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RESUMO

Este estudo teórico procurou identificar o possível desenvolvimento do conceito de 

sincronicidade, proposto por C. G. Jung,  desde sua publicação no ano de 1952, até 

o momento atual. A natureza da pesquisa é bibliográfica e para  tal foi realizada uma 

revisão de literatura dos ensaios originais de Jung, dos autores junguianos clássicos 

e contemporâneos que abordam o conceito sob o ponto de vista teórico. A Física 

dos processos termodinâmicos desenvolvidas a partir das últimas décadas do século 

XX configuram uma mudança no paradigma das ciências que passa a ser designado 

como pós-moderno ou como paradigma da Complexidade. Sugere-se assim, que a 

chamada Teoria da Complexidade, que abarca conceitos da teoria dos Sistemas e 

da Cibernética, possa ser aplicada como substrato teórico e epistemológico para o 

conceito de sincronicidade. Este passa a ser compreendido como um fenômeno 

emergente da dinâmica psíquica característico de fases de transição. Da mesma 

forma sugere-se que as sincronicidades, assim como outros fenômenos da natureza, 

podem ser entendidas como momentos críticos de auto-organização Para tanto são 

apresentadas considerações para auxiliar a compreensão dos conceitos. 

Palavras-chave : sincronicidade, complexidade, sistema, tempo, paradigma, auto-

organização, emergência, Psicologia Analítica, psicologia junguiana. 



ABSTRACT 

This theoretical study sought to identify the possible development of the concept of 

synchronicity proposed by C. G. Jung, since its publication in 1952 until the present 

moment. The nature of this research is bibliographical and a literature review of 

original essays on Jung by classic and contemporary Jungian authors was 

performed, dealing with the concept in the theoretical point of view. The physics of 

the thermodynamic processes developed from the last decades of the twentieth 

century sets up a paradigm shift in science that is designated as post-modern or as a 

paradigm of complexity. Therefore, it is suggested that the so-called “Complexity 

Theory” can be applied as an epistemological and theoretical background to the 

concept of synchronicity. This proposal conceives the phenomena as synchronistic 

moments of critical self-organization that can be found in nature in general and are 

characteristic of periods of transition. Transition phases are characterized, in 

the human sphere, by the emergency of meaning provided by synchronicities and 

reorganize the system of symbolism and psychophysical as a whole. Thus, 

considerations are presented to help understanding the concepts. 

  

Key-words : synchronicity, complexity, system, time, paradigm, self-organization, 

emergence, Analytical Psychology, jungian psychology 
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Introdução  

 

                                          

Compreender a natureza foi um dos grandes projetos do pensamento 

ocidental. Ele não deve ser identificado com o de controlar a natureza. 

Seria cego o senhor que acreditasse compreender seus escravos sob 

pretexto de que eles obedecem às suas ordens. (Prigogine, 1996, p. 157)   

 

As coincidências significativas sempre fizeram parte da nossa vida, algumas 

trazendo respostas a questões corriqueiras e a questões vitais.    

A tentativa de compreender esses momentos de perplexidade, em que o novo 

muda o curso do conhecido e reorganiza a vida de forma impensável, foi 

responsável pelo impulso de empreender esta pesquisa. 

           Como não poderia deixar de ser, a experiência de uma fase de transição vital, 

pessoal, estende-se à esfera objetiva deste estudo, além do fato de que, em si 

mesmo, o foco deste trabalho foi fruto de uma sincronicidade. 

           No momento em que tínhamos que decidir o rumo desta pesquisa, cuja ideia 

inicial de averiguar possíveis sincronicidades em curas espontâneas mostrou-se 

inviável, o acaso nos trouxe a resposta.  

           Várias foram as sugestões para mudar o tema, entretanto, a sincronicidade 

recusava-se a nos deixar em paz. Sem um caminho definido e quase desistindo, 

deparamo-nos com a solução. Encontramos uma entrevista de Edgar Morin, 

concedida ao jornal O Estado de São Paulo, em um exemplar que servia de 

forração ao piso de um apartamento em reforma. 

           Vale dizer que foi nosso primeiro contato com as ideias deste brilhante 

pensador francês, cuja convergência com o pensamento de Jung causou-nos 

enorme perplexidade.  

           O teor das ideias de Morin sobre a Complexidade arrastou-nos 

definitivamente para uma proposta focal sobre aspectos teóricos e epistemológicos 

dos fenômenos sincronísticos, o mesmo sentido que encontramos como proposta 

dos autores junguianos contemporâneos. 
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           Daí em diante, alguns livros importantes para a consecução deste trabalho 

foram recebidos como presente, de duas pessoas diferentes, na semana que se 

seguiu ao achado. Entre eles, Jung e Morin de Daisy Camargo (2007) e Eros na 

Passagem de Amnéris Maroni (2008). Outro fato que acompanhou essa 

coincidência foi percebido alguns dias depois: o prefácio do livro de Camargo foi 

escrito por Maroni. 

São inúmeros os exemplos de coincidências significativas que poderiam ser 

descritos nas vidas de todos nós; uns de maior importância e outros mais 

corriqueiros e, em todos eles, um quê de fascínio sempre se instaura, como se 

estivéssemos diante de ocorrências mágicas e até milagrosas.  

           Este mesmo fascínio pelo desconhecido e inusitado fez parte da vida e da 

obra de Jung. Desde sua tese de doutoramento, em 1900, intitulada Contribuição à 

psicologia e patologia dos fenômenos ocultos, até os últimos dias da sua vida, 

grande parte dos seus estudos foram tentativas de compreender os fenômenos 

relevados pela ciência moderna como, por exemplo, as coincidências significativas 

nomeadas de sincronicidades. 

           Entretanto, discorrer sobre sincronicidade, sob o ponto de vista teórico, não é 

simples nem fácil. É tocar em um dos conceitos mais ousados de Jung, o que exige 

de seus leitores, segundo suas próprias palavras, “uma atitude de abertura e boa 

vontade diante das dificuldades intelectuais e da necessária incursão pelos domínios 

da experiência humana, obscuros e crivados de preconceitos” (1952/1990a, § 816). 

           Este domínio exige, ainda, a disponibilidade de se correr riscos no confronto 

com muitas dessas dificuldades. As concepções utilizadas por Jung na formulação 

do conceito de sincronicidade que englobam a Filosofia Oriental, a antiga Alquimia e 

a Astrologia, talvez sejam as mais estranhas para uma plateia científica, apesar das 

repetidas advertências feitas quanto ao caráter psicológico desses estudos. 

           Segundo Shamdasani (Cf. 2006) e Main (Cf. 2004), a publicação dos 

trabalhos de Jung sobre a sincronicidade  tiveram o objetivo de externar suas 

constantes críticas à cultura moderna ocidental. 

           No século XX, as duas pedras angulares da ciência na psicologia acadêmica 

oficial foram a experimentação e a estatística. Em suas críticas, Jung desafiava 

estes dogmas quando argumentava que tais abordagens impunham condições à 
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natureza e a “... forçavam a apresentar uma resposta orientada para a questão 

humana” (Jung, 1952/1990a, § 821) e, deste modo, a natureza se via privada de 

responder com todas as suas possibilidades.  

           No entanto, Shamdasani (Cf. 2006) ressalta que Jung insistia na cientificidade 

de suas teorias e afirmava ter adotado o que se considerava como método científico, 

ofendendo-se quando contestado. Enfatizava que seguia as regras de observação, 

classificação, estabelecimento de relações entre os dados observados e mostrava a 

possibilidade de predição, como rezava o método. Em suas palavras: 

 

É evidente que a psicologia tem o direito de ser científica, mesmo que não 

esteja ligada apenas a métodos físicos e fisiológicos (altamente 

inadequados). A psique é a mãe de todas as nossas tentativas de entender 

a natureza, mas, em contraste com todas elas, tenta compreender a si 

mesma por si mesma – uma grande desvantagem, por um lado, mas 

grande prerrogativa por outro. (Jung, 2003, p. 265) 

 

           A grande questão para Jung, de acordo com Shamdasani (Cf. 2006), 

assentava-se no fato de a psicologia ostentar dúbia distinção. A visão de Jung era 

de que a psicologia servia de hífen entre as ciências naturais e humanas contendo 

aspectos de ambas. Da mesma forma, a outra única disciplina que passava pela 

mesma dificuldade, na época, era a Física Atômica, através da qual, com a 

colaboração de Wolfgang Pauli, Jung procurou resolver a questão.  

           Tanto nas concepções da Física teórica, nas quais Jung foi buscar bases 

para o conceito de sincronicidade, como nos novos rumos apontados por estudiosos 

contemporâneos na tentativa de desenvolver esse conceito, estas dificuldades se 

expressam, principalmente, em visitar modelos disciplinares alheios à área de 

psicologia e sua possível compreensão.   

           Entretanto, as possibilidades conceituais e paradigmáticas de que Jung 

dispunha em sua época não foram obstáculos diante de sua coragem em abordar o 

problema e “... deste modo abrir o caminho para um domínio tão obscuro, mas 

filosoficamente de maior importância.” (1952/1990a, § 816). Seus pronunciamentos 

sobre a sincronicidade são permeados de evidente animosidade contra as limitações 
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impostas pela metodologia científica de sua época e pelas obstinadas críticas que 

recebia. 

 

A irritabilidade de Jung, no tocante à questão da sincronicidade, pode ser 

compreendida e avaliada em termos da lacuna existente entre a amplitude 

da visão de Jung e as limitações do que podia ser por ele demonstrado e 

transmitido às mentes positivistas da sua época. Sua intuição diferenciada 

lhe permitia prever que o princípio da sincronicidade poderia ser aplicado a 

todo o cosmos e particularmente, em todas as áreas relacionadas com a 

psique humana. O alcance das pesquisas e as aplicações que esse 

princípio oferecia eram tão grandes quanto à tarefa de formatar e  

demonstrá-lo, levando Jung a ficar atolado no meio de uma intransponível  

falta de comunicação interdisciplinar (Progoff, 1989, p. 126) 

 

Segundo Progoff (Cf. Ibid.), na década de 1920, quando Jung começou a 

elaborar o conceito de sincronicidade, estava convencido de que a causalidade não 

mais poderia ser aceita como uma realidade absoluta em si, devendo ser entendida 

como um ponto de vista histórico e psicologicamente condicionado voltando, assim, 

sua atenção para modelos culturais que entendem a vida em termos não causais. 

           Quando começou a escrever seu ensaio A sincronicidade: um princípio de 

conexões acausais, em 1949, aproximava-se dos 75 anos de idade e não estava 

satisfeito com o desenvolvimento que conseguira alcançar em suas formulações, 

mas sabia que era essencial organizar o material e pô-lo no papel. Sabia que sua 

ideia precisava ser muito trabalhada nos âmbitos empírico e conceitual apesar do 

estímulo e das contribuições de físicos do porte de Niels Bohr e Wolfgang Pauli. 

           Desta forma, quando consideramos seus ensaios sobre sincronicidade, assim 

como os trabalhos dos seus seguidores, devemos ter em mente que não foram 

escritos como relatos definitivos sobre o assunto, sendo antes, apresentados como 

obras em construção. 

           Os trabalhos mais importantes de Jung sobre a sincronicidade são seus 

ensaios Sincronicidade, um Princípio de Conexões Acausais (1952), 

originalmente publicado junto com o artigo de Wolfgang Pauli no livro intitulado A 

Interpretação da Natureza da Psique (Jung e Pauli, 1955), e o pequeno ensaio 
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Sincronicidade de 1951, originalmente escrito para uma palestra em Eranos 

(Ascona, Suíça). 

Observações ilustrativas ocasionais, mas importantes, são encontradas em 

outros trabalhos das suas Obras Coligidas, especialmente nos volumes VIII, IX/1, 

IX/2. X, XIV, XV, XVI e XVIII.  Outras histórias e importantes comentários podem ser 

encontrados em Memórias Sonhos  Reflexões (Cf. 1975) e nos dois volumes de 

Cartas de Jung (Cf. 2002 e 2003). 

           O fato de poucos autores se dedicarem ao aprofundamento do tema não 

surpreende, visto sua complexidade e dificuldades inerentes. Embora alguns 

contemporâneos de Jung tenham se interessado pelo assunto, citando ou 

discorrendo sobre o mesmo, apenas poucos se aprofundaram em suas concepções. 

Entre estes, Ira Progoff, Aniela Jaffé e Marie-Louise von Franz, a autora que mais se 

dedicou a aprofundar o tema sincronicidade proposto por Jung. 

           Em seus livros e ensaios sobre o assunto, Franz (Cf. 1974, 1991, 1992, e 

2008) segue a ideia da sincronicidade em associação com a adivinhação, as artes 

mânticas e os números e, também, no sentido de reaproximar a Física e a 

Psicologia, como era a intenção de Jung. Pode-se dizer que foi a única autora que 

deu continuidade ao pensamento de Jung neste assunto, enquanto Progoff (Cf. 

1989) e Jaffé (Cf. 1988) ampliaram e facilitaram a exposição da sincronicidade, 

tornando mais claras e didáticas as proposições do mestre visto que trabalharam 

com Jung nos anos anteriores e posteriores à sua publicação (1951-1955). 

           A tentativa de atualizar alguns movimentos no desenvolvimento deste 

conceito no universo junguiano foi uma das motivações deste trabalho. Diante do 

inusitado a que as sincronicidades nos remetem, tanto na vida pessoal como na 

prática clínica, parece-nos necessário resgatá-lo de um certo esquecimento 

acadêmico onde ainda é visto, algumas vezes, com algum preconceito quando se 

trata de sua formulação teórica e metodológica. Embora citado e utilizado em vários 

trabalhos e estudos, poucas vezes é abordado com interesse especial. 

           As ocorrências sincronísticas inauguram mudanças e propiciam passagens à 

estruturação de novos símbolos. São, portanto, a nosso ver, essenciais ao 

desenvolvimento da psicologia em geral assim como da prática clínica e um dos 

pontos mais relevantes que caracterizam a psicologia complexa proposta por Jung. 
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           Embora a clínica fosse o campo em que Jung situou o conceito de 

sincronicidade como fator de compreensão e análise, o ponto de partida para a 

formulação do conceito transcende em muito as constatações neste campo. O 

fascínio que se sobrepôs a essas constatações o fez mudar o foco, partindo para um 

estudo da sincronicidade como um princípio geral, aplicável em todas as áreas da 

ciência (Cf. Progoff, 1989). 

           Desta forma, acreditamos ser pertinente visitar as propostas de autores 

contemporâneos que poderão trazer mais um foco de luz ao conceito de 

sincronicidade, no sentido de verificar seu possível desenvolvimento em suas atuais 

perspectivas. Esta tarefa singela e focal tem como objetivo contribuir com uma 

diminuta parcela para a tarefa que nos foi atribuída por Jung, consciente das 

limitações do pensamento científico da sua época. 

 

...  a irritação e frustração de Jung ao sentir-se incompreendido e de não ter 

conseguido apresentar uma fórmula que pudesse comunicar a grandeza de 

sua visão, o levam a sugerir às gerações seguintes a incumbência dessa 

tarefa (Progoff, 1989, p. 140) 

 

           Em pouco mais de meio século, desde a publicação do princípio da 

sincronicidade (1952-2009), vivemos anos de grande desenvolvimento cultural. 

Talvez o pensamento científico nunca tenha evoluído tanto em tão pouco tempo 

devido às ferramentas tecnológicas de que dispomos atualmente. A Física teórica, 

na qual Jung buscou sustentação, passou por reformulações significativas. A 

transdisciplinaridade passa a ser considerada fundamental na apreciação dos 

fenômenos da natureza. Assim, perguntamo-nos: quais as possíveis contribuições 

teóricas que este conceito recebeu desde sua formulação até os dias de hoje? 

Como este conceito é visto pelos estudiosos da Psicologia Analítica à luz do 

panorama científico atual? 

           Na tentativa de responder tais questões, empreendemos, a partir de trabalhos 

sobre sincronicidade de autoria de junguianos contemporâneos, uma revisão 

bibliográfica da obra original de Jung e dos autores junguianos clássicos para 

compreender melhor os fundamentos do conceito e para tê-los como ponto de 
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partida para novas reflexões e questionamentos, considerando os possíveis avanços 

na descrição do conceito. 

           A presente pesquisa teve como meta estudar os trabalhos recentes sobre o 

tema (de 2000 a 2009). Observou-se a escassa produção de livros e artigos, 

principalmente, entre os junguianos brasileiros, com as exceções de Aufranc (2006); 

Eeinloft e Rocha Filho (2006); Maroni (2001 e 2008). Por outro lado, embora também 

escassos, alguns pesquisadores estrangeiros não só utilizam o conceito de 

sincronicidade como suporte teórico em seus trabalhos, como propõem novos e 

ousados desdobramentos, concepções e atributos em uma visão transdisciplinar: 

Hogenson (2005); Cambray, J. (2002, 2005 e 2009); Reiner (2006);  Knox (2004); 

Skar (2001 e 2004). Além destes, encontramos também produções de Main (2004), 

que abordam amplamente o conceito de sincronicidade, discutindo suas implicações 

na cultura ocidental e colocando em destaque as críticas de Jung à ciência, religião 

e sociedade.  

           Assim sendo, no primeiro capítulo deste trabalho, proceder-se-á a uma 

revisão do modelo de dinâmica psíquica proposto por Jung em conexão com a 

sincronicidade: consciência, inconsciente, relação entre consciente e inconsciente e 

relação psique-matéria. 

           No segundo capítulo, será empreendida uma síntese dos ensaios de Jung A 

Sincronicidade e Sincronicidade: um princípio de conexões acausais, tema 

central e a partir do qual se baseia este estudo. 

           No terceiro capítulo, será feita uma revisão de literatura acerca dos seguintes 

autores junguianos clássicos: Ira Progoff (1989), Aniela Jaffé (1988) e Marie-Louise 

von Franz (1974, 1991,1992 e 2008).  

           No quarto capítulo, será feita uma revisão de literatura dos autores 

junguianos contemporâneos que, além da Física, propõem uma incursão por 

referenciais teóricos distintos da Psicologia Analítica, no sentido de uma 

transdisciplinaridade como modelo de inteligibilidade, não só para a Psicologia 

Analítica como para a ciência de uma forma geral. 

           No quinto capítulo, serão abordados os fenômenos sincronísticos e sua 

relevância na prática clínica contemporânea.  
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           No sexto capítulo, tecer-se-á uma discussão acerca do conceito original de 

Jung, das proposições dos junguianos clássicos e dos junguianos contemporâneos 

e, no sétimo capítulo, serão traçadas as considerações finais. 
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Objetivos 

 

1 Objetivo geral  

         

           A presente pesquisa teve como objetivo empreender uma revisão 

bibliográfica do conceito de Sincronicidade na obra de C. G. Jung e de autores 

clássicos e contemporâneos dentro da perspectiva da Psicologia Analítica. 

 

2 Objetivos específicos 

 

           Verificar de que forma o conceito de sincronicidade é abordado por autores 

junguianos contemporâneos para identificar seu desenvolvimento desde a 

concepção inicial até o momento atual. 

           Refletir sobre a função das sincronicidades na dinâmica psíquica a partir do 

panorama científico da atualidade. 
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Método 

 

           Este estudo sobre o conceito de sincronicidade de C. G. Jung foi realizado 

em duas etapas: 

           Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica 

acerca do conceito de sincronicidade na produção de autores contemporâneos, a 

partir do ano de 2000 até o ano de 2009. Essa delimitação teve por objetivo 

constatar a evolução do conceito no mundo acadêmico junguiano atual.   

           Essa pesquisa foi feita nos portais: Scielo, Bireme, Dedalus, Sistema 

Bibliotecário da Unicamp (SBU), Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica 

(SPBA), Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul (IJRS), Biblioteca Nadir de 

Gouvea Kfouri (Campus Monte Alegre da PUC-SP) e em periódicos junguianos 

nacionais e internacionais, utilizando-se como palavra-chave “sincronicidade”.  

Os trabalhos nacionais acessados foram: Aufranc, A.L.B. (2006), A Psique e 

o Universo; Maroni, A. A. (2008), Busca e Mistério; Eeinloft, E. F. e Rocha Filho, 

J.B. (2006), A Física do Tempo em Jung. Disponível em: 

<http://www.ijrs.org.br/artigos.php>. 

           As obras internacionais acessadas foram: Cambray, J. (2005) The Place of 

the 17th Century in Jung´s Encounter with China; Cambray, J. (2002) 

Synchronicity and Emergence; Cambray, J. (2009) Synchronicity: Nature and 

Psyche in an Interconnected Universe; Hogenson, G. B. (2005), The Self, the 

Symbolic and Synchronicity: Virtual Realities and Emergence of the Psyche; Knox, 

J. (2004). From Archetypes to Reflective Function; Reiner, A. (2006) 

Synchronicity and the Capacity to Think: a Clinical Exploration; Skar, P. (2004) 

Chaos and Self-organization: Emergent Patterns at Critical Life Transitions; Skar, P 

& Saunders, P. (2001) Archetypes, complexes and self-organization; Main, R. 

(2004) The Rupture of Time: Synchronicity and Jung´s Critique of Modern Western 

Culture.1  

           Para um melhor entendimento do conceito de sincronicidade em seus 

fundamentos, seguiram-se, em um segundo momento, os seguintes passos: 

                                                
1
 Cf. a bibliografia final para a citação completa dos materiais.  
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1) Leitura dos textos de Jung encontrados no vol. 8/3, das suas Obras 

Coligidas: Sincronicidade: Um princípio de conexões acausais e A 

Sincronicidade (1990a). 

 

2) Revisão de literatura dos autores clássicos: Ira Progoff (1989), Marie- 

Louise von Franz (1974, 1991, 1992 e 2008) e Aniela Jaffé (1988). 

 

           A análise do material coletado foi conduzida através do eixo cronológico 

desde a formulação e o desenvolvimento do conceito de sincronicidade até o 

presente momento (2009), considerando os novos rumos, apontados pelos autores 

contemporâneos, como caminhos de futura investigação e pesquisa. 

           A discussão do material foi conduzida a partir das possíveis congruências e 

contradições entre os autores abordados à luz dos novos rumos propostos e, ainda, 

através da perspectiva metodológica do Paradigma Junguiano proposto por Penna 

(Cf. 2003, 2006) para quem o conceito de sincronicidade é determinante na 

explicação dos fenômenos, pois confere ao modelo junguiano a característica do 

pensamento pós-moderno. 
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CapÍtulo 1 - O modelo psicológico proposto por Jung e suas implicações com 

a sincronicidade 

 

          Alguns conceitos fundamentais do modelo junguiano sobre o funcionamento 

psíquico devem ser pontuados para facilitar a compreensão a respeito dos vários 

autores citados que abordam a gênese e o desenvolvimento do conceito de 

sincronicidade. Dessa maneira, neste capítulo, serão revisados alguns postulados 

de Jung sobre consciência, inconsciente pessoal e coletivo e a relação psique-

matéria, em conexão com o conceito de sincronicidade. 

           Para Jung (Cf. 1921/2008, § 752), a psique humana consiste na totalidade 

dos processos psíquicos conscientes e inconscientes. Em seu trabalho de 

investigação psicológica, incluindo o fenômeno da sincronicidade, a principal 

preocupação foi constatar e elucidar a relação entre a consciência e o inconsciente. 

 

 1.1 Consciência 

 

           A consciência, para Jung, é definida 

 

... em termos da relação dos conteúdos psíquicos ao eu (ego), enquanto 

assim for entendida pelo eu. Referências ao eu, enquanto não entendidas 

como tais pelo eu, são inconscientes. A consciência é a função ou atividade 

que mantém a relação dos conteúdos psíquicos com o eu (1921/2008, § 

781). 

 

           A consciência pode ser comparada a um amplo foco de luz que relaciona 

conteúdos psíquicos provenientes do mundo interno aos do mundo externo com o 

ego (eu). Este é conceituado por Faria como “o centro da consciência;  a sensação 

do eu nos liga à nossa história, à história familiar e coletiva, ao nosso corpo, à 

memória e à continuidade de nossa vida. O eu nos dá a sensação de sermos um 

processo, de termos início, meio e fim”. (2003, p. 30).   
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           Sem a participação da consciência, as sincronicidades não podem ser 

reconhecidas. Estas não só envolvem, mas também podem aumentar a consciência 

na medida em que desvelam a conexão entre a psique inconsciente e o mundo 

externo. (Cf. Main, 2004). 

           O centro do campo da consciência é o eu, ou complexo do eu. Esse conceito 

não deve ser confundido com o centro da totalidade psíquica, que engloba tanto 

consciência como inconsciente. Jung caracteriza eu (ego) da seguinte maneira: 

 

... um complexo de representações que apresenta continuidade e identidade 

consigo mesmo; ele é tanto um conteúdo quanto uma condição da 

consciência, pois um elemento psíquico só é consciente enquanto estiver 

relacionado com o complexo do eu. Enquanto o eu for apenas o centro do 

meu campo consciente, não é idêntico ao todo da minha psique, mas 

apenas um entre outros complexos.  (...)  é o sujeito apenas da consciência. 

(1921/2008, § 796)  

 

           Em outras palavras, sem o eu, não se pode ter consciência; com ele, é 

possível ter consciência de si mesmo e de outros conteúdos (Cf. Main, 2004, p. 15).  

           Para Stein (Cf. 2005), o eu é um sujeito a quem os conteúdos psíquicos são 

apresentados. É uma espécie de espelho no qual a psique pode ver a si mesma. 

           Ou ainda: 

 

... a consciência nos coloca em relação; ela não tem apenas um sentido 

passivo de percepção, estando incluído em seu significado a ação e o 

conhecimento, o qual pode se dar através do que Jung chamou de funções 

da consciência: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição” 

(Faria, 2003, p. 30) 

 

           Para Jung, a primeira regra do eu é a discriminação entre as coisas, 

qualidades e estados que, originalmente, são psiquicamente indiferenciados. (Cf. 

Main, 2004). 
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           Segundo Main (Cf. 2004), a relação entre sincronicidade e eu é delicada. Por 

um lado, a discriminação e a continuidade do eu são necessárias para questionar, 

interpretar e integrar o significado das sincronicidades. Por outro lado, a perspectiva 

limitada do eu pode ser um obstáculo para a percepção do significado de conteúdos 

que emergem nas sincronicidades. Entretanto, com ou sem auxílio, ou com 

empecilhos, o eu apenas entra em atividade após o evento sincronístico ter ocorrido. 

Por serem acausais, imprevisíveis e irracionais, as sincronicidades se sobrepõem ao 

eu e aos seus mecanismos de defesa e controle. O eu não pode resistir a um evento 

sincronístico, pode apenas tomar posição sobre o reconhecimento e a interpretação 

do fenômeno. 

           Para Jung (Cf. 1921/2008), a estrutura da consciência de diferentes 

indivíduos varia não só de acordo com os conteúdos pessoais, derivados da história 

de vida, mas também de acordo com  seu tipo psicológico. O tipo psicológico é 

determinado pela combinação entre atitude e funções predominantes na 

consciência. Jung reconhece duas atitudes psicológicas e quatro funções básicas de 

consciência.  

 Para o autor, atitude é “uma disposição da psique em agir ou reagir em 

determinada direção” (Jung, Ibid., § 768). As duas atitudes básicas são extroversão 

e introversão. Na atitude extrovertida, a energia psíquica volta-se para fora, em 

direção ao objeto, ao mundo externo (Cf. Ibid., § 797);  e na atitude introvertida, a 

energia psíquica volta-se para dentro, para o mundo interno (Cf. Ibid., § 864). 

           Por função psicológica, Jung (Cf. Ibid., § 811) entende uma certa forma 

psíquica de atividade que, em princípio, permanece idêntica sob condições diversas. 

Distingue quatro funções básicas: duas racionais – pensamento e sentimento – e 

duas irracionais – sensação e intuição. 

           Em breves palavras, o pensamento e o sentimento (racionais) são 

concebidos como funções de juízo ou valor, ou seja, através das quais se efetua um 

julgamento ou avaliação. A sensação e a intuição (irracionais) são as funções de 

percepção que delineiam como percebemos os objetos externos e internos (Cf. 

Whitmont, 2002). 

           As duas atitudes e as quatro funções da psique humana podem se combinar 

em várias relações de proeminência. Um tipo é caracterizado pela combinação entre 
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as atitudes e funções predominantes (função superior), as funções mais utilizadas 

em seguida (funções auxiliares) e a função menos diferenciada (função inferior) (Cf. 

Whitmont, 2002). 

           Segundo Main (Cf. 2004), uma das características dos eventos sincronísticos 

é que, frequentemente, parecem depender da orientação da consciência e da função 

diferenciada de quem os experimenta, arrefecendo a unilateralidade em favor de 

uma experiência que quebre a rigidez que lhe é habitual. 

 

1.2 Inconsciente  

 

           Jung define inconsciente como “um conceito-limite psicológico que abrange 

todos os conteúdos e processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que não 

estão relacionados com o eu, de modo perceptível”. (1921/2008, § 847).  

           As pesquisas e as observações feitas por Jung o levaram a postular que o 

inconsciente é constituído por conteúdos derivados da história de vida pessoal 

(inconsciente pessoal) e por conteúdos inerentes a todos os seres humanos 

(inconsciente coletivo).  

           Para Jung (Cf. 1945/1991, § 588), o inconsciente pessoal inclui conteúdos 

anteriormente presentes na consciência que foram esquecidos sem intenção, por 

falta de energia disponível, ou intencionalmente, através de repressão devido à sua 

natureza dolorosa. Nele, também estão incluídas percepções que, enquanto passam 

pela consciência, não recebem atenção suficiente para serem apreendidas 

(apercepção). Estes conteúdos se originam da experiência pessoal de vida e fazem 

parte dos complexos de tonalidade afetiva, ou seja, fragmentos que interferem no 

funcionamento da consciência e que se expressam em sonhos e sintomas e podem, 

frequentemente, comportar-se como personalidades independentes. 

           Sobre inconsciente coletivo, Jung afirma: 

 

Ao lado dos conteúdos do inconsciente pessoal, há outros conteúdos que 

não provêm de aquisições pessoais, mas das possibilidades hereditárias do 

funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. 
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São conexões mitológicas, os motivos e imagens que podem nascer de 

novo, a qualquer tempo e lugar, sem tradição ou migração históricas.  

Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo (Jung, 1921/2008, § 

851) 

 

             Outra leitura interessante sobre inconsciente coletivo nos é apresentada por 

Jacobi no trecho abaixo: 

 

... matriz parapessoal da soma acumulada em milhões de anos  de 

condições psíquicas básicas, tem uma amplitude e profundidade 

incomensuráveis; é o equivalente interno da criação, desde o primeiro dia 

do seu ser e estar, um cosmo interno tão infinito quanto o externo.  (...)  

abrange em si todos os conteúdos da experiência psíquica humana, tanto 

os mais valiosos quanto os que nada valem, os mais belos e os mais feios;  

do mesmo modo, ele é, em si mesmo, de todos os pontos de vista, 

absolutamente neutro e seus conteúdos só recebem determinação de valor 

e colocação após a confrontação com o consciente. (1990, p. 60) 

 

           De acordo com Main (Cf. 2004), Jung refere-se aos conteúdos do 

inconsciente coletivo como arquétipos. Estes podem ser distinguidos entre 

arquétipos-em-si (irrepresentáveis e irreconhecíveis) e imagens arquetípicas 

(manifestações na consciência derivadas dos arquétipos que preenchem a forma 

vazia do arquétipo com conteúdos imagéticos de uma pessoa específica ou de um 

contexto social ou cultural). 

            Main (Cf. Ibid.) afirma que Jung dedicou-se pouco a escrever sobre o 

inconsciente pessoal em relação à sincronicidade. Entretanto, é provável que o 

inconsciente pessoal participe, mesmo que de forma mínima, dos eventos 

sincronísticos, visto que, na prática, os níveis pessoais e coletivos envolvem, 

frequentemente, dificuldades de distinção. 

           O inconsciente coletivo e seus conteúdos, os arquétipos, são conceitos 

fundamentais para a compreensão das sincronicidades. A citação a seguir apresenta 

essa relação por meio das palavras de Jung: “Pelo grande número de fenômenos 

sincronísticos que tive a ocasião de observar e analisar, podem facilmente 

demonstrar, ter conexão direta com o arquétipo”. (1952/1990a, § 902). 



 

 

27 

           Jung considera que, embora os arquétipos não sejam a causa das 

sincronicidades, sua constelação ou ativação em dada situação provoca, 

frequentemente, ocorrências sincronísticas. 

           A noção de arquétipo é desenvolvida por Jung a partir de 1912 quando 

aborda o conceito de imagens primordiais. Em 1919, o autor utiliza, pela primeira 

vez, o termo “arquétipo” e o define como autopercepção do instinto:  

 

O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo que uma 

facultas praeformandi, uma possibilidade dada a priori da forma da sua 

representação. O que é herdado não são as idéias, mas as formas, as 

quais, sob este aspecto particular correspondem aos instintos igualmente 

determinados por sua forma. (1950/2006, § 155) 

 

           O conceito em questão foi sendo elaborado seguidamente até sua forma final, 

em 1947 (Cf. Shamdasani, 2006) quando, então, o arquétipo passou a ser 

compreendido como um fator de organização bipolar – psíquico e físico – que se 

expressa por meio de símbolos (Cf. Aufranc, 2006). 

           Por sua vez, os símbolos podem ser compreendidos como a expressão de 

algo totalmente novo para a consciência. “Quando o arquétipo aparece no aqui e 

agora do espaço e do tempo, podendo, de algum modo, ser percebido pelo 

consciente, falamos então de um símbolo.” (Jacobi, 1990, p. 72).  

 Por meio dos símbolos, os arquétipos expressam-se, na polaridade psíquica, 

no indivíduo como imagens oníricas, fantasias, projeções, transferências ou 

sintomas psíquicos; e, no coletivo, como mitos, lendas, religiões ou artes. Já na 

polaridade biológica, os símbolos se manifestam em vivências corporais ou  

sintomas físicos. 

 

No arquétipo está, portanto, o potencial para o desenvolvimento psíquico e 

corporal, e temos assim, uma conceituação de inconsciente potencialmente 

criativo. O arquétipo implica em potencialidades psíquicas e físicas que 

poderão ser atualizadas desde que haja condições condizentes (Aufranc, 

2006, p. 9) 
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           Jung considera que existem tantas imagens arquetípicas quanto situações 

típicas humanas. Algumas dessas imagens referem-se aos processos universais e 

aos eventos da vida como nascimento, entrada no mundo adulto, casamento, 

maternidade, paternidade e morte. 

           De particular importância, dentro dos arquétipos discutidos por Jung, está o 

Si-mesmo (Self). “É não só a característica mais fundamental de sua teoria, como 

também sua pedra angular” (Stein, 2005, p.137). 

 

O Si mesmo está completamente além dos limites da esfera pessoal e, 

quando se manifesta, se é que isso ocorre, é tão somente sob a forma de 

um mitologema religioso; os seus símbolos oscilam entre o máximo e o 

mínimo.  (...)  quem quiser realizar essa difícil proeza, não só 

intelectualmente mas também como valor de sentimento, deverá defrontar-

se para o que der e vier, com o animus ou com a anima; a fim de alcançar 

uma união superior, uma coniunctio oppositorum (unificação dos opostos). 

Este é um pré-requisito para se chegar á integridade. (Jung, 1951/1988, § 

57) 

                                                                                    

 Em síntese, para Jung, o eu é o centro da consciência, o Si-mesmo é o centro 

da totalidade psíquica, da consciência e do inconsciente juntos.  

           Na consciência, o Si-mesmo pode se expressar por meio de imagens de reis, 

heróis, profetas, salvador, símbolos geométricos (mandalas) ou, ainda, em imagens 

da união de opostos como o símbolo chinês do yin e yang.  

           Segundo Stein, para Jung, o Si-mesmo pode ser chamado de “Deus em nós” 

“... pois é um conceito que oferece a melhor explicação que é possível oferecer para 

um dos mistérios centrais da psique – sua criatividade aparentemente milagrosa, 

sua dinâmica centralizadora e suas estruturas profundas de ordem e coesão”. (2005, 

p.152). 

           Essa imagem de Deus, entretanto, na visão de Jung, está incompleta porque 

não há equilíbrio entre os lados do par de opostos: bom/espírito/masculinidade e 

mau/matéria/feminilidade. Assim, para Jung, as imagens arquetípicas do si-mesmo 

precederiam à imagem de Deus (Cf. Main, 2004). 
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           Em princípio, as sincronicidades podem envolver qualquer arquétipo. 

Entretanto, existem fortes conexões entre sincronicidade e o arquétipo do Si-mesmo. 

Para Main (Cf. 2004), as sincronicidades promovem o processo de integração de 

opostos, além do que, Jung, algumas vezes, as caracteriza  como já expressando a 

unidade unus mundus como parte do conceito de Si-mesmo. Como na citação a 

seguir: “Se a simbólica da mandala representa a correspondência psicológica para a 

ideia de unus mundus, então, a sincronicidade é seu equivalente parapsicológico.” 

(Jung, 1955/1990c, § 327). 

           O conceito de unus mundus (mundo uno) é emprestado da alquimia medieval 

(Dorneus), e Jung o utiliza para descrever a existência de uma realidade unitária 

subjacente à dualidade: 

 

O ‘Um’ e o simples,  (...)  o mundo potencial  do primeiro dia da criação, 

quando nada existia in actu (atualmente), isto é, a duplicidade ou a 

pluralidade, mas apenas existia o Um.  (...)  um mundo potencial, que 

significa a razão última e eterna de todo ser empírico, assim como o si-

mesmo é a razão e a origem da personalidade individual, abrangendo-a no 

presente, no passado e no futuro” (Ibid., § 414) 

 

1.3 Relação entre consciência e inconsciente  

 

           Jung descreve a relação entre consciência e inconsciente em termos de 

energia psíquica, conceito que usa de forma intercambiável com o de libido. De 

acordo com o autor, “energia é a intensidade do psíquico, seu valor psicológico  (...)  

é estabelecido por sua força determinante que se manifesta em certos efeitos 

(produções) psíquicos” (Jung, 1921/2008, § 869).  

           Em analogia com a Física, Jung (Cf. 1952/1990a, § 840) concebe a energia 

psíquica como limitada em quantidades e indestrutível. Sua grande preocupação foi 

estudar as transformações que acontecem nos processos conscientes e nos  

inconscientes. Porém, em relação aos eventos sincronísticos, Jung enfatiza que, 

pelo fato de serem acausais, não podem ser pensados em termos de energia. 
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           A noção de energia psíquica, no entanto, pode auxiliar na descrição de 

algumas dinâmicas psicológicas associadas às sincronicidades como, por exemplo, 

a intensidade afetiva e a numinosidade inerentes aos fenômenos sincronísticos. 

Além disso, as imagens inconscientes que formam os componentes psíquicos das 

sincronicidades entram na consciência em decorrência do abaissement do nível da 

consciência e do aumento da energia do inconsciente por ocasião da ativação de um 

arquétipo (Cf. Main, 2004). 

           Dando sequência à comparação com a Física, Jung considera que a energia 

psíquica existe como tensão entre duas forças opostas. A noção de opostos, 

portanto, ocupa uma posição crucial na teoria de Jung. O arquétipo do Si-mesmo é 

definido como síntese e harmonia entre os opostos e toda a teoria dos tipos 

psicológicos de Jung tem como finalidade identificar e integrar as possíveis 

polaridades de atitude e função da consciência (Cf. Main, Ibid, p. 21). 

           Da mesma forma, Jung (Cf. 1952/1990a § 951, § 953) faz distinção entre os 

aspectos (polares) instintuais e espirituais do arquétipo que inclui na própria 

caracterização da sincronicidade. Esta não só é complementar à causalidade, mas 

oposta a ela. 

           No modelo junguiano, a psique é considerada um sistema auto-regulador 

que visa manter em equilíbrio os opostos através do mecanismo de compensação. 

Isto significa que, na atitude geral da consciência, existem várias ênfases unilaterais 

continuamente equilibradas, ajustadas e suplementadas pelo inconsciente. A esse 

respeito, Jung acrescenta: “Em situação normal, a compensação é inconsciente, isto 

é, atua de forma inconscientemente reguladora sobre a atividade consciente”. 

(1921/2008, § 775). 

           Para Jung, a função compensatória tem como objetivo estabelecer maior 

harmonia entre os opostos e serve ao processo de desenvolvimento da 

personalidade, ao qual ele chamou de processo de individuação.  

 

A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do 

ser individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico 

como ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva.  (...)  Significa um 

alargamento da esfera da consciência e da vida psicológica consciente. 

(Ibid.,  § 853 e § 856). 
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           A individuação implica na contínua e árdua integração de conteúdos do 

inconsciente pessoal e, depois, do inconsciente coletivo na consciência. Essa ideia 

pode ser complementada com a seguinte frase de Jung: “A meta da individuação 

não é outra senão despojar o Si-mesmo dos invólucros falsos da persona, assim 

como do poder sugestivo das imagens primordiais” (1928/1987, § 269). 

           Embora Jung não tenha afirmado explicitamente, para Main (Cf. 2004) e 

Maroni (Cf. 2008) as sincronicidades promovem e estão implícitas no processo de 

individuação. Elas conectam consciente e inconsciente por meio do princípio da 

compensação e levam em direção à integração dos opostos inerentes ao arquétipo 

do si-mesmo. 

           No nível da consciência, quando parece não haver saída para um conflito e a 

tensão torna-se especialmente aguda, a psique inconsciente pode, 

espontaneamente, fazer surgir um símbolo. Este, paradoxal e inesperadamente, 

expressa os dois lados da questão, organizados em uma terceira  perspectiva que 

engloba as precedentes. Um símbolo, de acordo com Jung, “... é a melhor descrição 

ou formulação possível de um fato relativamente desconhecido” (1921/2008, § 903) 

e “... enquanto vivo, é a melhor expressão de alguma coisa. E só é vivo, quando 

prenhe de significado.” (Ibid., § 905).   

           O processo pelo qual os opostos aparentemente irreconciliáveis são 

harmonizados através do surgimento espontâneo de um símbolo é denominado de 

função transcendente: 

 

Tornar-se-á um conteúdo novo que dominará toda atitude, acabará com a 

divisão e obrigará a força dos opostos a entrar num canal comum. E assim, 

acaba a suspensão da vida, ela pode continuar fluindo com novas forças e 

novos objetivos (Jung, Ibid., § 916) 

 

           Neste contexto, é possível perceber as sincronicidades como conteúdos 

simbólicos gerados a partir do confronto entre os opostos irreconciliáveis. Segundo 

Main (Cf. 2004), as sincronicidades podem ser vistas como uma forma de função 

transcendente. 
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1.4  Relação psique-matéria 

 

           Ao mesmo tempo em que desenvolvia a teoria da sincronicidade, Jung 

modificava e expandia as concepções de inconsciente coletivo e de arquétipo. Em 

particular, a concepção do caráter psicoide dos arquétipos e sua relação com a 

relatividade do tempo e do espaço no inconsciente. Essas modificações encontram-

se explicitadas no vol. VIII das Obras Coligidas, A Natureza da Psique, publicado 

em 1955. 

           Quando Jung postula que o inconsciente ou um de seus arquétipos é 

psicoide, atribui-lhe vários significados. Geralmente, refere-se a conteúdos 

inacessíveis à consciência e, particularmente, levanta a hipótese de que é nesse 

nível que acontece o encontro dos domínios psíquico e biológico.  Utiliza o termo 

psicoide como um adjetivo referente às fronteiras da psique. Uma dessas 

demarcações estabelece contato direto com o corpo e o mundo físico e a outra com 

o domínio do espírito (Cf. Stein, 2005). A esse respeito, Jung afirma:  

 

Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e, 

além disso, se acham permanentemente em contato entre si, e em última 

análise se assentam em fatores transcendentes e  irrepresentáveis, há, não 

só a possibilidade, mas até mesmo uma certa probabilidade de que a 

matéria e a psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma 

coisa. Os fenômenos da sincronicidade, ao que me parece, apontam nesta 

direção, porque nos mostram que o não-psíquico pode se comportar como o 

psíquico e vice-versa, sem a presença de um nexo causal entre eles”. 

(1955/1991, § 418). 

 

           Essa formulação sugere que o aspecto psicoide estabelece relação entre 

psique e corpo. Entretanto, Jung, avança em sua formulação e sugere que essa 

relação se estende entre a psique pessoal e o mundo físico, além do corpo. 

Reciprocamente, Main observa que “A característica que Jung descreve, como o 

aspecto psicoide, conecta a psique e o mundo externo. É sua capacidade de 

relativizar tempo e espaço” (2004, p. 23). 
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           Finalizando esta breve visita ao modelo junguiano do funcionamento psíquico, 

parece-nos adequado mencionar as principais técnicas desenvolvidas por Jung para 

identificar e ler conteúdos inconscientes, viabilizando sua possível integração na 

consciência. São elas: análise dos sonhos, imaginação ativa e transferência e 

contratransferência que, segundo Main (Cf. 2004) mantêm estreita relação e 

importância na descrição dos fenômenos sincronísticos. 

 Para Main (Cf. Ibid.), a análise dos sonhos tem dupla importância: provê um 

modelo de como analisar sincronicidades e apresenta o contexto onde as 

sincronicidades podem ser percebidas.  Da mesma forma, a imaginação ativa pode 

conduzir ao registro de eventos sincronísticos, focando-se a atenção nos padrões 

revelados pelas imagens psíquicas interiores. Esses padrões podem revelar onde, 

na consciência, imagens arquetípicas específicas guardam terreno e, portanto, onde 

os eventos sincronísticos são mais prováveis de ocorrer. 

           A terceira técnica utilizada para elucidar processos inconscientes é  a análise 

da transferência e da contratransferência. Jung aborda tais conceitos nos seguintes 

termos: “é uma forma específica do processo geral da projeção” (1935/2000, § 312), 

ou ainda, “transferência é a projeção que acontece entre dois indivíduos e, onde, 

como uma regra, é de uma natureza emocional e compulsória.” (Ibid., §316).  

           Main (Cf. 2004) enfatiza que os laços afetivos intensos que ocorrem na 

transferência/contratransferência proporcionam um importante contexto para a 

manifestação das sincronicidades. As estruturas do inconsciente dos indivíduos 

envolvidos são ativadas e podem levar à compreensão dos estados subjetivos ou 

objetivos (psíquicos ou físicos) constelados ou atualizados. 
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Capítulo 2 - Síntese dos trabalhos de C.G. Jung sobre sincronicidade: “A 

Sincronicidade” e “Sincronicidade: um princípio de conexões acausais”. 

 

          A apresentação do conceito de sincronicidade foi formulada no ensaio A 

Sincronicidade em 1951, e tornada pública na conferência ministrada por Jung no 

mesmo ano, no Círculo de Eranos (Ascona, Suíça). Esse ensaio e mais seu trabalho 

conclusivo sobre o tema, Sincronicidade: um princípio de conexões acausais, de 

1952, são apresentados no volume VIII/3 das suas Obras Coligidas. 

          Apresentaremos, a seguir, a síntese destes ensaios, que englobam toda a 

estrutura dos argumentos de Jung a respeito do tema e suas dificuldades inerentes. 

          Jung propõe um estudo em contraponto “ao domínio das leis, ou seja, um 

estudo mais detido da natureza do conceito de acaso” (1951/1990a, § 823). Para 

tanto, apresenta casos sobre coincidências significativas observadas por ele e por 

outras pessoas. A ilustração mais utilizada e difundida é o sonho de sua paciente 

com um besouro-rosa: 

 

O exemplo que vos proponho é o de uma jovem paciente que se mostrava 

inacessível, psicologicamente falando, apesar das tentativas de parte a 

parte neste sentido. A dificuldade residia no fato de ela pretender saber 

sempre melhor as coisas que os outros. Sua excelente formação lhe 

fornecia uma arma adequada para isto, a saber, um racionalismo cartesiano 

aguçadíssimo, acompanhado de uma concepção geometricamente 

impecável da realidade. Após algumas tentativas de atenuar o seu 

racionalismo com um pensamento mais humano, tive que me limitar à 

esperança de que algo inesperado e irracional acontecesse, algo que fosse 

capaz de despedaçar a retorta intelectual em que ela se encerrara. Assim, 

certo dia eu estava sentado diante dela, de costas para a janela, a fim de 

escutar sua torrente de eloqüência. Na noite anterior ela havia tido um 

sonho impressionante no qual alguém lhe dava um escaravelho de ouro 

(uma jóia preciosa) de presente. Enquanto ela me contava o sonho, eu ouvi 

que alguma coisa batia de leve na janela, por trás de mim. Voltei-me e vi 

que se tratava de um inseto alado de certo tamanho, que se chocou com a 

vidraça, pelo lado de fora, evidentemente com a intenção de entrar no 

ambiente escuro. Isso me pareceu estranho. Abri imediatamente a janela e 

apanhei o animalzinho em pleno vôo, no ar. Era um escabeídeo, da espécie 
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Cetonia aurata, besouro-rosa comum, cuja cor verde-dourada torna-o muito 

semelhante a um escaravelho de ouro. Estendi-lhe o besouro, dizendo-lhe: 

“Está aqui seu escaravelho.” Este acontecimento abriu a brecha desejada 

no seu racionalismo, e com isso rompeu-se o gelo da sua resistência 

intelectual. O tratamento pôde então ser conduzido com êxito (Jung, 

1951/1990a, § 972). 

 

          Em outros exemplos, Jung ilustra vários grupos de acontecimentos casuais 

cuja probabilidade de ocorrência é pequena. São, assim, coincidências que se 

acumulam e impressionam por seu caráter extraordinário: 

 

Assim pode ocorrer que casualmente alguém tenha a sua atenção 

despertada pelo número do bilhete do metrô ou do trem. Chegando em 

casa, ele recebe um telefonema e a pessoa do outro lado da linha lhe diz 

um número igual ao do bilhete. À noite, ele compra um bilhete de entrada 

para o teatro, contendo esse mesmo número.(Ibid., § 959) 

 

Apresenta, ainda, uma experiência pessoal: 

 

Na manhã do dia 1º de abril de 1949 eu transcrevera uma inscrição 

referente a uma figura que era metade homem metade peixe. Alguém nos 

lembrou o costume de “peixe da abril” (1º de abril). De tarde, uma antiga 

paciente minha, que eu já não via por vários meses, me mostrou algumas 

figuras impressionantes de peixe. De noite, alguém me mostrou uma peça 

de bordado, representando um monstro marinho. Na manhã seguinte, bem 

cedo, vi uma outra antiga paciente que veio me visitar depois de dez anos. 

Na noite anterior ela sonhara com um grande peixe. Alguns meses depois, 

ao empregar esta série em um trabalho maior e tendo encerrado justamente 

sua redação, eu me dirigi à beira do lago, em frente à minha casa, onde já 

estivera diversas vezes naquela mesma manhã. Desta vez, encontrei um 

peixe morto (...), sobre a amurada do lago. Como ninguém pôde estar lá, 

não tenho idéia de como o peixe foi parar ali. (Ibid., § 960). 

 

          Outro exemplo citado é o de um amigo estudante cujo pai prometera uma 

viagem à Espanha caso tivesse desempenho satisfatório nos exames finais na 
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universidade. Esse amigo, então, sonhou que passeava numa cidade espanhola. A 

rua conduzia a uma praça onde havia uma catedral gótica. Assim que chegou nela, 

dobrou a esquina, à direita, entrando em outra rua onde encontrou uma carruagem 

elegante puxada por dois cavalos baios. Nesse momento, despertou. Pouco depois, 

ao finalizar os exames, viajou à Espanha, onde seu sonho praticamente se 

concretizou: enquanto reconhecia a cidade que vira no sonho, a rua, a praça, a 

catedral e, ao dobrar a esquina, os cavalos baios. 

          A respeito da sincronicidade, Jung oferece uma definição estrita e uma ampla. 

A primeira é indicada a seguir: “a simultaneidade de um estado psíquico com um ou 

vários acontecimentos externos, que aparecem como paralelos significativos de um 

estado subjetivo momentâneo” (1952/1990a, § 850); e a definição ampla, que se 

refere a uma organização acausal da natureza do mundo sem qualquer referência 

especial à psique humana: “um caso especial de organização acausal geral” (Ibid., § 

955).  

         No primeiro capítulo, A Exposição, Jung (Cf. Ibid.) aborda a mudança nas 

concepções científicas do mundo moderno provocadas pelas descobertas da Física, 

que relativizaram o princípio da causalidade como único modo de observação dos 

fenômenos.  

          O problema com a experimentação é que esta consistia na formulação de 

perguntas definidas, excluindo qualquer desvio. Segundo Jung (Cf. Ibid.), essa 

abordagem impunha condições à natureza que a forçavam a apresentar uma 

resposta orientada para a questão humana. Enfatiza o fato de a Física moderna ter 

demonstrado que o princípio da causalidade é valido somente relativamente e nos 

níveis microfísicos (subatômicos), onde podem ocorrer de forma acausal. 

          Tais ideias são respaldadas nas experiências de J. B. Rhine sobre a 

percepção extra sensorial Extra Sensory Perception (ESP). Jung as considera como 

evidências decisivas cujo mérito consiste em haver estabelecido bases confiáveis 

para o trabalho no vasto campo destes fenômenos. 

          Os experimentos de Rhine, segundo descrição de Jung (Cf. 1952/1990a) 

revelaram correlações estatisticamente relevantes entre eventos.     

          Rhine utilizou um baralho com 25 cartas divididas em cinco grupos cada um 

dos quais tinha um desenho próprio (estrela, retângulo, círculo, cruz, duas linhas 
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onduladas). A experiência era efetuada da seguinte maneira: em cada série dos três 

experimentos, retiravam-se aleatoriamente as cartas 800 vezes seguidas, mas a 

pessoa testada não as via. A tarefa dos sujeitos era adivinhar o desenho de cada 

uma das cartas que retirou. 

          Os resultados demonstraram acertos acima das probabilidades, sendo que 

alguns sujeitos alcançaram o dobro. Nesse experimento, a distância espacial entre o 

experimentador e as pessoas testadas foi aumentada de uns poucos metros até 

4000 léguas, sem afetar o resultado. 

          Uma segunda forma de experimentação consistia em pedir ao sujeito que 

adivinhasse previamente a carta que iria ser retirada no futuro próximo ou distante. A 

distância no tempo foi aumentada de alguns minutos até duas semanas. O resultado 

desta experiência apresentou uma probabilidade superior às expectativas. 

          Por fim, o sujeito deveria procurar influenciar a movimentação de dados 

lançados por um mecanismo, escolhendo determinado número. Os resultados desse 

experimento psicocinético (PK) foram tanto mais positivos quanto maior era o 

número de dados que usavam de cada vez. 

          Na concepção de Jung (Cf. 1951/1990a), o experimento espacial mostra com 

bastante certeza que a psique pode eliminar o fator espaço até certo ponto. A 

experimentação com o Tempo mostra que o fator tempo (na dimensão do futuro) 

pode ser relativizado psiquicamente. A experimentação com os dados nos indica 

que os corpos em movimento podem ser influenciados também psiquicamente, 

como se pode prever a partir da relatividade psíquica do espaço e do tempo.  

          Jung conclui que o postulado de energia é inaplicável ao experimento de 

Rhine, pois exclui a ideia de transmissão de força. Além disso, a lei da causalidade é 

inaplicável devido à impossibilidade de um evento futuro influenciar um 

acontecimento no presente. Desta forma, o autor julga forçoso admitir, a título 

provisório, que nestes experimentos existiram acasos improváveis ou coincidências 

significativas de natureza acausal. 

          O fato notável, segundo Jung, que deve ser levado em conta é a descoberta 

de Rhine de que as primeiras séries de experiência apresentam sempre melhores 

resultados do que as posteriores. A diminuição do número de acerto está ligada às 

disposições do sujeito. As disposições iniciais de um sujeito crente e otimista 
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ocasionam bons resultados, enquanto o ceticismo e a resistência produzem o 

contrário devido às disposições desfavoráveis do sujeito.  

          Isso levou Jung (Cf. 1951/1990a) a considerar a importância do fator afetivo, 

que pode ser uma das condições em que o fenômeno ocorre. Em outras palavras, o 

aumento ou diminuição de acertos tem as características de acaso improvável, cuja 

frequência é mais ou menos provável e, geralmente, depende de um fator afetivo. 

          O fator afetivo sugere a presença de um arquétipo ativo que opera como pano 

de fundo e caracteriza a espécie de manifestação acausal do fenômeno percebido. 

Tendo tal conceito como base, Jung propõe uma dinâmica psicológica para explicar 

como um arquétipo ativado pode resultar em sincronicidades: a presença de um 

arquétipo ativo é acompanhada de efeitos numinosos que se expressam como 

afetos. Estes produzem o rebaixamento no nível mental, ou seja, relaxamento 

parcial do foco da consciência. Se a energia da consciência é parcialmente 

rebaixada outros conteúdos inconscientes podem tornar-se conscientes. 

          Tal restrição da consciência, provocada pelo afeto, proporciona ao 

inconsciente a oportunidade de penetrar o espaço deixado vazio. Entre esses 

conteúdos inconscientes, estão incluídos os que Jung (data) chama de 

conhecimento absoluto, uma forma de organização psíquica que transcende as 

limitações espaço-temporais da consciência como Rhine teria demonstrado em seus 

experimentos. 

          Para Jung, o conhecimento absoluto é apriorístico e introspectivamente 

reconhecível. Em suas palavras: “Por mais incompreensível que isto pareça, nós nos 

vemos afinal, forçados a admitir que há no inconsciente uma espécie de 

conhecimento ou ‘presença’ a priori  de acontecimentos, sem qualquer base causal” 

(1952/1990a, § 856). Ilustra esta ideia com o exemplo citado acima do sonho de sua 

paciente: “O sonho do escaravelho é uma representação consciente que surge de 

uma imagem inconsciente já existente da situação que iria ocorrer no dia seguinte, 

isto é, da narrativa do sonho e do aparecimento do besouro-rosa” (Ibid., § 857). 

          Jung (Cf. Ibid.) traça, ainda, um paralelo entre os resultados de Rhine com 

alguns métodos intuitivos (mânticos) que também consideram a sincronicidade como 

um fato evidente por si mesmo. 
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          Desenvolve a ideia de que os números – postulados como arquétipo da ordem 

– sempre foram associados às ocorrências sincronísticas. Atribui aos números um 

caráter misterioso e numinoso, enfatizando o fato de que o cálculo é o método mais 

utilizado desde a antiguidade para se tratar do acaso. Acredita que tanto os números 

como as sincronicidades são portadores do numinoso e do mistério e sempre 

aparecem relacionados entre si nas artes mânticas. 

          Retoma alguns procedimentos oraculares relacionados aos números, como a 

Geomancia e o I Ching, e conclui que a Astrologia seria a mais adequada proposta 

para esta investigação, podendo oferecer resultados mensuráveis sobre as 

sincronicidades, assim como tornar demonstráveis o substrato psíquico das 

mesmas. 

          No segundo capítulo, Um experimento astrológico, Jung (Cf. 1952/1990a) 

sintetiza sua experiência com a Astrologia que, segundo ele, poderia oferecer 

demonstrações de fatores causais entre os fenômenos astronômicos, a qualidade do 

tempo astrológico e as disposições psicofisiológicas. Seu intuito era avaliar se as 

perturbações magnéticas da Terra e as grandes flutuações sazonais sujeitas às 

radiações solares influenciariam a qualidade do tempo astrológico que, em si, difere 

do tempo astronômico. 

          Para realizar esse estudo, Jung (Cf. Ibid.) escolheu analisar matrimônios visto 

que, segundo tradições astrológicas, o casamento é favorecido por conjunções2 ou  

oposições3. Dessa forma, foram coletados horóscopos de 483 pares matrimoniais 

arranjados aleatoriamente em três lotes (primeiro de 180; segundo de 220 e terceiro 

de 83 horóscopos). Em seguida, foram  comparados aspectos astrológicos dos 

horóscopos que poderiam caracterizar um casamento. 

          Segundo Jung (Cf. 1951/1990a), o fator relevante em tais análises é que o 

número de conjunções lunares, solares e de ascendentes estava de acordo com as 

expectativas astrológicas de um casamento. O objetivo principal da pesquisa não 

pôde ser comprovado, pois seriam necessárias centenas de milhares de horóscopos 

para obter regularidade estatística. Apesar disso, o autor considerou que a 

coincidência de aspectos entre Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Marte nos 

                                                
2
 Aspecto planetário astrológico em que ascendentes, planetas ou luminares [Sol e Lua] 

encontram-se em uma sobreposição no mesmo grau. 
3 Distância de 180º entre Sol, Lua, Vênus, Marte, Ascendente e Descendente. 
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horóscopos analisados poderia ser atribuída a uma fraude (intencional ou não) ou a 

uma coincidência significativa, isto é, uma sincronicidade. Jung interpreta esses 

resultados como consequência da constelação arquetípica em torno de suas 

próprias expectativas assim como as de sua colaboradora nessa pesquisa. 

          A conclusão de Jung (Cf. 1951/1990a) afirma foi que o arranjo aleatório dos 

horóscopos e a forma como foram divididos (em três pacotes desiguais) 

correspondia, de alguma forma, às expectativas otimistas do pesquisador e 

produziram um quadro geral melhor do que o esperado. Compara esses resultados 

aos de Rhine em sua pesquisa sobre ESP que foram favoravelmente influenciados 

pelas expectativas, pela esperança e pela fé dos sujeitos de pesquisa. 

          Jung nomeia essas coincidências de milagres. Indica que ficou demonstrado 

em seus experimentos e nos de Rhine que o espaço, o tempo e a causalidade 

podem ser eliminados e, portanto, os milagres parecem ser possíveis de ocorrer. 

Conclui que “Todos os fenômenos naturais desta espécie são combinações 

extremamente curiosas de acasos, unidas entre si pelo sentido comum de suas 

partes, resultando num todo inconfundível” (1951/1990a, § 985). 

            Nos dois casos (ESP e Astrologia), Jung argumenta que para a psicologia, foi 

importante a constatação do efeito que as expectativas do observador perceptivo 

exercem sobre os dados:  

 

Uma experiência constante em todos estes experimentosé o fato de que o 

número de acertos tende a diminuir depois da primeira tentativa e os 

resultados são consequentemente, negativos. Mas se por qualquer motivo 

exterior ou interior, ocorre uma reativação do interesse por parte do SE 

(sujeito experimentador), o número volta a subir. A ausência de interesse e 

o tédio são fatores negativos; a expectativa positiva esperança e fé na 

possibilidade da ESP (Extra-Sensory Perception) melhoram os resultados 

e, por isto, parecem constituir as condições adequadas para que os 

mesmos se verifiquem. Neste contexto, é interessante observar que a 

famosa médium inglesa Sra. Eileen Garret alcançou maus resultados nos 

experimentos de Rhine porque, como ela própria confessou, foi incapaz de 

estabelecer qualquer relação afetiva com as cartas de experimentação 

“sem alma” (1952/1990a, § 838). 
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Jung conclui que: 

 

Se não se pode explicar causalmente a coincidência ou conexão cruzada 

significativa de certos acontecimentos, então, o princípio de ligação consiste 

na equivalência de sentidos dos acontecimentos paralelos; em outras 

palavras:  “o tertium comparationis é o sentido. (1952/1990a, § 905).  

 

          Jung rejeita a hipótese de causalidade mágica por considerá-la primitiva e 

regressiva e conclui que os resultados obtidos no seu experimento astrológico deve 

consistir no significado e não na causalidade. 

          Essas conclusões são reforçadas no terceiro capítulo, Os precursores da 

Sincronicidade, no qual Jung resgata uma série de postulados tradicionais da 

filosofia oriental e ocidental, primitivos, clássicos, medievais e renascentistas. Em 

particular, discorre sobre a noção de Tao da filosofia chinesa, do micro e macro 

cosmos e dos conceitos de  Leibniz sobre Simpatia, Correspondência e Harmonia 

Preestabelecida. Além disso, enfoca o significado dos sonhos nos fenômenos 

sincronísticos. 

          Em relação ao Tao, um conceito de difícil compreensão para os ocidentais, 

Jung o considera precursor da proposição da sincronicidade. Trata-se de um termo 

de difícil tradução devido à especificidade cultural em que está inserido, mas Jung 

considera brilhante a aproximação proposta pelo sinólogo Richard Wilhelm: “sentido” 

(1952/1990a, § 907). 

          Citando Wilhelm, Jung tenta esclarecer Tao:   

 

Trata-se, portanto, de uma concepção que se situa na fronteira do mundo 

das aparências. Nele, os opostos se dissolvem na indeterminação, embora 

ainda existam potencialmente. Estes germes, porém, indicam algo que 

corresponde, em primeiro lugar, ao visível, isto é, alguma coisa que tem a 

natureza de uma imagem; em segundo lugar, corresponde ao audível, isto 

é, a algo que tem a natureza da palavra; e em terceiro lugar, à extensão no 

espaço, isto é, alguma coisa dotada de forma. Mas estas três coisas não 

são claramente distintas nem objetivas; constituem uma unidade não-

espacial (sem um “em cima” e um “em baixo”) e atemporal (sem um “antes” 

e um “depois”). (1952/1990a, § 911). 
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          No quarto e último capítulo, Conclusão, Jung considera suas explanações 

sobre a sincronicidade como não definitivas indicando-a como: 

 

...  um fator sumamente abstrato e irrepresentável. Atribuo aos corpos em 

movimento uma certa qualidade psicoide que, assim como o espaço, o 

tempo e a causalidade, constitui um critério do seu comportamento 

(1952/1990a, § 937). 

 

          Jung (Cf. Ibid.) apresenta a questão: se a relação entre a alma e o corpo não 

pode ser vista sob esse ângulo, onde a coordenação dos processos psíquicos e 

físicos, no organismo vivo, possa ser entendida como um fenômeno sincronístico e 

enfatiza que a sincronicidade pode ajudar a esclarecer o paralelismo psico-físico. 

          Nesse capítulo, outros fenômenos são examinados por Jung (Cf. Ibid.): 

síncopes profundas decorrentes de lesões cerebrais; desmaios profundos; e estados 

comatosos, nos quais a consciência parece estar deslocada devido a uma 

separação entre ela e o corpo ou o córtex cerebral. Nos casos de quase morte, as 

percepções como levitação, alteração do ângulo de visão, extinção da audição e das 

percepções cinestésicas podem indicar que os processos psíquicos que ocorrem 

nesses casos, podem ser de ordem acausal (sincronística), não tendo nenhuma 

relação com os processos orgânicos. 

          No plano orgânico, Jung (Cf. Ibid.) considera a possibilidade de a 

morfogênese biológica ser analisada do ponto de vista sincronístico. Para embasar 

essa consideração, cita o Professor A. M. Dalcq quando esse afirma que a Forma é 

uma continuidade superior à matéria viva, apesar da sua vinculação com a matéria. 

Outra referência utilizada por Jung é o físico Sir James Jeans, que inclui  a 

desintegração radiotiva entre os fenômenos acausais. Esse conceito refere-se aos 

fenômenos de meia-vida que aparecem como um efeito sem causa ou, em outras 

palavras, aparecem como um ordenamento acausal, o que inclui a sincronicidade.  

          Jung enfatiza que a sincronicidade não apenas é um postulado filosófico mas, 

antes, um conceito empírico necessário ao conhecimento. Seguindo as novas 

descobertas da física teórica, afirma que estas se aproximam de um conceito 

unitário do ser caracterizado, por um lado, pelo tempo e pelo espaço e, por outro, 
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pela causalidade. O autor acrescenta a sincronicidade como o quarto elemento que 

torna possível um julgamento mais acurado da totalidade. A vantagem do acréscimo 

da sincronicidade como quarto elemento, segundo Jung, “é que ele torna possível 

uma maneira de ver que inclui o fator psicoide na descrição e conhecimento da 

natureza, ou seja, um significado apriorístico (ou uma equivalência)” (1952/1990a, § 

952). 

          Como correlato a esse quatérnio (tempo-espaço-causalidade-sincronicidade) 

são utilizadas as especulações da filosofia alquimista concentradas no chamado 

Axioma de Maria, a Judia (ou Copta): “é do terceiro que provem o Uno [como] 

quarto”. (Ibid., § 952). 

          Há o reconhecimento, por parte do autor, sobre a importância da  da 

radioatividade como fator de mudança de perspectiva dentro da Física teórica sobre 

a qual havia formulado seu quatérnio supracitado (Cf. Ibid.). 

          A partir da discussão com o físico Wolfgang Pauli sobre a radioatividade e as 

leis da conservação de energia, Jung (Cf. Ibid.) propõe um novo quatérnio, mais 

condizente com a física e com a psicologia. No primeiro par de opostos estabelece 

Energia Indestrutível versus Contínuo Espaço-Tempo e no segundo, Conexão 

Constante através do efeito (causalidade) versus Conexão Inconstante através da 

Contingência, Equivalência ou Significação (sincronicidade). 

          Este esquema pareceu satisfazer os postulados da física moderna e os da 

psicologia. A sincronicidade consiste em equivalências casuais e o seu tertium 

comparationis repousa sob os fatores psicoides ou arquétipos. Embora estejam 

associados aos processos causais ou portados por eles, os arquétipos 

continuamente ultrapassam seus limites, procedimento que Jung nomeia de 

transgressividade “... porque os arquétipos não se acham de maneira certa e 

exclusiva na esfera psíquica, mas podem ocorrer também em circunstâncias não 

psíquicas (equivalência de um processo físico e um processo psíquico)” (itálico do 

autor) (Ibid., § 954). 

          Dito de outra maneira, as equivalências arquetípicas, vistas do ponto de vista 

da Física, são eventos ocasionais que correspondem ao comportamento espontâneo 

da partícula elementar individual. Os arquétipos transgridem os processos causais e 

devem ser percebidos como contingentes. 
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          Jung (Cf. 1952/1990a) considera a sincronicidade como atos de criação no 

tempo. Quando esses atos ocorrem, aquilo que é um processo psíquico se associa 

momentaneamente a processos externos, assumindo uma espécie de ordem que 

pertence a eventos visíveis. Assim, o arquétipo e o evento sincronístico que o revela 

é a forma introspectivamente reconhecível de um ordenamento a priori.  Por este 

motivo, Jung também define sincronicidade como uma organização acausal.  

          Há uma diferenciação entre esta forma de organização acausal (atos de 

criação) e as propriedades de organização dos números inteiros e das 

descontinuidades da Física. Estas existem desde a eternidade e repetem-se 

regularmente e aqueles acontecem no tempo (Cf. Jung, 1952/1990a, § 955).          

 Jung conclui que as sincronicidades não podem ser incluídas na categoria 

dos fenômenos constantes e experimentalmente reproduzíveis. Admite, entretanto, 

que tanto nos experimentos de Rhine como em fenômenos individuais isolados, há 

certas regularidades, o que demonstra a limitação do conceito de sincronicidade. Em 

suas palavras: 

 

Eu me inclino, porém, a admitir que a sincroncidade em sentido mais estrito 

é apenas um caso especial de organização geral, aquele da equivalência 

dos processos psíquicos e físicos, onde o observador está em situação 

privilegiada de poder reconhecer o tertium comparationis. (itálico do autor) 

(1952/1990a,  § 955). 

 

          Para Jung (Cf. Ibid.), a impossibilidade de explicar as sincronicidades ocorre 

pelo fato de o intelecto humano ser incapaz de pensá-las com os meios de que 

dispunha na época em que o autor formulou seu ensaio. Isto acontece quando o 

espaço e o tempo adquirem um significado relativo, pois a causalidade, que 

pressupõe tempo-espaço, torna-se impossível de ser determinada ou é 

simplesmente impensável. O autor justifica a formulação do conceito de 

sincronicidade como uma necessidade de acolher esta classe especial de 

acontecimentos nos quais o contingente e a soma de atos individuais de criação que 

acontecem no tempo podem complementar a sua explicação. 
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2.1 Influências e fontes filosóficas  

 

          Jung argumenta que a sincronicidade “se baseia não em pressupostos 

filosóficos, mas na experiência concreta e na experimentação” (1951/1990a, § 985).  

          Embora as considerações filosóficas sejam de grande importância para a 

compreensão do conceito de sincronicidade, não se enquadram como foco principal 

deste estudo. Devemos considerar, entretanto, que, em relação a esse assunto, foi 

influenciado por suas leituras quando jovem. Nas conferências proferidas na 

fraternidade Zofingia, entre 1896 e 1899, faz inúmeras referências a Kant, Goethe, 

Schopenhauer, Von Hartman, entre outros, demonstrando que seu conhecimento 

sobre a filosofia alemã precede sua formação médica (Cf. Penna, 2003, p. 57).   

          Main (Cf. 2004, p. 75) e Maroni (Cf. 2008, p. 44) consideram Jung imbuído na 

da busca da totalidade que caracteriza o romantismo, que pode ser compreendida 

na extensão do movimento intelectual conhecido como Naturphilosophie. Este 

consistia na aproximação do conhecimento empírico com especulações filosóficas e 

literárias articuladas por Friedrich Wilhelm von Schelling (1775-1854). 

          Embora Jung não tenha se referido especificamente a esse  movimento em 

seus escritos sobre a sincronicidade, “é claramente significante como um contexto 

intelectual para esta teoria” (Main, 2004, p. 75). 

          Maroni (Cf. 2008) nos dá uma ideia da reavaliação do tempo qualitativo, 

característico das sincronicidades, como uma preocupação comum dos filósofos 

modernos que influenciaram o pensamento de Jung. Demonstra que essa 

preocupação, no final do século XIX e início do século XX, deveu-se ao seu caráter 

contrário ao materialismo, o racionalismo e o mecanicismo sem alma. 

          A mesma autora descreve alguns esboços filosóficos que tratam da ruptura do 

tempo: quando Deus irrompe na vida e o indivíduo sente-se chamado para a 

decisão, para ousar o salto de fé (Kierkegaard); no “escuro do momento vivido” 

(Ernst Bloch); no “momento de decisão” (Carl Smith); “no susto repentino” (Ernst 

Junger); no “kairós” (Paul Tillich), no “voltar-se da distração para si mesmo” 

(Heiddegger) e no “sair do habitual” (Nietzsche) (Cf. Maroni, 2008, p.114). 
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          Em seu ensaio definitivo sobre a sincronicidade, Jung (Cf. 1952/1990a) 

enuncia Schopenhauer como padrinho de suas reflexões. Atribui a influência do 

tratado de Schopenhauer, A intencionalidade aparente do destino do indivíduo, 

publicado em Berlim em 1891, em suas ideias.   

De acordo com Jung (Cf. Ibid.), na concepção de Schopenhauer, todos os 

acontecimentos da vida de uma pessoa estariam em duas espécies de conexão 

fundamentalmente diferentes: uma conexão objetiva, causal e outra subjetiva, que 

só existe com respeito ao indivíduo que a experimenta. Desta forma, o destino de 

um  indivíduo  ajusta-se ao destino de outros onde cada um é  o herói e, ao mesmo 

tempo, o figurante em um drama alheio. Schopenhauer teria extraído essa ideia de 

um pressuposto transcendental da vontade. É ela que cria a vida e o ser em todos 

os níveis e sintoniza esses níveis entre si, de tal maneira que está em harmonia, não 

só com seus paralelos sincrônicos, mas prepara e dispõe os eventos futuros sob 

forma de fatalidade (Fatum) ou Providência. 

Embora reconheça o caráter notável das ideias filosóficas de Schopenhauer, 

Jung (Cf. Ibid.) critica-o por introduzi-las em um esquema causal, enquandrando-as 

na visão determinista do mundo.  

          Jung retoma Hipócrates, situando a origem da filosofia da correspondentia ao 

citar a afirmação de que “o princípio universal encontra-se na partícula menor e, por 

conseguinte, corresponde ao todo” (Ibid., § 914). 

Busca em Filo de Alexandria, Teofrasto, Pico Della Mirandola, Agrippa,  

Paracelso e Kepler as ideias que se assemelham a esse princípio e que, segundo 

Jung (Cf. Ibid), deram origem ao pensamento de Gottfried Wilhelm von Leibniz sobre 

as Mônadas e a Harmonia Preestabelecida.  

Para Leibniz, as mônadas, assim como as almas, são “espelhos ou imagens 

vivas do universo das coisas criadas” e a Harmonia Preestabelecida representa um 

sincronismo absoluto dos acontecimentos físicos e psíquicos (Jung, 1952/1990a, § 

927).  

Jung encontra em Leibniz a proposta do paralelismo pré-estabelecido dentro 

dos acontecimentos “dentro e fora das mônadas”, fato que relaciona com as 

sincronicidades.  
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          Há alusões explícitas a Schopenhauer, Kant e Leibniz, mas muitos outros 

filósofos influenciaram as formulações de Jung sobre a sincronicidade. Marilyn Nagy,  

discutindo as implicações da sincronicidade na teoria dos arquétipos, sugere uma 

influência platônica:  

 

Apesar da advertência de Jung contra uma interpretação filosófica (da 

sincronicidade), ela em muito se assemelha à visão platônica de um 

universo ordenado pelas formas eternas, dirigido pela Alma do Mundo e 

limitada na realização da ordem divina apenas pelos fatos existentes da 

Causa Necessária. (2003, p. 219) 

 

          De forma resumida podemos dizer que: o postulado sobre sincronicidade é 

exposto por Jung no breve estudo intitulado A sincronicidade (1951) e no ensaio 

mais complexo Sincronicidade: um princípio de conexões acausais (1952). 

          Sincronicidade admite uma correlação entre estados interiores e  eventos 

exteriores. Estabelece, portanto, um paralelismo temporal, espacial e de significado 

entre condição psíquica e evento físico, e que surge na tentativa de dar sustentação 

aos fenômenos que não têm a causalidade como princípio explicativo. 

          Sob o ponto de vista psicodinâmico, o fator afetividade tem papel fundamental 

na ocorrência dos eventos sincronísticos. A tensão psíquica dos afetos ligados ao 

sentimento de expectativa produz o rebaixamento do nível mental, dando 

oportunidade para o influxo dos complexos e para imagens arquetípicas penetrarem 

sutilmente no espaço deixado vazio pela restrição da consciência. 

          Jung atribui a existência de uma realidade transpsíquica que, implicando na 

ruptura do continuum espaço-temporal, torna-se o fundamento direto do psíquico e, 

ao mesmo tempo, do físico (um fator psicoide que, com o espaço, o tempo e a 

causalidade, constitui um quarto critério do comportamento dos corpos em 

movimento). 

          Na sua última concepção do conceito de sincronicidade, com o auxílio do 

físico W. Pauli, Jung elabora os pares de opostos Causalidade versus 

Sincronicidade em contraposição a outros dois opostos Energia Indestrutível versus 

Contínuum Espaço-Tempo. Caracteriza, assim, um quatérnio ao invés da tríade 
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consensual da Física moderna: espaço, tempo e causalidade. Considera a 

sincronicidade como atos individuais de criação no tempo e também como um 

princípio de organização geral. 

           Resumidamente, na formulação completa da teoria da sincronicidade, os três 

tipos de fenômenos apresentados a seguir são chamados de eventos sincronísticos: 

 

1) Coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento 

objetivo externo e simultâneo que corresponde ao estado psíquico (por exemplo, o 

sonho do escaravelho) em que não há evidências de uma conexão causal entre o 

estado psíquico e o acontecimento externo e em que, considerando-se a 

relativização psíquica do espaço e do tempo, tal conexão é  inconcebível;  

 

2) Coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior 

correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de 

percepção do observador e só pode ser verificado posteriormente;  

 

3) Coincidência de um estado psíquico e um acontecimento futuro, portanto, distante 

no tempo e ainda não presente, portanto, só pode ser verificado posteriormente.  

 

           Ainda, de forma resumida, fala-se de sincronicidade quando entre um evento 

interno e um externo coexistem as cinco condições seguintes:  

 

1) paralelismo de significado: quando dois eventos são coincidentes com um 

conteúdo significativo análogo. Neste caso, fala-se de sincronicidade como relação 

de significado e os relativos eventos são chamados de coincidências significativas, 

pois se trata de fenômenos cuja ligação reconhecível e demonstrável consiste no 

significado comum;  

 

2) paralelismo temporal: quando o tempo e o espaço parecem reduzidos quase a 

zero e, desta forma, a causalidade desaparece com eles, pois está ligada à 
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existência do espaço e do tempo em sua sucessão de causas e  efeitos. Pode-se 

dizer que formam uma unidade espacial e atemporal. Aqui se trata de sincronicidade 

como uma relação de contemporaneidade;  

 

3) impensável possibilidade da relação causal: quando é impossível uma 

explicação causal ou determinista porque o conteúdo percebido pelo observador é 

representado contemporaneamente ao externo. Fala-se de sincronicidade como 

conexão acausal;  

 

4) não aplicabilidade do caráter estatístico de leis científicas e, portanto, do 

modelo probabilístico: quando sua  coincidência casual representa um grau de 

improbabilidade que seria preciso exprimir mediante uma grandeza incomensurável;  

 

5) consistente presença no sujeito observador do fator afetivo sob a forma de um 

sentimento de expectativa ansiosa ou um sentimento de espera, um papel 

específico de condicionamento significativo. 

 

          Além disso, Jung distingue eventos sincronísticos – possuidores das 

características acima descritas – de eventos sincrônicos, cujo significado é apenas o 

de ocorrência simultânea de dois fenômenos. 
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Capítulo 3 - Revisão de literatura: junguianos clássicos 

 

          Embora muitos dos seguidores de Jung tenham escrito sobre a 

sincronicidade, Ira Progoff (1989), Aniela Jaffé (1988) e Marie Louise von Franz 

(1974, 1991, 1992 e 2008) foram os que se preocuparam em discorrer de maneira 

mais profunda sobre este conceito, no sentido de proporcionar maior clareza diante 

das dificuldades de compreensão que lhe são inerentes. Eles foram alunos e 

colaboradores diretos de Jung e participaram das dúvidas e ansiedades que 

acompanharam Jung na descrição e publicação de sua monografia sobre a 

sincronicidade. 

           Enquanto para Progoff (Cf. 1989) e Jaffé (Cf. 1988) a preocupação foi 

clarificar e descrever de forma mais didática as concepções do mestre, Franz (Cf. 

1974, 1991,1992 e 2008) aprofundou o conceito. Dedicou-se a associar 

sincronicidade com adivinhação, artes mânticas, alquimia, filosofia chinesa, 

matemática, além da aproximação com a física teórica, como era a intenção de 

Jung. 

          Neste capítulo, segue uma síntese dos trabalhos destes autores, cujo 

empenho serviu de guia na compreensão do conceito de sincronicidade.  

 

3.1 Ira Progoff 

 

O manuscrito Sincronicidade e destino humano (Progoff, 1989) tem como 

característica principal o fato de ter sido elaborado como resultado dos encontros 

entre o autor e Jung, realizados na residência deste, na Suíça, entre 1951 e 1952. 

Nesse momento, Progoff completava seus estudos e discutia com Jung as questões 

propostas no ensaio sobre sincronicidade que seria publicado pelo mestre.  

          Fato curioso a respeito deste trabalho de Progoff é que ficou pronto antes da 

publicação do original de Jung,  Sincronicidade: um princípio de conexões 

acausais. Este fato, acrescido de outras ocorrências levaram este estudo de Progoff 

(escrito entre 1951 e 1952) a ser publicado somente em 1973. 
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           Segundo Progoff (Cf. 1989), seu manuscrito é permeado das notas do próprio 

Jung e das discussões de ambos sobre o tema. Seu propósito principal é descrever 

e interpretar a concepção junguiana de sincronicidade em relação aos seus 

fundamentos filosóficos e teóricos mais amplos além de apresentar ao leitor a 

essência deste assunto o mais claramente possível. 

          O autor ressalta as dificuldades enfrentadas por Jung por ocasião da 

publicação dos seus escritos sobre a sincronicidade. Uma delas derivava da 

natureza da experiência estatística por ele criada que tratava da possível 

configuração astrológica, questão bastante controversa, na opinião do autor. Em 

suas palavras: “Esta pretensa experiência astrológica representou uma digressão 

que consumiu tempo e não era essencial para a concepção da sincronicidade” 

(Progoff, Ibid., p. 122). 

          Na visão de Progoff (Cf. Ibid.), pode-se situar o conceito de sincronicidade  na 

perspectiva histórica do pensamento ocidental de duas maneiras: 1) como resultado 

do impacto da filosofia do Oriente, depois da mente ocidental ter sido impregnada 

pelas sucessivas críticas epistemológicas provenientes de Immanuel Kant e David 

Hume e 2) como consequência dos progressos da Física permitindo a expansão de 

seus limites por meio de suas experiências não-racionais. 

          Atribui ao conceito sincronicidade o caráter de abolir o pensamento científico 

moderno de um “racionalismo restritivo”, inaugurando a possibilidade de libertar a 

ciência moderna de um “vitorianismo intelectual” (Ibid., p. 8). 

          A Monadologia e o conceito  de Harmonia Preestabelecida de Leibniz, em que 

Jung buscou analogias, para Progoff,  

                            

... está inteiramente de acordo com a visão do Si-mesmo desenvolvida por 

Jung, de tal sorte que, de um certo ângulo, é possível dizer que a psicologia 

junguiana começa agora a tornar possível a documentação empírica e a 

prática moderna da visão monádica do homem e do universo concebida por 

Leibniz (Ibid., p. 67). 

 

          O autor esclarece a correspondência entre o Self junguiano e as mônadas. 

Assim como uma pequena fração do universo, ambos contêm a essência do 
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universo em miniatura. O Self contém a natureza básica da espécie, cujo princípio 

vital se manifesta dinamicamente por expressões psíquicas. Não deve ser 

apreendido apenas como semente que contém o propósito latente da personalidade. 

Sendo um substrato da realidade, o Self, assim como as mônadas, seria um elo com 

o universo e, quando experienciado, torna-se uma espécie de continuum no nível 

psíquico (Cf. Progoff, 1989, p. 75). 

          Progoff ainda distingue como o mais importante aspecto na obra de Leibniz 

que diz respeito à sincronicidade vem abrir possibilidades de compreensão. Refere-

se à formulação da relação entre corpo e alma que deu origem ao conceito 

reducionista de paralelismo psicofísico (Cf. Ibid., p. 68). 

          Esclarecendo algumas dessas possibilidades, o autor ressalta aspectos 

psicoides da personalidade que encontram nos arquétipos a próxima etapa na 

revelação da pré-imagem que está ligada ao instinto.  

          Apesar de arquétipos e instintos surgirem da mesma raiz, apresentam-se 

como opostos envolvidos em uma tensão mais ou menos constante entre si. Através 

desta tensão natural, a energia latente no organismo recebe um caráter psíquico 

peculiar. Este seria um ponto de vista de Jung, segundo Progoff (Cf. Ibid.), sobre a  

emergência do homem na natureza. 

          Sob outro ângulo, o organismo humano é visto como uma representação 

perfeita do cosmos. Portanto, esclarece o autor, os padrões que se formam nos 

processos de evolução, como as bases psicoides não psíquicas do desenvolvimento 

humano são correspondências do universo manifestadas no ser individual.  

          Do mesmo modo, no entender de  Progoff (Cf.Ibid.), para Jung, o processo de 

emergência psíquica é uma correspondência microcósmica do macrocosmos. 

Nestes termos, Progoff afirma que a experiência de um símbolo arquetípico resulta 

em sentimentos de exaltação da individualidade, como se fosse arrebatada por um 

instante, para uma dimensão mais elevada do ser. Quando um arquétipo é 

experienciado neste aspecto fundamental, cria-se uma nova situação que provoca a 

reorganização formando um novo modelo. São os símbolos desse tipo que fornecem 

a base e o princípio essencial que estão por trás da primitiva explicação de efeitos 

miraculosos, do que Jung chama de causalidade mágica. 
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            Progoff, esclarecendo Jung, ressalta a negação do princípio energético em 

tais casos, porém admite a presença e atuação de uma grande força que pode ser 

interpretada como sendo de natureza diferente da energia mecanicamente 

determinada em termos de causa-efeito. Progoff supõe que essa força seja um 

princípio de ação interno com a característica de poder se estender no tempo e no 

espaço. Essa força em ação, explica o autor, não modifica eventos ou condições em 

si mesmos, mas “provoca uma reorganização do esquema dentro do qual situações 

e condições específicas estão contidas” (1989, p. 81). 

          Progoff, assim como Jung, questiona o uso do conceito de energia justificando 

que “... quando se estabelece um esquema no tempo pela ativação de um arquétipo, 

o fator decisivo não parece ser algum tipo de ação externa, mas, antes, um 

princípio de organização inerente ao processo de formação do esquema” (Ibid., p. 

81). 

          O que manteria a integridade do esquema não seriam vetores de energia, 

mas uma coesão interior, “um princípio de conexão ou congruência, que opera 

dentro e através (grifos do autor) do esquema predominante, mantendo-o coeso em 

termos de correspondência interna de suas partes” (Ibid., p. 81). 

          Indica que esses eventos sempre se correlacionam de algum modo 

significativo, o que não pode ser apreendido em termos de suas relações causais, 

mas como fenômenos sincronísticos. Em outras palavras, “... como partes individuais 

de um esquema que se formou através do tempo, centralizando-se em torno de um 

fator arquetípico que atrai todos os outros tipos de fatores para sua atmosfera” (Ibid., 

p. 81). 

          Progoff esclarece a correlação com o Taoísmo, feita por Jung, que por sua 

vez, segue uma concepção do cosmos essencialmente semelhante. O Tao é 

justamente o que não pode ser explicado visto que é “tudo e nada ao mesmo tempo” 

(Cf. Ibid., p. 82). O símbolo do Tao é o que melhor representa esse fato. Os opostos 

Yin e Yang são reconciliados de modo a incluir uma totalidade integrada de modo 

que cada um contém uma pequena parte do oposto em si mesmo. 

          Em anotações informais, à margem do manuscrito de Progoff, em relação aos 

aspectos parapsíquicos das experiências em laboratório de Rhine, Jung teria 

assinalado  a qualidade arquetípica da confiança. Expandindo esse argumento, Jung 
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ressalta a relação entre o sentimento de confiança e os processos arquetípicos 

como sendo os veículos através dos quais a sincronicidade se manifesta. Cita, 

então, as palavras de Jung: “A pessoa testada, ou duvida da possibilidade de 

conhecer algo que não se pode conhecer, ou confia em que isso será possível e que 

o milagre acontecerá” (Progoff, 1989, p. 96). No texto de Progoff, o pensamento de 

Jung torna-se mais explícito: “Em vez de falar do arquétipo da confiança, preferia 

falar do ‘arquétipo do milagre’, ou do ‘efeito mágico’” (Ibid., p. 97). 

          Progoff, em acordo com Jung, enfatiza que o processo de expectativa 

impessoal do milagre é arquetípico e tem um traço de instintividade, remontando 

para além do arquétipo, situando-se na instância psicoide “onde instinto e arquétipo 

se encontram unidos como opostos nos padrões primários do comportamento 

humano” (Ibid, p. 99). Salienta que esse processo remete ao conceito de 

numinosidade que Jung empresta de R. Otto (1869-1937) e  emprega para 

descrever o estado de grande excitação associada aos arquétipos quando se tornam 

diretamente manifestos em uma experiência humana intensa. 

          O efeito desse processo, segundo o esclarecimento de Progoff, é que ele abre 

a camada mais profunda do Self, ou seja, a instância psicide, tornando-a sensível a 

quaisquer forças e fatores que estejam presentes no continuum do Self. Por esta 

razão, atribui às pessoas que passam por esse processo o equívoco de projetar 

suas experiências em símbolos favoritos ou crenças dogmáticas por não 

conhecerem o princípio da sincronicidade. Afirma que os eventos sincronísticos 

oferecem uma pista importante sobre as ocorrências e curas miraculosas que 

formam a base das tradições religiosas e das mitologias. 

          Embora nas concepções de Jung relacionadas com a Física, Einstein seja 

pouco mencionado, Progoff (Cf.Ibid.) acredita que esta tenha sido a principal 

referência utilizada por Jung na concepção da teoria da sincronicidade e na 

reformulação gradativa da sua concepção dos arquétipos. 

          Progoff (Cf. Ibid.) aponta a sedução que os problemas teóricos causados 

pelas descontinuidades da Física e os fenômenos da desintegração do rádio 

causaram em Jung, no sentido de poder correlacioná-los aos fenômenos psíquicos. 

O fato de que tais fenômenos não mais respondiam à interpretações causais levou-o 

a esquematizar o princípio da sincronicidade tanto no sentido de um postulado geral 
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como na esfera humana; como um meio de experienciar a relação entre os amplos 

esquemas do universo e o destino dos indivíduos. 

 

3.2  Aniela Jaffé 

 

          Assim como Progoff, Jaffé (Cf. 1988) discorre sobre o conceito de 

sincronicidade, pontuando seus principais aspectos no sentido de maior clareza e 

distinção.  

          Retoma o interesse de Jung pela parapsicologia, os fenômenos ocultos, a 

filosofia oriental e o I Ching, discute as pesquisas de J.B. Rhine, as críticas de Jung 

ao pensamento científico ocidental e o entendimento da Astrologia como fatores de 

compreensão da sincronicidade. reapresenta os conceitos de inconsciente, 

arquétipo, natureza psicoide dos arquétipos, arquétipo do milagre e unus mundus. 

Nessa revisão, são enfocados apenas os pontos do ensaio de Jaffé (Cf. Ibid.) que se 

destacam do exposto em Progoff e que podem acrescentar mais alguns elementos à 

nossa compreensão.  

          Dentre esses pontos, salientamos o enfoque da autora sobre os possíveis mal 

entendidos decorrentes da proposição do conceito e a sincronicidade como princípio 

responsável pela união entre ciências naturais e  filosofia e entre física e psicologia. 

          Entre os mal-entendidos, Jaffé (Cf. Ibid.) enfatiza a questão da coincidência 

temporal postulada por Jung na descrição dos fenômenos sincronísticos que, muitas 

vezes, é compreendida como simultaneidade. Segundo a autora, trata-se de uma 

sincronização relativa que só deve ser entendida a partir da vivência subjetiva.  

            Um segundo mal-entendido sobre a sincronicidade, de acordo com Jaffé (Cf. 

Ibid.), encontra-se na questão dos arquétipos que podem erroneamente ser 

compreendidos como causadores ou propiciadores dos fenômenos sincronísticos 

quando, na verdade, são sua condição. 

          Considera os fenômenos sincronísticos como a conscientização de um 

arquétipo – um processo interno da psique. Nesses fenômenos, os eventos 

paralelos psíquicos e físicos distinguem-se uns dos outros formando um conjunto 

significativo (Cf. Ibid.).  
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          Para Jaffé, as facetas do arquétipo em vias de se conscientizar estão 

separadas: manifestam-se psíquica e não-psiquicamente em tempo e lugares 

diferentes, situando-se em uma esfera intermediária entre consciente e inconsciente. 

          Segundo a autora, a parte inconsciente apresenta a relatividade de tempo e 

espaço. A outra parte, que já penetrou na consciência, em sua natureza psicoide, 

cinde-se em dois ou mais eventos paralelos de ordem psíquica e física que se 

distinguem entre si. Desta forma, reconhece-se no arquétipo  o caráter de ordenador 

do fenômeno sincronístico e não sua causa (Cf. Jaffé, 1988, p. 41). 

          Jaffé (Cf. Ibid.) explica o fato de a telepatia ser entendida como um fenômeno 

sincronístico, fato que deu margem a controvérsias. Utiliza como exemplo a 

comunicação entre pessoas com laços inconscientes determinantes, como analista e 

paciente, mãe e filho, entre outras. 

          Embora a telepatia se trate da duplicação de um mesmo conteúdo psíquico, 

que aparece no emissor e no receptor, e não inclua o paralelismo  de um evento 

físico (exterior) com um evento psíquico, justifica sua hipótese com a afirmação do 

fato de que “... ambos, emissor e receptor, são apenas instrumentos de um 

arquétipo autônomo e seu arranjo no tempo e no espaço; ambos co-autores do 

drama de uma situação arquetípica” (Ibid., p. 42). Essa transmissão se realiza, 

segundo a autora, por ser acompanhada de uma emoção genuína, sintoma do 

arquétipo constelado. 

          Outro aspecto importante considerado por Jaffé é um acontecimento 

significativo na história das ciências, o encontro da física com a psicologia e das 

ciências naturais com a filosofia e atribui ao conceito de sincronicidade o papel de 

princípio unificador. Segundo a autora, estas áreas do conhecimento se 

aproximaram com base no postulado da ordenação apriorística que abrange a 

psique e o mundo físico. 

          Aponta os novos rumos possíveis dentro de concepções científicas que 

substituem a ideia restrita de causalidade para uma forma mais generalizada de 

relações da natureza. Enfatiza, ainda, a importância do desenvolvimento das ideias 

sobre o inconsciente, pois são fundamentais para a sua integração na corrente geral 

da ciência natural dos fenômenos da vida e não apenas para o quadro restrito de 

sua aplicação terapêutica dentro da psicologia (Cf. Ibid.). 
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          Em concordância com Jung, Jaffé (Cf. 1988) reconhece a sincronicidade como 

um princípio esclarecedor de uma realidade transcendental não-reconhecida, na 

qual o mundo interior e o exterior se baseiam e é o fundamento do mundo. Para a 

autora, os fenômenos sincronísticos apontam para a unidade psicofísica da 

formação do universo e oferece uma resposta nova  à pergunta filosófica referente à 

ordem cósmica. 

 

3.3 Marie-Louise von Franz     

  

          Marie Louise von Franz foi a autora que mais se dedicou a aprofundar o 

conceito de sincronicidade proposto por Jung, dando-lhe continuidade e explorando 

as analogias apresentadas na exposição do conceito. 

          Em seus livros e ensaios sobre o assunto, Franz (Cf. 1974, 1991,1992 e 2008) 

segue a ideia da sincronicidade em associação às artes mânticas, à adivinhação, à 

Matemática, à Filosofia chinesa e propõe a reaproximação entre Física e Psicologia, 

como era a intenção de Jung.  

          Franz (Cf. 1991) compara o pensamento sincronístico ao modo clássico de 

pensamento da filosofia chinesa. Neste modo de pensar, a questão não consiste em 

saber porque tal coisa ocorre ou qual fator causou tal efeito, mas o que é provável 

acontecer conjunta e significativamente.  

          Para os chineses, o centro da questão seria o instante em que estão reunidos 

os eventos (Cf. Ibid). O fato de os chineses não pensarem em quantidades, mas em 

emblemas qualitativos leva a autora a denominá-los de símbolos. Classifica esse 

tipo de pensamento como hierarquias quantitativas,  onde ocorrem  ordenações 

qualitativas concretas. 

          Afirma que em todas as técnicas de adivinhação encontra-se a mesma ordem 

matemática proposta por Jung em A Estrutura Dinâmica do Si-mesmo (Cf. 

1959/1988, § 390), com algumas variações e conclui que nos oráculos numéricos e 

nas técnicas de adivinhação, o que se procura é definir os processos do arquétipo 

do Si-mesmo. 
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          Admite as técnicas oraculares (I Ching, Astrologia, Geomancia e padrões 

aleatórios, como ossos de galinha, búzios, borra de café, entre outros) como 

tentativas de descobrir as probabilidades ou as relativas regularidades da situação 

psicológica humana. A consulta a adivinhos ou oráculos, segundo a autora, é 

sempre carregada de tensão emocional e sabe-se que as grandes tensões interiores 

ocorrem quando se configura uma constelação arquetípica. Para Franz, o arquétipo 

pode ser definido como uma estrutura que condiciona certas probabilidades 

psicológicas e as técnicas oraculares são uma tentativa de se chegar a essas 

estruturas (Cf. Franz, 1991). 

          Jung, segundo Franz (Cf. Ibid.), classifica as técnicas do tipo aleatório como 

relacionadas com a sincronicidade. Para ele, um evento sincronístico é uma história 

única e imprevisível porque é um ato criativo no tempo e,  portanto, não regular. 

Assim como um físico não pode prever um evento único de forma acurada, um 

oráculo não prediz um evento psicológico preciso, mas oferece uma lista de 

expectativas que, possivelmente, refletirá a imagem de certa área ou campo 

qualitativo de eventos e poderá predizer algo que irá acontecer dentro dessa área.  

Para explicitar esse ponto, a autora utiliza o conceito de campo, da Física 

teórica, como uma rede atuante de relações. Aplica a ideia de campo ao 

inconsciente coletivo, em que os pontos excitados são os arquétipos nos quais é 

possível definir relações de vizinhança, uma vez que estes se contaminam 

mutuamente. Podemos dizer que caso conheçamos a constelação arquetípica 

subjacente à nossa situação atual, podemos, em certa medida, saber como as 

coisas se desenrolarão (Cf. Ibid.). 

          Assim como Jung, a crítica de Franz (Cf. Ibid.) ao pensamento racional passa 

pela tentativa de a Matemática Formalística definir o número de modo a excluir os 

elementos irracionais, definindo-os como uma série de sinais e como uma criação da 

mente humana. Contrapõe à essa ideia o fato de existir uma distinção entre contar 

objetos e coisas e os números em si. Afirma que contar é uma atividade da 

consciência do ego, mas o próprio número não é. 

          Tenta demonstrar que cálculos de probabilidade e métodos estatísticos 

usados na ciência moderna são apenas abstrações e sugere que a crença nas 

probabilidades estatísticas é uma ideia arquetípica que se impõe. 
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          Franz (Cf. 1991) considera inflação egoica do homem contemporâneo –  

identificado com arquétipo do Si-mesmo – o  fato de querer dominar a série dos 

números naturais e estabelecer como verdade absoluta os resultados das  regras 

estatísticas.  

Continua a crítica sobre o método científico moderno de forma contundente e 

enfática quando alerta para o perigo de utilizar o cálculo das probabilidades 

estatísticas como instrumentos para dominar a natureza e não apenas como 

“ferramentas úteis e necessárias da mente humana” (Franz, Ibid., p. 41). 

          Sugere que o arquétipo do Si-mesmo é o mais poderoso, pois organiza e rege 

as relações entre outros arquétipos e fornece ao campo do inconsciente coletivo 

uma ordem matemática bem definida (Cf. Ibid.). 

Critica a unilateralidade do pensamento ocidental a respeito dos números, 

considerados apenas como quantidades, e enfatiza a necessidade de abordar a 

representação arquetípica dos números que contém um aspecto quantitativo e um 

aspecto qualitativo (Cf. Ibid.). 

          Franz (Cf. Ibid.) utiliza as propostas da Física teórica, onde o princípio da 

causalidade deixou de ser completamente válido, demonstrando que este é um 

modo de pensar que satisfaz à apreensão mental de um conjunto de eventos físicos, 

mas não atinge o âmago das leis naturais. 

          A autora retoma o conceito de energia psíquica postulado por Jung, com 

propriedades e leis em analogia com a Física teórica. Sublinha que a energia 

psíquica não pode ser medida quantitativamente, mas apenas com nossas 

impressões sensíveis. Assim, a leitura ocidental dos números impede que sejam 

utilizados na medição da energia psíquica, visto que esta leitura permite a medição 

de quantidades físicas e a energia psíquica só pode ser medida em sua intensidade 

psicológica pela função sentimento (Cf. Ibid.). 

Franz (Cf. Ibid.) retoma o conceito de unus mundus, de uma realidade 

unitária. Este conceito refere-se à uma realidade característica dos fenômenos 

sincronísticos em que os domínios do físico e do psíquico coincidem. Esclarece o 

pensamento de Jung sobre esse aspecto, enfatizando o fato de que, no encontro 

entre mundo do tempo e mundo da organização acausal (fora do tempo), 

evidenciam-se dois sistemas incompatíveis, mas complementares. 
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Franz (Cf. 2008) compara a unidade última da energia física e psíquica (todo 

psicofísico) com a teoria proposta pelo físico David Bohm (1917-1992) que 

pressupõe um oceano de energia como pano de fundo do universo que não seria 

material nem psíquico, mas transcendente. Este saber cósmico, segundo Bohm, 

estaria presente na lei de semi-vida da desintegração radioativa em que cada átomo 

que se decompõe sabe quando o deve fazer em relação ao conjunto a que 

pertence. Da mesma forma, Jung atribui à psique coletiva este saber absoluto 

diferente do nosso saber consciente que nos leva de tempos em tempos a 

descobertas criadoras e cuja percepção se dá através das sincronicidades. 

          Transpondo esses motivos para termos psicológicos, a autora afirma o lugar 

da sincronicidade dentro da área da psicossomática “... fala-se de sincronicidade, 

onde dois princípios cósmicos chamados psique e matéria trocam seus atributos, 

quando, em algumas situações, a psique se comporta como matéria e a matéria 

como se fosse psique” (Franz, 1974, p. 122). Compara essa relação a alguns mitos 

da coniunctio cósmica como, por exemplo, o hieros gamos (casamento sagrado). 

Entretanto, admite que só se pode falar em sincronicidade, no tocante às relações 

psique-corpo, quando se apresentam fenômenos transformadores, como curas 

espontâneas, por exemplo. (Cf. Franz, 2008, p. 182). 

Os números, segundo Franz (Cf. 1974), apareceriam no contexto psique e 

matéria como vinculum amoris (laço de amor) que une os dois princípios ordenando-

os juntamente. Assim como no oráculo chinês, I Ching4, também psique e matéria se 

complementam sincronisticamente levando a possíveis transformações. 

Outro tema que a autora retoma é a noção de corpo sutil admitida por Jung 

que estaria localizado entre o corpo e a psique inconsciente. Em suas palavras: 

 

A possível existência de um corpo sutil, intermédio, deixa-se apreender  

muito bem pelo termo psicoide, que Jung utiliza para caracterizar o fato de 

os arquétipos da psique objetiva parecerem por vezes transgredir o domínio 

da matéria  (...)  e isto parece afirmar ainda a possibilidade de um unus 

mundus, de uma unidade última da energia física e psíquica (Franz, 2008, 

p. 185) 

                                                
4 Através das ordenações numéricas das linhas móveis e fixas e onde os princípios Yin e 
Yang se mesclam. 
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          Franz considera que, devido à emergência das analogias com a Física, mitos, 

alquimia, filosofia chinesa, astrologia, torna-se provável que a dimensão da matéria 

universal e da psique objetiva possam ser uma única: 

 

Isto significa que o físico e o psicólogo observariam de fato um mesmo 

mundo através de dois canais diferentes. Se fosse observado do exterior, 

esse mundo se apresentaria como material, e se observado por 

introspecção, como psíquico. Em si mesmo, entretanto, não seria nem 

material nem psíquico, mas inteiramente transcendente (2008, p.182) 

 

O fenômeno da consciência é considerado possuidor de uma qualidade 

refletora, no sentido de que os fenômenos materiais do mundo exterior não passam 

de reflexos (projeções), ou seja, reconstruções mentais ideadas e ordenadas na 

consciência. Da mesma forma, as raízes e estruturas básicas dessas concepções 

reconstrutoras do mundo externo provêm do inconsciente, sendo esclarecidas, 

modificadas e postas sob ponderações e formulações da consciência do eu (Cf. 

Franz, 1992). 

          O termo “reflexão” é utilizado como sinônimo de projeção especular, nos 

casos em que se pode observar a reflexão do eu pelo Self; do Self pelo eu; da 

matéria pelo inconsciente coletivo e do possível reflexo do inconsciente coletivo  

sobre a matéria (Cf. Ibid.).  

          Neste aspecto, insere sincronicidade como a relação reflexa entre psique e 

matéria:  

 

Nesse caso, entendemos que as ocorrências materiais do mundo exterior, 

devem ser vistas como afirmações sobre o estado da psique objetiva. Isto 

quer dizer que um acontecimento inteiramente concreto no mundo exterior 

pode ser entendido como uma afirmação simbólica sobre um processo 

objetivamente psíquico, do qual o observador toma consciência (grifos da 

autora) (Ibid, p. 207) 

 

             Nestes termos, Franz (Cf.Ibid.) afirma que quando a afluência da energia do 

Self em direção ao eu se encontra impedida, ou seja, uma realização é bloqueada, 
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os fenômenos sincronísticos “... indicam que o indivíduo deveria realizar algo 

constelado no inconsciente, seja uma nova ideia, seja um conhecimento salutar” 

(Franz, 1992, p. 215). 

          Em acordo com Jung, Franz (Cf. Ibid.) entende que essa ação reflexa tem, 

nas camadas profundas do inconsciente, uma existência contínua da qual só nos 

apercebemos conscientemente em situações excepcionais e que se evidenciam nos 

fenômenos sincronísticos. Estes se devem ao fato de que, ao surgirem, irrompe em 

nosso estado consciente normal um outro estado psíquico, geralmente, 

subconsciente. 

          Ressalta o fato de que, no cotidiano, raras vezes temos consciência da 

contribuição essencial que a psique inconsciente fornece à nossa percepção da 

realidade e de que nunca percebemos a realidade em si. Da mesma forma, 

raramente nos conscientizamos de que tempo, espaço e causalidade são apenas 

modos de apreensão do meio ambiente que dependem da estrutura da nossa 

consciência e que, talvez, não tenham uma existência exterior em si (Cf. Ibid.).  

          As últimas reflexões de Franz sobre as sincronicidades referem-se às 

dificuldades que se sobrepõem ao fato de inserir a noção de sincronicidade no 

corpus das ciências de sua época. Entretanto, antevê a possibilidade de situá-la no 

limiar de uma transformação das ciências que a colocará em seu justo lugar dentro 

de uma visão do real mais alargada e complementa: 

 

A aceitação geral desse conceito dependerá, no fim das contas, do Si-

mesmo universal e dos seus atos criativos de sincronicidades. Por outras 

palavras, dependerá da questão de saber se a noção de sincronicidade e 

individuação se situam no plano criador geral das ciências do ocidente. O 

que me parece certo é o fato da procura de um sentido ser uma questão 

muito mais vital para nós do que a pesquisa de toda informação parcial. 

Pois assim como escreveu Jung, sem a consciência refletida do homem, o 

Universo seria sem significação, porque no nosso domínio de experiência, o 

homem é a única criatura capaz de afirmar um sentido. (2008, p. 200) 
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          O grande mérito de Progoff, Jaffé e Franz foi proporcionar a clareza, muitas 

vezes, ausente nos originais de Jung sobre a sincronicidade. O estilo pouco didático 

da escrita de Jung torna mais obscuro esse conceito complexo, “abstrato e 

irrepresentável” (Jung, 1952/1990a, § 937). As ambiguidades encontradas em 

grande parte de sua obra intensificam-se neste tema cujo teor foge aos rumos 

conhecidos da ciência moderna. 

          Jung faz diversas advertências quanto ao fato de não poder ser mais claro ou 

mais coerente, convidando seus leitores, no prefácio, a uma atitude de “boa vontade 

e abertura” (Cf. Ibid., § 816), alertando sobre as dificuldades próprias de um 

pensamento em formação.  

          Este fato pode nos levar a sermos mais complacentes com Jung, visto que 

vem recebendo inúmeras críticas, mesmo dentro da comunidade junguiana. A 

coragem de se expor e provocar críticas, reflexões e discussões garante-lhe o lugar 

nada confortável de pioneiro.  

          Na verdade, sabemos por meio de seguidores e de algumas de suas 

correspondências que essa era justamente sua intenção: impactar a comunidade 

científica e sua visão unilateral e preconceituosa sobre os fenômenos que fogem às 

regras estatísticas e à lógica racional. 

          Sobretudo, através do conceito de sincronicidade, Jung demonstrou a 

necessidade de expansão da ciência moderna, incluindo aos conceitos clássicos de 

tempo, espaço e causalidade, o princípio de conexão acausal através do significado 

ou sentido. 

          Segundo Stein, Jung inseriu a psique na descrição completa da realidade:  

 

Isso adiciona o elemento de significação ao paradigma científico, o qual, 

sem o concurso deste elemento, continua sem referência à consciência 

humana ou ao valor do significado. Jung está propondo que uma descrição 

completa da realidade deve incluir a presença da psique humana – o 

observador – e o elemento de significação. (2005, p. 189) 
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          Embora seja evidente a influência dos pensadores românticos na sua 

construção teórica, Jung parece ter feito um grande esforço no sentido de manter 

distância das correspondências ou afinidades eletivas goethianas, preferindo 

abordar esse difícil assunto de forma empírica e científica, tal como fez com os 

fenômenos ocultos e da mediunidade em sua tese de doutoramento. 

          Enquanto Progoff (Cf. 1989) e Jaffé (Cf. 1988) limitam-se a esclarecer alguns 

aspectos complexos do conceito de sincronicidade e Franz (Cf. 1974, 1991, 1992 e 

2008) tenha se aprofundado em áreas análogas como Matemática, Alquimia, 

Filosofia chinesa e Física teórica, todos estes  autores seguem o pensamento de 

Jung, seja amplificando ou explicitando sua proposta.  

          Dentre esses autores, Franz (Cf. 1974, 1991, 1992 e 2008) retoma de forma 

específica as concepções da Física e se aprofunda no estudo do tempo, fator 

fundamental na proposição da sincronicidade. Progoff (Cf. 1989), por sua vez, foi o 

autor que mais se dedicou a revisar as intrincadas ideias do ensaio original de Jung 

sobre a sincronicidade, em caráter genérico, embora não tenha se detido nas 

questões da física teórica.  

          Na extensa produção de Franz em relação a esse assunto, a autora não deixa 

dúvidas quanto ao futuro desdobramento do conceito e aguarda por bases mais 

seguras e abertas no pensamento científico. Seu conceito de um novo paradigma é 

“de uma nova projeção do inconsciente coletivo” (1992, p. 8), e enfatiza que: 

 

... a curiosidade humana costuma descobrir novos fatos que não se ajustam 

aos antigos modelos lógicos, obrigando-nos a criar novas hipóteses. Ou 

então, um novo modelo impõe-se espontaneamente do interior de um 

pesquisador genial. A rigor, não existe uma idéia científica que não seja, em 

última análise, fundamentada por uma forma primordial arquetípica. (Ibid., p. 

82) 
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Capítulo 4 - Revisão de literatura: junguianos contemporâneos  

           

          Neste capítulo, serão abordados alguns dos autores junguianos 

contemporâneos que retomam o conceito de sincronicidade. Em decorrência dos 

avanços das ciências nas últimas décadas, eles propõem novas perspectivas dentro 

do modelo de dinâmica psíquica desenvolvida por Jung. 

          Alguns dos autores encontrados (Cf. Cambray, 2005, 2002 e 2009; Hogenson, 

2005; Knox, 2004 e Skar, 2004) utilizam o conceito de sincronicidade como suporte 

teórico em seus trabalhos e propõem novos e ousados desdobramentos ao mesmo. 

Assim como Maroni (Cf. 2001 e 2008) e Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006), estes 

autores apontam para uma articulação conceitual sistêmica e dinâmica condizentes 

com “paradigma emergente da ciência contemporânea” (Vasconcellos, 2008, p. 

101). 

          Como aponta Maroni (Cf. 2008), o espírito do movimento romântico no qual se 

insere Jung sente-se à vontade no paradoxo e é, na opinião da autora, mais do que 

nunca contemporâneo. A busca de Jung por um saber total explica suas incursões 

em diversas áreas do conhecimento, principalmente no que se refere ao conceito de 

sincronicidade que evoca o questionamento das certezas da ciência moderna na 

busca do sentido. E, nos dias de hoje: 

 

Para o bem ou para o mal, todas as ciências estão abandonando a noção 

de projetos (racionais, científicos, estéticos); estão pondo de lado as suas 

certezas; estão abrindo-se para a ignorância inscrita no seu fazer; estão, 

como sugere Ilya Prigogine (1990), depois de constatar o fim das certezas, 

voltando-se para uma escuta poética.  (grifos da autora) (p. 39). 

 

          Como postulavam Jung e seus colaboradores diretos, as sincronicidades são 

vistas pelos autores contemporâneos como fenômenos naturais. Embora percebidas 

e reveladas na prática clínica, a característica principal dos estudos apresentados 

neste trabalho é a importância deste conceito como fator de mudança e apreensão 

criativa do novo, seja na  natureza, na cultura ou no indivíduo em seu processo de 

desenvolvimento  simbólico-cognitivo, como veremos adiante. 
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          Na verdade, o que se percebe no desenvolvimento do conceito ocorrido neste 

meio século que nos distancia da proposta original de Jung é mais um intrincado 

processo de elaboração em acordo com o próprio desenvolvimento das leis da 

Física do que opiniões diversas, críticas ou refutações.  

             Focando as relações da psicologia junguiana com a Física, Rocha Filho  

afirma:  

 

Sincronicidades, espectros da consciência, causalidade e não causalidade, 

padrões, dualidade, inconsistência do tempo, interação mente-matéria, 

caos, e complementaridade, são palavras que têm sentido tanto para físicos 

como para psicólogos. Eles pressentem que as duas ciências não trilham 

caminhos exatamente paralelos, mas dão mostras de convergência em 

pontos comuns. (2004, p. 25) 

        

          Desta forma, para melhor acompanharmos o desenvolvimento do conceito 

proposto por Jung e pelos seus seguidores (diretos e contemporâneos) em relação à 

sincronicidade, faz-se necessária uma incursão – ainda que superficial e breve – aos 

contextos filosóficos da física teórica da época de Jung e sua evolução até a 

atualidade. O fator tempo, ponto central do conceito de sincronicidade,  

exaustivamente estudado pela Física é o que nos interessa nessa digressão. 

          Um dos dilemas que intrigavam os cientistas do século XIX era a ideia de 

evolução. Enquanto a mecânica newtoniana era uma ciência de forças e trajetórias, 

o pensamento evolucionista desdobrava-se em termos de mudança, crescimento e 

desenvolvimento e exigia uma nova visão de mundo.  

          A Revolução Industrial, da mesma forma, exigiu novas tecnologias no contexto 

da transição das máquinas a vapor para os motores de combustão interna, como os 

conhecemos hoje: “... num momento que pode ser associado ao nascimento de uma 

percepção energética do universo, na qual ainda vivemos, apesar do 

desenvolvimento da Física Quântica”. (Eeinloft e Rocha Filho, 2006, p. 3). 

          A termodinâmica, em termos da tecnologia das máquinas térmicas, data de 

1650 – lei da conservação da energia – que descreve o entendimento do trabalho, 

calor e energia nos sistemas isolados. Teve como pioneiros Robert Boyle e Robert 
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Hooke, precursores das máquinas a vapor. Nesta lei, observava-se a equivalência 

entre trabalho e calor e poderia ser entendida como energia associada aos átomos e 

às moléculas em seus movimentos e interações internas de um sistema. Em um 

sistema isolado, a energia (mecânica, elétrica, química etc.) permanece constante 

em qualquer transformação, ou seja, um universo estático e reversível (Cf. Toben e 

Wollf, 1995).  

          Isto quer dizer que se conhecermos os princípios que regem a trajetória de um 

sistema e conseguirmos caracterizar seu estado inicial, podemos prever sua 

evolução. Essa característica de previsibilidade oferece a possibilidade de fazer o 

caminho inverso. Se um cientista, por exemplo, interferir ou inverter a manipulação, 

produzirá o retorno do sistema ao seu estado inicial (Cf. Vasconcellos, 2008). 

          Este princípio oferece, então, ao universo físico, uma garantia de auto-

suficiência e eternidade para todos os seus movimentos e trabalhos (Cf. Morin, 

2005). O tempo reversível é a temporalidade da repetição e é governado pela lógica 

da repetição em que o passado é um meio de organizar o futuro, então previsível. 

Em outras palavras, dizemos que a ciência tradicional trabalha com os pressupostos 

da determinação e da reversibilidade dos fenômenos (Vasconcellos, 2008). 

          Em 1824, Sadi Carnot (1796-1832) esboça a segunda lei da termodinâmica, 

formulada por Clausius em 1850. A lei da dissipação de energia, que descreve 

uma tendência nos fenômenos físicos de seguirem da ordem para a desordem, o 

que significa que qualquer sistema físico isolado ou fechado se encaminhará 

espontaneamente em direção a uma desordem crescente. Para expressar essa 

direção na evolução dos sistemas físicos, em forma matemática precisa, os físicos 

introduziram uma nova quantidade denominada entropia. Segundo essa lei, toda 

máquina existente (incluindo os organismos vivos) deixará de funcionar e acabará 

parando devido ao aumento da desordem (Cf. Capra, 2006). 

          O aumento de entropia (desordem) significa que uma parte da energia térmica 

torna-se indisponível, isto é, não poderá ser recuperada sem que uma quantidade 

maior ainda de energia seja despendida para trazê-la de volta. Em um sistema 

fechado, a entropia crescente leva à morte térmica do sistema e foi apontada como 

um possível indicador da passagem do tempo, com a formulação da ideia de 
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processos irreversíveis ou de uma flecha do tempo, uma direção pressupondo 

um antes e um depois (Cf. Capra, 2006). 

          Essa imagem da evolução na termodinâmica (como leis que regem o 

universo) estava em nítido contraste com o pensamento evolucionista do século XIX. 

Charles Darwin (1808-1882) supunha um mundo vivo desdobrando-se em direção à 

ordem e complexidade crescentes e Carnot/Clausius supondo um motor que pára de 

funcionar em um mundo de desordem sempre crescente. Como superar esse 

impasse? 

          A partir do final do século XIX, com as experiências atômicas apresentando 

resultados contraditórios à Física clássica, a ciência se viu obrigada a limitar a 

aplicabilidade das leis de Newton. Restringiu-as a descrições macroscópicas, lentas 

e contínuas quando comparadas aos fenômenos atômicos quantizados ou mesmo 

aos fenômenos físicos das grandes distâncias. 

          No início do século XX, as teorias da Relatividade Restrita (1905) e Geral 

(1916) de Einstein tiveram implicações marcantes no conhecimento do espaço-

tempo levando, entre outras conclusões, à de que a matéria (energia) curva o 

espaço e o tempo à sua volta. Ou seja, a gravitação é um efeito da geometria do 

espaço-tempo (Cf. Rocha Filho, 2004). 

            Da mesma forma, no mundo da microfísica em que se estudavam os sistemas 

moleculares atômicos e subatômicos, descobre-se que as ondas eletromagnéticas 

podem ser explicadas como pacotes de energia. A Mecânica Quântica nascia, em 

1926, como uma nova forma de ciência com resultados numéricos que não mais 

expressavam uma certeza, mas probabilidades dos fenômenos microscópicos 

ocorrerem (Cf. Ibid.). 

          Louis de Broglie, juntamente com Niels Bohr e outros cientistas (dentre os 

quais Wolfgang Pauli) construíram um suporte científico e filosófico à interpretação 

quântica da natureza denominado Interpretação de Copenhague (1927) no qual 

foram introduzidos os conceitos complementaridade (Bohr) e incerteza (Heisenberg). 

Em simples palavras, Bohr defendia que um fóton (partícula elementar das ondas 

eletromagnéticas) pode se apresentar como partícula ou onda, mas nunca nas duas 

formas simultaneamente. Heisenberg, por sua vez, enunciou a lei que define a 

impossibilidade da exata e simultânea determinação da velocidade e posição da 
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partícula. Como consequência desses intrigantes paradoxos foi introduzido o 

argumento de que o observador interfere no observado (Cf. Rocha Filho, 2004). 

          É no contexto desse panorama científico que Jung buscou analogias para sua 

concepção de sincronicidade. Conforme explicitado anteriormente, suas relações 

com W. Pauli e Einstein foram determinantes para a formulação de sua teoria, 

tornando a Física uma aliada em virtude das descobertas de processos para os 

quais não havia explicações causais, somente probabilidades estatísticas. 

           Einstein, entretanto, nunca aceitou as ideias revolucionárias dos adeptos da 

Mecânica Quântica acerca das interações não-locais, da não causalidade e da 

natureza intrinsecamente probabilística da matéria. Até o fim de sua vida, buscou um 

modelo suficientemente amplo para englobar a física do mundo microscópico (da 

Mecânica Quântica) à física macroscópica da Mecânica Clássica e da Relatividade. 

Einstein não aceitava o acaso como pressuposto, de onde vem sua famosa 

observação: “Deus não joga dados” (Apud. Aufranc, 2006, p.12). Ao dizer isto, 

Einstein parece partir do pressuposto de que resultados auferidos em jogos de 

dados são aleatórios, ignorando a participação da dinâmica da sincronicidade. 

          Esse conjunto de fatos históricos ocorridos no início do século XX acabou por 

mudar radicalmente a perspectiva científica da natureza, introduzindo conceitos 

como probabilidade, relatividade, incerteza e participação da consciência nos 

fenômenos físicos. 

          Na década de 1920-30, o biólogo vienense Ludwig von Bertalanffy (1901-

1972) deu o passo fundamental para resolver esse dilema entre os evolucionistas e 

as leis da termodinâmica ao reconhecer que os organismos vivos são sistemas 

abertos que não poderiam ser descritos pela termodinâmica clássica. Ele chamou 

esses sistemas de abertos porque precisam se alimentar de um contínuo fluxo de 

matéria e energia extraídos do seu ambiente para permanecerem vivos (Cf. Capra, 

2006). 

          Diferentemente dos sistemas fechados, que se estabelecem em um estado de 

equilíbrio térmico, os sistemas abertos se mantêm afastados do equilíbrio em um 

estado estacionário caracterizado por fluxo e mudança contínuos. Bertalanffy 

postulou que a ciência clássica teria que ser complementada por uma nova 

termodinâmica de sistemas abertos. No entanto, as técnicas matemáticas requeridas 
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para esta descrição da termodinâmica não estavam disponíveis para Bertalanffy (Cf. 

Capra, 2006). 

          Paralelamente à Teoria Geral dos Sistemas de Bertalanffy, desenvolveu-se a 

Cibernética  que, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu na tentativa de 

desenvolver máquinas auto-dirigíveis e auto-reguláveis. Nessa época (década de 

1940-50), matemáticos, engenheiros e neurocientistas investigavam interesses 

científicos comuns ligados à pesquisa militar de rastreamento aéreo. Seu desafio era 

descobrir os mecanismos neurais subjacentes aos fenômenos mentais e expressá-

los em linguagem matemática explícita. Nasciam os ciberneticistas, cuja intenção 

inicial era criar uma ciência exata da mente (Cf. Ibid.) 

          Todas as realizações da Cibernética originaram-se de comparações entre 

organismos vivos e máquinas, ou seja, modelos mecanicistas de sistemas vivos. 

          Nas últimas três décadas do século XX, os computadores deixaram de ser  

prerrogativa das instituições governamentais para fazer parte do cotidiano das 

pessoas comuns, fato que obrigou os cientistas a eliminarem obstáculos e criarem 

soluções apoiados em diversas áreas do conhecimento. As formulações 

matemáticas exigidas na elaboração dos sistemas computacionais forçaram a 

observação de sistemas longe do equilíbrio, incluindo os sistemas vivos (Cf. 

Cambray, 2009). 

          Na década de 1970, os sistemas passaram a ser largamente observados e o 

modelo qualitativo de auto-organização foi aplicado em vários sistemas nas diversas 

áreas do conhecimento como biologia, química, sociologia e economia.  

          Bertalanffy não viu a realização da sua visão. Após sua morte, uma 

concepção sistêmica da vida, da mente e da consciência começou a emergir, 

transcendendo as fronteiras disciplinares e sustentando a promessa de unificar 

vários campos de estudo antes separados (Cf. Capra, 2006). 

          Esta foi a grande realização de Ilya Prigogine, russo de nascimento e 

professor de químico-física na Universidade de Bruxelas (Nobel de Química de 

1977) com a teoria das Estruturas Dissipativas nos Processos Termodinâmicos 

apresentada em 1971, onde desenvolve uma nova termodinâmica, não-linear, para 

descrever os sistemas abertos afastados do equilíbrio. Introduz a noção de 
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estruturas dissipativas a fim de enfatizar a estreita associação, de início paradoxal, 

nestas situações, entre estrutura e ordem de um lado e dissipação de outro. 

          De acordo com essa teoria, as estruturas dissipativas  não só mantêm um 

sistema aberto em um estado estável, afastado do equilíbrio, como permitem sua 

evolução. Embora essas estruturas recebam sua energia do exterior, as 

instabilidades e os saltos para novas formas de organização são resultado de 

flutuações amplificadas por laços de realimentação positivos, aparecendo como 

fonte de nova ordem e complexidade (Cf. Capra, 2006). 

          Em outras palavras, sistema aberto é aquele envolvido em algum intercâmbio 

contínuo de energia com o ambiente. Esse tipo de sistema se caracteriza por uma 

certa dose de flutuação, ou seja, é vulnerável e acessível a diferentes tipos de 

energia que vêm a ele. Assim como um organismo vivo, as construções do homem 

como as vilas, cidades, grupos e organizações também são sistemas abertos. Uma 

vila, por exemplo, não é um sistema isolado e fechado para o resto da vida social; 

uma indústria usa energia e matérias primas do ambiente e reciclam essa energia 

devolvendo-a ao meio. De maneira oposta, cidades ou vilas isoladas desaparecem. 

O ponto de instabilidade (flutuações) no qual ocorrem eventos dramáticos e 

imprevisíveis, onde a ordem emerge espontaneamente e a complexidade se 

desdobra é chamado por Prigogine (Cf. 1996) de ponto de bifurcação. Trata-se de 

um limiar de estabilidade no qual a estrutura dissipativa pode se decompor ou 

emergir, quebrando a simetria em um dentre vários estados de ordem. O que 

acontece neste estado crítico depende da história anterior do sistema. Entretanto, 

 

(...) mesmo que se conheça o estado inicial do sistema e suas condições 

nos limites, não podemos prever qual dos regimes de atividade que esse 

sistema vai escolher. O alcance desta observação impressionou-me. Não 

podem as bifurcações ajudar-nos a entender a inovação e a diversidade em 

outras áreas que não a física ou a química? Como resistir à tentação de 

aplicar estas noções a problemas da biologia, da sociologia ou da 

economia? (Ibid. p.74). 

             

          Observa-se que toda descrição determinista termina quando uma estrutura 

dissipativa cruza o ponto de bifurcação. Flutuações (interferências) diminutas no 
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ambiente, chamadas de ruídos, levarão a uma escolha da ramificação que o 

sistema seguirá. As equações da teoria de Prigogine, no entanto, são deterministas. 

Elas governam o sistema entre os pontos de bifurcação, embora as flutuações 

aleatórias sejam decisivas nos pontos de instabilidade. Assim, processos de auto-

organização em condições afastadas do equilíbrio correspondem a uma delicada 

interação entre acaso e necessidade assim como entre flutuações e leis 

deterministas (Cf. Capra, 2006). 

          Prigogine reavalia o caráter subjetivista (antropocêntrico) da mecânica 

quântica em seu “papel insensato atribuído ao observador” (Cf. 1996, p. 155). 

Justifica sua abordagem segundo a teoria quântica ou clássica na qual o observador 

e suas medições desempenham apenas o papel de transformar em ação a 

informação do meio circundante. Na teoria das estruturas dissipativas, tenta unificar 

o caráter probabilista da mecânica quântica e excluir seu caráter subjetivista (no 

sentido antropocêntrico). Justifica que, ao eliminar os traços antropocênctricos da 

formulação tradicional (o observador que modifica o observado), reencontra o 

caminho do realismo físico. 

          Para Prigogine, a formulação de Einstein de que o “tempo é ilusão” (Apud. 

1996, p.10) tal como foi incorporada nas leis fundamentais da física – da dinâmica 

clássica newtoniana até a relatividade e a física quântica – não autoriza nenhuma 

distinção entre passado e futuro e complementa: “Ainda hoje, para muitos físicos, 

esta é uma verdadeira profissão de fé: em termos de descrição fundamental da 

natureza, não há flecha do tempo” (Ibid, p. 10). 

          No campo da microfísica, Prigogine (Cf. Ibid.) afirma que muitos físicos ainda 

consideram a mecânica quântica como a formulação definitiva da física o que faz 

com que a flecha do tempo tenha sido relegada ao domínio fenomenológico. Ou 

seja, os humanos, observadores limitados, seriam responsáveis pela diferença entre 

passado e futuro. Entretanto, afirma que: “O desenvolvimento espetacular da física 

de não-equilíbrio e da dinâmica dos sistemas instáveis, associados à ideia de caos, 

força-nos a revisar a noção de tempo tal como é formulada desde Galileu” (Ibid. p. 

11).            

          Para Prigogine (Ibid.), a física dos processos de não-equilíbrio fornece-nos 

novos conceitos como auto-organização e estruturas dissipativas que são 
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amplamente utilizados em áreas entre cosmologia e ecologia, passando pelas 

ciências sociais e biologia. Estuda os processos dissipativos caracterizados por um 

tempo unidirecional e, com isso, confere uma nova significação à irreversibilidade.        

          Essas formulações permitem decifrar a construção do universo de amanhã, 

tendo em vista que é um universo em construção. O futuro, para Prigogine, não é 

previsto nem dado. 

          Em suas palavras: 

 

O que surge hoje e é, portanto, uma descrição mediana, situada entre as 

duas representações alienantes: a de um mundo determinista e de um 

mundo arbitrário submetido apenas ao acaso. As leis não governam o 

mundo, mas este tão pouco é regido pelo acaso. As leis físicas 

correspondem a uma nova forma de inteligibilidade que as representações 

probabilistas irredutíveis exprimem. Elas estão associadas à instabilidade e, 

quer no nível microscópico como no macroscópico, descrevem os eventos 

enquanto possíveis, sem reduzi-los a conseqüências dedutíveis ou 

previsíveis das leis deterministas. (1996, p. 199) 

 

          Para Capra (Cf. 2006), no mundo determinista da Física clássica não há 

criatividade. No mundo vivo das estruturas dissipativas, a história desempenha um 

papel importante, porém, o futuro é incerto e essa incerteza é o cerne da 

criatividade. 

          Segundo Prigogine (Cf. 1996), o acaso puro é tanto uma negação da 

realidade e de nossa exigência de compreender o mundo quanto o determinismo o 

é. Procura construir um caminho entre essas duas concepções que geram 

alienação: um mundo regido por leis que não deixam nenhum lugar para a novidade 

e a de um mundo absurdo, acausal, onde nada pode ser descrito nem previsto em 

termos gerais. Em suas palavras: “Essa busca [desse caminho estreito] ilustra o 

papel da criatividade nas ciências” (Ibid. p.198). 

          As ideias de Prigogine repercutem em nossa visão de mundo. Evidencia-se o 

papel construtivo do tempo que fica associado à evolução e à auto-organização. 

Ao reavaliar a flecha do tempo, antes definida como desordem crescente (entropia), 
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Progogine introduz a noção de acontecimentos e pontos de bifurcação, 

aproximando as ciências duras das ciências  humanas e conclui: 

 

A flecha do tempo me parece a propriedade mais universal que existe. 

Envelhecemos todos na mesma direção, assim como os rochedos e as 

estrelas. A flecha do tempo não corresponde, porém, apenas ao 

envelhecimento. Implica também no aparecimento de acontecimentos, de 

novas manifestações que atestam a criatividade da natureza. Encontramo-

nos apenas no começo de tudo isso. Já compreendemos bastante bem o 

mecanismo dos acontecimentos que propiciam o surgimento de novas 

estruturas no campo da física e da química. O que é novo são as novas 

noções de pontos de bifurcação, de auto-organização. Elas podem servir de 

metáfora para as ciências humanas. De qualquer modo, trata-se de uma 

metáfora bem mais adequada do que aquela que foi expressa pelo mundo 

newtoniano. (2003, p. 1) 

            

          De forma resumida, Prigogine reavalia o tempo: “A tese de que a flecha do 

tempo é apenas fenomenológica é absurda. Não somos nós que geramos a flecha 

do tempo. Muito pelo contrário, somos seus filhos” (1996, p. 12). 

          Diante do exposto, podemos perceber duas importantes implicações que, a 

nosso ver, contribuem para a visão de mundo que emerge na atualidade e que 

servem como modelo aos junguianos contemporâneos descritos a seguir. Uma 

dessas implicações é a diferenciação entre os sistemas vivos e os não vivos, uma 

vez que existem sistemas que funcionam longe do equilíbrio nos mundos físico, 

biológico, social, econômico, empresarial, entre outros. Outra implicação, igualmente 

importante, é a convergência entre as disciplinas das ciências, uma possibilidade de 

ultrapassar a compartimentação característica da ciência tradicional, inaugurando 

uma comunicação transdisciplinar entre cientistas que trabalham com sistemas 

longe do equilíbrio.  

          Os termos caos, emergência, retroalimentação, ruído, recursividade, princípio 

dialógico, flutuação, entre outros, encontrados nos trabalhos pesquisados, remetem-

nos ao novo paradigma emergente nas ciências: o da Complexidade (Cf. 

Vasconcellos, 2008) que será retomado em nossa discussão. Este novo pressuposto 

epistemológico é utilizado também pelos estudiosos da Psicologia Analítica como 
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veremos adiante. Focaremos, a seguir, nos aspectos principais do pensamento dos 

autores junguianos contemporâneos que se valem da sincronicidade como objeto de 

pesquisa e substrato teórico em seus estudos. 

 

4.1 Críticas ao modelo científico moderno  

 

          As críticas à cultura ocidental moderna são um tópico encontrado em todos os 

autores clássicos apresentados neste estudo – Progoff, (Cf. 1989), Jaffe (Cf. 1988) e 

Franz (Cf. 1974, 1991, 1992 e 2008) – e na maioria dos autores contemporâneos – 

Cambray (Cf. 2002 e 2005), Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006), Maroni (Cf. 2008), 

Aufranc (Cf. 2006) e Main (Cf. 2004) que abordam o conceito de sincronicidade. Por 

sua vez, Reiner (Cf. 2006), Knox (Cf. 2004), Skar (Cf. 2001 e 2004) e Hogenson (Cf. 

2005) partem de novos pressupostos da ciência contemporânea, sem se deter nesta 

questão. Segue abaixo o enfoque sobre algumas dessas críticas.  

          Segundo Main (Cf. 2004), o conceito de sincronicidade foi apresentado por 

Jung como crítica  ao modelo científico moderno e, atribuindo-lhe o caráter de 

conceito empírico, empreendeu uma tentativa vã de encontrar-lhe um lugar neste 

modelo. Main (Cf. Ibid.) evidenciou o caráter desafiador do ensaio de Jung como  na 

carta à R. F. C. Hull (janeiro de 1955) em que Jung escreve: 

 

A mais nova sobre a sincronicidade: o ensaio não pode ser aceito por que 

abala a certeza  de nossas fundamentações científicas, como se isso não 

fosse exatamente meu objetivo e como se a natureza puramente estatística 

da causalidade nunca tivesse sido mencionada. Também é verdade que os 

asnos fazem a opinião pública.  (...)  Mais cedo ou mais tarde outro 

descobrirá que nada é seguro, nem mesmo a Santíssima Trindade, o 

espaço, o tempo e a causalidade. (2002, p. 385). 

 

          Para Main (Cf. 2004), a unilateralidade da ciência moderna é responsável por 

seu fracasso em compreender a complexidade da psicologia individual; Eeinloft e 

Rocha Filho (Cf. 2006) afirmam que o conceito de sincronicidade é a resposta de 
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Jung ao fato de que as primeiras construções das ciências naturais mostram-se 

insuficientes para a compreensão da vida e os fenômenos a ela associados. 

          Maroni nos lembra que: 

 

Dar nomes, conceituar, definir, classificar são tentativas desesperadas do 

ego e da consciência de lidar com as formas não definidas, com o que 

escapa da clareza apolínea, com o desconhecido. (...) o que interessa a 

Jung, é a passagem do desconhecido para o conhecido.  (2008, p. 101) 

 

         De acordo com Maroni (Cf. Ibid. 2008), a derrota da arrogância do homem 

moderno é a derrota de sua pretensão de transformar o mistério em incógnita. Assim 

como Main (Cf. 2004), Maroni questiona se não seria exatamente essa derrota que 

enunciaria a abertura para um novo tempo histórico superando a modernidade. 

          Maroni (Cf. 2008) afirma que o auto-engano da modernidade que pretendeu 

dar conta do mistério-incógnita, por um lado, criou destroços, caos, ruínas e 

desordens; e, por outro, gerou condições para reintroduzir no mundo pós-moderno, 

o mistério e sua força. Para a autora, somente quando nos damos conta da 

onipotência da razão, poderemos conquistar e integrar o lado cindido pela 

modernidade. 

          Para Aufranc (Cf. 2006), o novo paradigma das ciências, que despontou 

desde meados do século XX, não pôde ser assimilado pela consciência coletiva. 

Descreve a consciência coletiva contemporânea como habituada à visão de mundo 

cartesiana-newtoniana, tomada como verdade última, tanto na experiência cotidiana 

como no domínio científico ocidental e cujos parâmetros se instauram a partir do 

determinismo causal, da energia como partícula ou onda e da separatividade mente-

matéria. 

          Segundo Aufranc (Cf. Ibid.), o fato de esse novo paradigma representar o 

desconhecido para nossa mentalidade cartesiana-newtoniana pode transformá-lo 

em uma ameaça às nossas certezas. O fato de nos fazer sentir desorientados 

contribui para as possíveis resistências de sua integração na consciência coletiva. 

          Aufranc enfatiza a necessidade de se observar que a  Física Quântica, que 

deu a condição para o desenvolvimento  dos microchips, laser e  descoberta do DNA 
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“trouxe outros parâmetros, os quais ainda nos parecem chocantes, como a incerteza 

e a não-localidade” (Aufranc, 2006, p.8). 

          Indo além das críticas ao pensamento moderno, Cambray (Cf. 2002) 

considera o fato de que os argumentos de Jung relacionados com a Física teórica 

tenham sido baseados nas leis da termodinâmica do século XIX sobre a a forma 

como eram aplicadas a sistemas fechados. Naquela época, as descrições científicas 

sobre a energia nos sistemas abertos e longe do equilíbrio não estavam disponíveis. 

 Como a entropia é definida somente em situações ou sistemas em equilíbrio, 

não é apropriada para ser aplicada em situações de não-equilíbrio, característica de 

todos os sistemas auto-organizáveis, incluindo a vida. Os eventos casuais são 

vistos, dessa forma, como probabilísticos e não são considerados psicologicamente 

significativos (Cf. Cambray, 2002). 

          Para Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006), a percepção da irreversibilidade do 

tempo proposta pelas leis da termodinâmica não coincide com o tempo psicológico 

nem com o tempo da Física Moderna. Tal constatação teria levado Jung propor a 

noção de relatividade psíquica. 

          Cambray (Cf. 2002) menciona o estudo da evolução biológica através da 

Seleção Natural e das mutações genéticas onde as ocorrências randômicas 

(radiação ou mudanças quimicamente induzidas em componentes do DNA) têm sido 

consideradas casos raros de vantagens adaptativas. 

          Segundo Cambray (Cf. Ibid.), tal visão de evolução é cartesiana, pois a psique 

não desempenha nenhum papel e as coincidências são explicáveis por meio da 

teoria das probabilidades e tratadas como acidentais. 

          O autor, em suas críticas às analogias propostas por Jung, aponta os 

argumentos de Wolfgang Pauli em carta a Jung (24 de novembro de 1954), 

enfatizando sua dúvida quanto à utilização da mecânica quântica como metáfora 

para a sincronicidade. Pauli argumenta que, embora a microfísica permita uma 

forma acausal de percepção, na verdade ela não abarca o conceito de significado. 

Pauli demonstra nessa missiva, receio sobre colocar as descontinuidades da física e 

a sincronicidade no mesmo nível. Entretanto, embora a mecânica quântica não 

possa sustentar a sincronicidade, pode-se considerar a questão da acausalidade na 

microfísica como um estágio preliminar da sincronicidade. 
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          Para Cambray (Cf. 2002), a inadequação de a mecânica quântica ser fonte de 

metáforas para a sincronicidade reside na questão de esta operar em níveis 

microfísicos. Questiona se, ao sair deste para o nível macrofísico não haveria outros 

caminhos para olhar as coincidências significativas, em escalas normais de 

percepção, além das probabilidades estatísticas. 

          Aufranc (Cf. 2006), por sua vez, aponta para a forma errônea em que se 

percebe a relação do micro com o macro-físico. Afirma que a tendência é pensar-se 

que o mundo micro-físico (quântico) é uma exceção à regra do mundo macro-físico 

descrito pela física newtoniana quando, na verdade, é exatamente o oposto: o 

mundo macrofísico, no qual a consciência opera, é um caso especial da realidade 

quântica. 

          Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Hogenson (Cf. 2005), Eeinloft e Rocha 

Filho (Cf. 2006) e Maroni (Cf. 2008) chamam atenção para o novo paradigma que 

perpassa várias disciplinas científicas e que enfoca caminhos nos quais a ordem e a 

organização de diversos sistemas que abrangem o macro e micro mundo podem 

surgir espontaneamente de condições caóticas através de processos de auto-

organização. São exemplos desses sistemas reações químicas, meteorologia, 

ecossistemas, tendências econômicas, entre outros. Citam Ilya Prigogine (1917-

2003) como o representante desse novo paradigma, com seu trabalho sobre as 

Estruturas Dissipativas nos Processos Termodinâmicos que envolve a compreensão 

de fenômenos cotidianos em sistemas distantes da estase e do equilíbrio. 

          Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009) considera a possibilidade de poder prover 

uma base científica para as teorias de Jung, incluindo a sincronicidade, por meio das 

teorias que descrevem sistemas, caos, emergências e auto-organização, Em suas 

palavras:  

 

Pode-se argumentar que as teorias de Jung, sua prática clínica e métodos, 

carregam em si uma direção direta ao que atualmente se apresenta como 

Teoria da Complexidade, especialmente no que se refere aos sistemas 

complexos adaptativos com suas propriedades de auto-organização e 

emergência. (2009, p. 3). 
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    4.2 A sincronicidade na atualidade 

 

       

          A sincronicidade, segundo Maroni, é um dos fenômenos psicológicos (além 

das projeções) segundo o qual o desconhecido se torna conhecido, principalmente 

nas consciências mais refinadas e espirituais,  como momentos de ruptura em que 

prevalece o tempo kairótico, o tempo qualitativo, o tempo oportuno: 

 

Quando já somos capazes de perceber quando uma imagem primordial se 

constela, ativa-se no inconsciente e não a projetamos, estamos 

aproximando-nos de outra vivência psíquica: a sincronicidade. O 

desconhecido, doravante, torna-se conhecido, não mais pelo atalho das 

projeções inconscientes. A irrupção do novo (os atos criativos) se dá, agora, 

através dos eventos sincronísticos. (2008, p. 122) 

 

          Assim como Maroni (Cf. Ibid.), Cambray (Cf. 2002) sugere que as 

sincronicidades podem ser exploradas como uma forma de emergência do Self, 

desempenhando um papel central na individuação e na maturidade psicológica. 

Cambray (Cf. Ibid.) enfatiza que as sincronicidades devem ser tratadas como valores 

neutros, isto é, não podem transmitir direção à consciência; essa direção pode surgir 

através de esforços reflexivos e éticos sobre o significado que  se atribui a essas 

ocorrências. 

          Hogenson (Cf. 2005) anuncia a hipótese da possível unificação dos conceitos 

fundamentais da teoria junguiana – complexo, arquétipo, símbolo e sincronicidade – 

sob um único princípio dinâmico. Valendo-se de dados comparativos com outras 

áreas do conhecimento, demonstra que as mesmas proposições feitas para modelar 

o sistema simbólico proposto por Jung podem ser encontradas em padrões 

modeladores de outros fenômenos.  

          Propõe que as sincronicidades, longe de serem fenômenos estranhos, 

derivam decisivamente de uma ordem natural de escalas simbólicas. Assim como 

outros tantos fenômenos da natureza e da vida, podem ser compreendidos como 

redes auto-organizáveis. Exemplo oferecido pelo autor são as dinâmicas 
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associativas das redes semânticas, as formações demográficas das cidades, os 

padrões de estruturas fractais, as bolhas e quebras das bolsas de valores e as 

erupções vulcânicas (Cf. Hogenson, 2005). 

          Compara os padrões auto-reguladores do sistema simbólico com outras áreas 

de experiência, propondo que a sincronicidade tem como característica exibir um 

alto grau de densidade simbólica. Hogenson (Cf. Ibid.) chama de densidade 

simbólica a constelação intensa de material simbólico. 

          Com esta hipótese, Hogenson (Cf. Ibid.) convida-nos a pensar a 

sincronicidade como um continuum de momentos simbólicos estruturados na 

psique compartilhando características de outros processos naturais. Estes, são 

estruturados tanto na psique como no relacionamento entre psique e mundo em 

expansão - não separado da natureza. Sugere que o processo simbólico obedece 

às mesmas leis e atua de forma similar a outros fenômenos que podem ser 

percebidos tanto na transferência de íons no cérebro como na força destrutiva de um 

vulcão.  

          Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006) compreendem as sincronicidades como fatos 

da natureza íntima da matéria que, de alguma forma, são refletidos no 

funcionamento da psique. Outra leitura possível é que são fatos da psique objetiva 

que se refletem em múltiplos sistemas físicos incluindo o funcionamento cerebral. 

Para estes autores, as sincronicidades são fatos de uma realidade mental 

universal que se refletem na constituição e na operação da natureza que julgamos 

externa mas que é simplesmente uma espécie de projeção. 

          Para Main (Cf. 2004), as sincronicidades são rupturas do tempo, pois 

transgridem os caminhos normais em que os fatores operantes do tempo são 

compreendidos. Nestes termos, Main postula que as sincronicidades rompem nossa 

tendência a pensar de um modo orientado em direção ao passado, em termos de 

causalidade, ou ao futuro, em termos de teleologia, focando nossa atenção em 

padrões de significado revelados no presente. Momentos em que nos apercebemos 

do tempo presente qualitativo preenchido com várias possibilidades de significado. 

          As sincronicidades rompem o tempo em escala coletiva e histórica. Main 

acredita que a própria emergência da teoria da sincronicidade é sincronística, 

simbolizando uma ruptura no tempo da modernidade, cuja crença no 
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desenvolvimento e no progresso levou a atitudes distorcidas de dominância  

constelando, em si mesma,   uma ruptura (Cf. Main, 2004). 

          Para Aufranc (Cf. 2006), as sincronicidades trazem a percepção de que 

fazemos parte de uma ordem mais ampla, a vivência paradoxal de sermos únicos e 

individuais e, ao mesmo tempo, parte integrante do cosmos. Atribui à sincronicidade 

a revelação do sentido que falta às concepções da física quântica. Para a autora, as 

sincronicidades são manifestações da percepção de que o universo é um universo 

potencial. 

 

4.3 Justificativas e analogias 

 

          Quando se trata de um assunto como a sincronicidade, as analogias são 

inevitáveis pelo fato de faltarem elementos semânticos adequados que descrevam 

fatores e elementos que transcendem o conhecimento instituído. Desta forma, 

cumpre descrever o mais fielmente possível, as analogias empregadas pelos 

autores revisados, na compreensão atual do conceito. 

          Para Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006), a Física nos apresenta fatos 

experimentais chocantes relacionados ao tempo e sugerem que alguns desses fatos 

fazem-nos concluir que o que pensamos acerca do tempo não é mais que 

aproximação. Compreendem que a matéria, a energia e o tempo são conceitos 

intrincadamente associados e que nenhum deles apresenta características de 

prevalência sobre o outro, mas de interdependência.  

          A partir dessa ideia, Eeinloft e Rocha Filho (Cf. Ibid.) definem as 

sincronicidades como “fatos de uma realidade mental universal” cujas 

manifestações são semelhantes às interações quânticas não-locais5. Consideram o 

tempo criador de Ilya Prigogine como “confusamente entrelaçado com o arquétipo 

da divindade” (Ibid., p.7). Propõem uma possível natureza mental do universo e 

consideram tempo, matéria e energia como criações dessa mente. Atribuem ao 

                                                
5
 Não-localidade em Mecânica Quântica se refere à propriedade dos estados quânticos      

emaranhados, segundo a qual, durante a interação entre fótons ocorre o embaralhamento de fases. 
Daí em diante, cada um é, de alguma forma, um pouco do outro, mantendo uma ligação que excede 
a lei da causalidade.” (Rocha Filho, 2004, p. 70) 
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tempo um caráter arquetípico e a psique é considerada como o eixo sobre o qual o 

universo deixa de ser possibilidade para realizar-se. 

          Consideram a Física Quântica, teoria desenvolvida para explicar o mundo 

microscópico, como fonte de analogias para o mundo cotidiano no âmbito da 

experiência mental (Cf. Eeinloft e Rocha Filho, 2006). 

            As pesquisas descritas por Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009) e Hogenson (Cf. 

2005) mencionadas e utilizadas como referência por Knox (Cf. 2004) e Skar (Cf. 

2004) embasam considerações sobre novos métodos de análise do simbólico e 

evidenciam o conceito de sincronicidade como um construto teórico indispensável 

para a descrição de fases de transição na dinâmica psíquica e psicofísica e na 

natureza de forma geral.   

          Cambray (Cf. 2005), assim como Jung, situa Leibniz como o primeiro 

pensador ocidental a articular a relação corpo/mente utilizando o termo supervenit
6 

cujo significado converge com as ideias de neurocientistas contemporâneos. Cita 

Antonio Damásio (1994) como um dos autores que postulam a mente como uma 

propriedade emergente do corpo/cérebro.  

          Segundo as concepções dos neurocientistas atuais, a mente não pode ser 

reduzida à atividade cerebral em si mesma nem a uma organização independente; o 

mundo mental (simbólico) emerge ou supervem ao somático. Segundo Cambray 

(Cf. 2005), essa relação entre os dois sistemas (corpo e alma) é definida como 

superveniência. 

          O autor defende a similaridade das ideias de Leibniz e dos neurocientistas 

contemporâneos, pois afirma que elas são consistentes por embasarem uma 

reformulação do conceito de sincronicidade em termos de emergência.7 Argumenta 

                                                
6
 “(..)Corpo e alma são assim adaptados que, a resolução na alma é acompanhada por um 

movimento apropriado no corpo. As tendências de a alma seguir em direção a novos pensamentos 
correspondem às tendências do corpo seguirem direção a novas formas e movimentos. Como estes 
novos movimentos são capazes de levar o corpo da ordem à desordem, assim, suas representações 
na alma podem levá-la a passar  do prazer à dor.” (Leibniz apud. Cambray, 2005, p.198). 
7 Emergência é um conceito da teoria dos sistemas (Cf. Bertalanffy, 1968). Podem-se chamar de 
“emergências” as qualidades ou propriedades de um sistema que apresentam um caráter de 
novidade com relação às qualidades ou propriedades de componentes considerados isolados ou 
dispostos diferentemente em um outro tipo de sistema. É uma qualidade nova e tem, portanto, a  
virtude de “acontecimento”, já que surge de maneira descontínua, uma vez que o sistema está 
constituído e tem o caráter de irredutibilidade; é uma qualidade que não se deixa decompor, e que 
não se pode deduzir de elementos anteriores. (Cf. Morin, 2005) 
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que quando Leibniz discorreu sobre superveniência mente/matéria, esclareceu a 

relação mente/corpo em termos de características emergentes e acausais que 

encontramos no pensamento de Jung sobre a sincronicidade, assim como na atual 

teoria da Complexidade e dos Sistemas. Para Cambray (Cf. 2002), esse modelo 

transcende a visão de mundo newtoniana conferindo-lhe uma surpreendente 

característica contemporânea e aponta Leibniz como o precursor do paradigma 

emergentista de Ludwig von Bertalanffy. 

          Cambray (Cf. 2002 e 2009) cita pesquisas realizadas no Santa Fe Institute, 

em New Mexico, por cientistas de múltiplas especialidades que tinham por objetivo 

explorar e aplicar a teoria do Caos e da Complexidade de uma forma integrada, em 

todas as áreas da ciência. Incluem-se nesses estudos os CAS (Complexes 

Adaptative Systems) que firmam o termo emergência, que designa propriedades de 

determinado sistema que surgem em resposta às pressões competitivas do 

ambiente. 

          Segundo estes estudos, a qualidade de complexidade nos sistemas é 

impulsionada pelas forças externas em conjunção com as interações entre as 

unidades desse sistema, mas não inerentes às unidades individuais em si. Os CAS 

formam gestalts nas quais a totalidade é maior do que a soma das partes. Nestes 

sistemas, os elementos residem em uma escala que começa a produzir um 

comportamento que leva esses elementos a uma escala superior a eles próprios. O 

movimento que conduz esses elementos do nível mais baixo para a sofisticação do 

nível mais alto é o que se chama de emergências (Cf. Cambray, 2002). 

          De acordo com essas premissas, Cambray (Cf. Ibid.) entende que a 

complexidade pode estender-se em múltiplas camadas, como uma série de 

fenômenos nascidos de fenômenos emergentes, assim como a rede de bairros de 

uma cidade onde as interações locais resultam em uma espécie de macro-

comportamento discernível. A auto-organização manifesta em todos esses 

sistemas aparece como transcendente ao que é conhecido sobre o comportamento 

e consciência individual das criaturas. 

          Cambray (Cf. 2002 e 2009) estende esses argumentos à visão do Self 

transpessoal de Jung que, em sua opinião, pode ser um padrão coletivo operando 
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em múltiplas camadas de engendramento ordenado de grupos humanos através 

da dialógica entre individual, sociológico e características universais arquetípicas. 

Esta mesma noção é encontrada no chamado padrão coletivo operante, articulada 

pelo modelo dos CAS que vem sendo construído cientificamente. Este modelo não é 

restrito pelas leis da termodinâmica às quais Jung aderiu na estruturação do 

conceito de sincronicidade.  

          Na opinião de Cambray (Cf. 2002),  na esfera humana, o fenômeno 

emergente pode aparecer na consciência individual como o significado de 

inexplicáveis coincidências. Aspectos de alta ordenação podem aparecer como 

imagens, identificadas por Jung como símbolos do Self, e as sincronicidades, como 

uma forma de emergências do Self, desempenhando um papel central na 

individuação e na maturidade psicológica. Desta forma, o autor  considera prover, 

através da teoria dos Sistemas e da Complexidade uma base científica para este 

aspecto do pensamento de Jung (Cf. Cambray 2002, 2005 e 2009). 

          Cambray (Cf. 2002) acredita que a Teoria da Complexidade fornece maior 

compreensão da evolução da vida do que a Seleção Natural de Darwin. Sugere que 

esta teoria pode antecipar correlatos igualmente significativos na evolução da 

psique. Nessa linha de raciocínio, argumenta que as sincronicidades são análogos 

psicológicos que estimulam a psique pessoal e coletiva organizando imagens e 

experiências de formas inimaginadas previamente. 

          Assim como Cambray, a principal preocupação de Hogenson (Cf. 2005) em 

recentes trabalhos, foi redimensionar os conceitos fundamentais da teoria junguiana 

– complexo, arquétipo e sincronicidade – no sentido de unificá-los em um único 

princípio dinâmico condizente com a teoria dos Sistemas e da Complexidade. Além 

disso, é sua intenção demonstrar que o sistema simbólico obedece às mesmas 

regras de outros sistemas existentes na natureza que, por sua vez, podem ser 

governados por leis de distribuição denominadas Power Law. 

          Em sua extensa pesquisa em busca de analogias, Hogenson (Cf. Ibid.) se vale 

das experiências realizadas por cientistas de diversas áreas do conhecimento para 

demonstrar sua hipótese. A seguir, destacaremos as mais significativas para nosso 

propósito. 
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          Hogenson relata as experiências de Richard Solé, do Santa Fe Institute, em 

New Mexico, e Ramon Ferrer I Cancho, da Universidade de Fabra, Barcelona, que 

se utilizam da Lei de Zipf em suas pesquisas sobre os fenômenos de auto-

organização transcendente (que transcende o conhecido pela consciência 

individual)  encontrados nas redes semânticas e na formação demográfica das 

cidades. 

          Estes cientistas concluíram que a Lei de Zipf é aplicável aos sistemas 

simbólicos e Hogenson (Cf. 2005) sugere que esses resultados possam ser 

aplicados dento do contexto em que o simbólico é apreendido pela Psicologia 

Analítica. 

          A Lei de Zipf, comenta Hogenson (Cf. Ibid.), é decorrente dos estudos de 

George Kingsley Zipf (1902 – 1950), linguista da Universidade de Harvard que 

demonstra a similaridade entre as leis de distribuição que regem a ocorrência 

estatística das palavras em textos de diferentes idiomas e a formação demográfica 

das cidades. 

          Zipf realizou uma análise sistemática na observação desses fenômenos e 

concluiu que eles obedecem a padrões conhecidos como Power Law, que podem 

ser demonstradas em um gráfico logarítmico. Por exemplo, em se tratando de 

distribuição populacional, esses padrões descrevem matematicamente muitas vilas 

com poucas pessoas e poucas grandes cidades com grande população (Cf. Ibid.). 

          Aplicados às redes semânticas, esses padrões se revelam na constatação de 

que, em todo corpo de texto, existem muitas palavras com pouco conteúdo 

semântico e outras poucas palavras com muito conteúdo semântico. O grande 

mérito de Zipf, segundo Hogenson (Cf. Ibid.), foi ter feito esta aproximação para a  

compreensão de escalas relacionais, cujo padrão de distribuição não obedece às 

leis estatísticas.  

          O argumento de Zipf (Lei de Zipf) é que as leis estatísticas não captam o 

duplo registro de pessoas ou palavras de forma organizacional, entrando portanto, 

no padrão Power Law cujos elementos da equação matemática são elevados a um 

poder comum exponencial (Cf. Ibid.). 

          Entre os anos 1950 e 1960, o matemático economista Benoit Mandelbrot 

(1983-1997), trabalhando com as Leis de Zipf, observou que o expoente da escala 



 

 

86 

de distribuição de uma Power Law definia um padrão de estrutura self-similar no 

fenômeno sob investigação, apresentando uma escala invariável. Em outras 

palavras, não importa em que escala se observa um fenômeno, a mesma estrutura 

básica (similar) é encontrada. Este é um aspecto da Power Law que é conhecido 

como cenário Mandelbrot ou Fractal8 (Cf. Hogenson, 2005). 

          Hogenson (Cf. Ibid.) acredita que o simbólico e o sincronístico se enquadram 

na descrição dos fenômenos fractais. Isto é, cada elemento da escala simbólica 

(associações, complexos, arquétipos, sincronicidades e símbolos) contém  a mesma 

estrutura básica similar que se desdobra em todos os outros elementos. 

          Voltando-se para outro tipo de sistema auto-organizável, Hogenson (Cf. Ibid.) 

cita as pesquisas do geofísico francês Didier Sornette (Cf. 2003) em relação à 

análise das bolhas e quebras na Bolsa de Valores. 

          As conclusões de Sornette se enquadram, da mesma forma, na Power Law, 

ou seja, em larga escala, o mercado financeiro delineia o comportamento da rede de 

associação entre grandes comerciantes que emprestam valores a si mesmos em um 

processo de auto-organização. Conforme cada investidor observa o comportamento 

dos seus companheiros de mercado, a auto-organização do sistema entra no 

comportamento coletivo de tal forma que se iniciam comportamentos que se 

expandem exponencialmente (Cf. Hogenson, 2005). 

          Esse tipo de expansão exponencial no comportamento de um sistema define, 

segundo Hogenson (Cf. Ibid.), uma Power Law de distribuição. Da forma como 

Sornette (Cf. 2003) analisou esse processo, o comportamento comercial dentro do 

mercado financeiro deve, progressivamente, auto-organizar-se para o ponto onde 

todos os comerciantes se unem – um comportamento padrão em todos os níveis. 

          Continuando a ideia de Sornette, Hogenson (Cf. 2005) afirma que quando 

esses processos de auto-organização do sistema financeiro se prolongam o 

suficiente alcançam um ponto conhecido como auto-organização crítica, ou 

singularidade, termo que acredita poder aplicar à sincronicidade.  

          Os argumentos de Sornette, segundo Hogenson (Cf. Ibid.), indicam que esta 

característica dos sistemas intensamente organizados leva à quebra das Bolsas de 
                                                

8 Fractais são estruturas geométricas self-similares não-euclidianas, independentes da escala em que 
se apresentam. Descrevem sistemas complexos como os desníveis dos contornos litorâneos, a 
superfície irregular das nuvens, as ramificações das redes fluviais, entre outros. 
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Valores. Dito de outra maneira, em um ponto crítico de auto-organização qualquer 

desvio no padrão organizacional pode causar a reorganização do sistema inteiro, de 

forma abrupta, imprevisível e catastrófica, um colapso em cascata do qual resulta a 

quebra.  

          Outro experimento que, de acordo com Hogenson (Cf. 2005), é a análise 

clássica e muito simples desse fenômeno, foi conduzido  pelo físico Per Bak (Cf. 

1996) e seus colegas no laboratório de Brookhaven em  Long Island (NY). Em suas 

palavras: 

 

O experimento consistia na formação gradual de uma pilha de areia sobre 

uma mesa, com velocidade e quantidades constantes e controladas, de 

forma a não haver nenhuma alteração no modo, nem no índice de areia 

depositada na pilha. Conforme a pilha crescia em seu formato cônico 

característico, os grãos deslizavam suavemente pelos lados, alargando a 

pilha de um modo ordenado. Em determinado ponto, o qual não podia ser 

previsto antecipadamente, os grãos caíam desencadeando uma avalanche 

ao lado da pirâmide formada. A pilha, ao alcançar um ponto de auto-

organização crítica, chega a um ponto de saturação, onde a introdução de 

mais um grão desencadeia uma reorganização catastrófica. Visto que não 

há como predizer qual grão desencadeará a avalanche, Bak (1996) concluiu 

que o evento emergiu das propriedades auto-organizáveis do sistema. 

(Hogenson, Ibid., p.274) 

 

          Mais uma vez pode-se recorrer, segundo Hogenson (Cf. Ibid.), à Power Law 

de distribuição. Tanto na trama das pequenas e graduais cascatas na pilha, como 

nas ocasionais, porém catastróficas, avalanches. 

          Hogenson (Cf. Ibid.) sugere que o mundo simbólico, no encontro analítico, 

mostra características dessas fases de transição. Descreve estas fases como o que 

ocorre no limiar de transformação do fenômeno e estabelece uma analogia com 

a passagem da água do estado líquido ao sólido. No caso do experimento da pilha 

de areia, a transição ocorre quando a sobreposição gradual dos grãos, 

repentinamente, dá origem a uma avalanche.  

          A partir destas descrições, Hogenson (Cf. Ibid.) argumenta que a dinâmica 

psíquica proposta por Jung, pode ser vista como um contínuo self-similar, isto é, 
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estruturas fractais arranjadas ao longo da distribuição de uma Power Law. Pode-se 

entender dentro dessa perspectiva que a mesma estrutura básica é encontrada em 

cada elemento da dinâmica psíquica, ou seja, associações, complexos, arquétipos, 

sincronicidades e símbolos podem ser vistos como estruturas hologramáticas onde 

todo está nas partes e as partes estão no todo. 

          Desta forma, estes elementos, que são variantes do modelo junguiano da 

dinâmica psíquica, tornam-se evidentes como passagens através de momentos 

críticos de auto-organização e que resultam em fases de transição dentro do 

sistema simbólico como um todo. Nas palavras de Hogenson:  “... todos esses 

fenômenos são momentos self-similares em uma distribuição em escalada 

caracterizada pelo que eu irei nomear de  densidade simbólica” (2005, p. 278).   

          Na concepção de Hogenson (Cf. Ibid.) e Skar (Cf. 2004), tanto os arquétipos 

como os complexos são momentos interativos na auto-organização do mundo 

simbólico. 

          Para Skar (Cf. Ibid.), o recente modelo científico proposto pela Teoria da 

Complexidade pode servir à compreensão da dinâmica psíquica elaborada por Jung 

principalmente no que diz respeito aos arquétipos, que podem ser vistos como uma 

propriedade emergente da atividade do cérebro/mente.  

          Skar afirma compreender os arquétipos da mesma forma que Jung e seus 

seguidores. Entretanto, de acordo com o novo modelo, argumenta que os arquétipos 

podem ser vistos como “uma classe de complexos que caem na mesma categoria” 

(Ibid., p. 245), sugerindo que  estes emergem  da relação interativa dos elementos 

do sistema simbólico com as propriedades auto-organizadoras do cérebro/mente. 

          Esta hipótese encontra acolhimento em Hogenson. Na concepção de ambos 

os autores, os arquétipos não existem como entidade ontologicamente definível 

como ter um lugar no genoma ou na combinação do cognitivo com as estruturas 

cerebrais. A esta reflexão, Hogenson acrescenta: 

 

Pode-se encontrar o arquetípico e o sincronístico no ponto onde a “pilha de 

areia” do simbólico alcança um estado crítico de organização, e, 

radicalmente, se reorganiza enquanto mantém seu fractal (estrutura self-

similar). (...) Neste ponto de vista, o arquétipo e o complexo são 
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fundamentalmente estruturados como o símbolo. Porém, somente o 

arquétipo exibe a si mesmo no ponto onde a densidade simbólica extrapola 

a capacidade de contenção do complexo e move-se em direção a um 

domínio coletivo (Hogenson, 2005, p. 279) 

 

          Para Hogenson (Cf. Ibid.), nas sincronicidades, a emergência do significado 

faz a transição de fase – de um estado individual ou de dada  compreensão do 

mundo. Em sua opinião, o Self, definido por Jung como possuidor das qualidades 

simbólicas da imagem de Deus, deve permanecer no fim da escala simbólica de 

distribuição de uma Power Law. No outro extremo da escala, estariam os fenômenos 

menores que são self-similares aos grandes conteúdos do inconsciente coletivo. 

Finalmente, afirma que a sincronicidade é um aspecto do sistema simbólico 

caracterizado por exibir um alto grau de densidade simbólica. 

          As pesquisas descritas por Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009) e Hogenson (Cf. 

2005) que são mencionadas e utilizadas como referência por Knox (Cf. 2004) e Skar 

(Cf. 2004) propõem novos métodos de análise do simbólico e evidenciam o conceito 

de sincronicidade como um construto teórico indispensável para a descrição de 

fases de transição na dinâmica psíquica e psicofísica e na natureza de uma forma 

geral.   

          Maroni (Cf. 2008), ao enfocar as transições críticas da vida humana, retoma a 

descrição de Jung sobre inconsciente coletivo e pressupõe haver um excesso de 

sentido que não conseguimos apreender pela razão, pela linguagem ou pelo 

intelecto. Considera, também, que não se pode conhecer o desconhecido 

(inconsciente) a não ser que irrompa na consciência algo novo, uma ruptura de 

sentido, permitindo passagens e transições. Ilustra tal aspecto com a crise da 

metanoia9, observada e estudada por Jung como um desses momentos de 

transição. 

          Knox (Cf. 2004), Skar (Cf. 2004) e Reiner (Cf. 2006) utilizam o conceito 

sincronicidade como substrato teórico aplicado aos modelos do desenvolvimento 

                                                

Termo grego que Jung retoma para indicar o fenômeno de crise psicológica através do qual sucede a 
inversão radical de todos os valores sobre os quais está ordinariamente fundamentada a existência 
do indivíduo.A ilustração clássica da metanóia dá-se por ocasião da análise do limiar que liga a 
primeira e  a segunda metade da vida.(Cf. Pieri, 2002) 
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mental em que a convergência das neurociências, as ciências cognitivas e as teorias 

psicodinâmicas proporcionam novas perspectivas  de compreensão. 

          Knox (Cf. 2004) cita diversos trabalhos (Cf. Shore, 1994; Bucci e Le Doux, 

1998) cuja hipótese é a inseparabilidade do potencial genético, ambiente e material 

simbólico no desenvolvimento mental. Assim como Hogenson (Cf. 2005) e Skar (Cf. 

2004), propõe a hipótese de arquétipos como estruturas que se desenvolvem junto à 

essa dinâmica e prestam suporte à mesma em uma interação dialógica e auto-

organizadora e como uma propriedade emergente da atividade mente/cérebro. Tais 

ideias parecem se afinar com o conceito de superveniência de Leibniz, citado por 

Cambray (Cf. 2002). 

          Esta interação, segundo Knox (Cf. 2004), é responsável pela recognição e 

recodificação dos genes que são catalisadores iniciais do processo de 

desenvolvimento. Os processos pelos quais os conteúdos mentais se auto-avaliam e 

auto-organizam em contínuo trabalho interno da memória implícita são descritos 

pela autora de forma sincronística, com a recodificação e a resignificação dos 

padrões implícitos inconscientes. 

          Skar (Cf. 2004) discute as pesquisas do embriologista C. H. Waddington 

(1949) e seu conceito de epigenetic landscape, uma metáfora para a regulação 

genética. Segundo Waddington, fatores genéticos são atratores na emergência de 

determinados padrões existentes em estado latente. Para Skar (Cf. Ibid.), esses 

padrões arquetípicos emergem de forma sincronística dependendo de certas 

condições do ambiente e suas interferências.  

          Reiner (Cf. 2006) explora a relação entre sincronicidade e função reflexiva e 

entre sincronicidade e a Teoria do Pensar do psicanalista  W. R.  Bion (1897-1979). 

Assim como Maroni (Cf. 2008), Reiner (Cf. 2006) estabelece um diálogo com as 

reflexões de Bion sobre a capacidade de pensar que inclui a noção de proto-

pensamentos (pensamentos não-pensados), denominados elemento-beta. Ambas 

as autoras relacionam o pensamento de Jung ao de Bion. 

          Na teoria de Bion, os elementos-beta são considerados a matriz dos 

pensamentos, os mais primitivos da psique e cuja raiz se encontra no corpo.  Um 

nível da vida mental onde pensamentos são coisas e coisas são pensamentos . Para 

Reiner, tais experiências podem ser atuadas ou projetadas na realidade física e 
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ambiental através das sincronicidades, proporcionando oportunidade de elaboração 

e integração de afetos e emoções primitivos do indivíduo. Compara estas 

experiências com a natureza psicoide dos arquétipos proposta por Jung e 

argumenta que “as sincronicidades podem ser consideradas como substitutas de 

pensamentos não pensados” (Reiner, 2006, p.555). 

          Tanto para Reiner (Cf. Ibid.) como para Maroni (Cf. 2008), o acolhimento  do 

novo acontece quando a consciência conta com uma rede para captá-lo. 

Estabelecendo uma relação entre Bion e Jung, as autoras se valem do termo do 

poeta Keats, citado por Bion, de negative capability, ou seja, a virtude de conviver 

com a dúvida, o mistério e a turbulência que os pensamentos não pensados geram e 

que, quando acolhidos, aproximam as pessoas das sincronicidades. 

             Maroni (Cf. 2001) sugere que a perplexidade diante do novo acolhido é sinal 

de que a diferenciação em curso está em franca progressão. Essas percepções 

geram um processo irreversível, isto é, não é mais possível viver de acordo com a 

antiga ordem psíquica. Afirma que a dualidade ordem/desordem constitutiva da 

visão de mundo vigente não abarca toda a complexidade dos fenômenos estudados. 

Maroni (Cf. Ibid.) busca em Edgar Morin, um dos maiores representantes do 

Pensamento Complexo na atualidade, a base para sua proposta de que essa 

dualidade nos processos psíquicos seja substituída por um esquema em forma de 

anel: ordem – desordem – interações  – organização – ordem. 

          Focando o processo de desativação dos complexos, valendo-se das ideias de 

Morin, Maroni (Cf. Ibid.) sugere um modelo psíquico de coerência com a 

termodinâmica aplicada aos sistemas longe do equilíbrio em que as interações  

entre imagens, percepções relativas à intuição, ao pensamento e ao sentimento 

durante a possessão dos complexos levarão a uma nova ordem.  

          Na vivência desses processos, nos quais uma nova ordem psíquica é exigida, 

vivemos momentos suscetíveis ao fenômeno da sincronicidade: 

 

... a primeira ordem deixa de existir após a vivência da “desordem criadora” 

que a possessão (do complexo) produz: a energia bruta do afeto e dos 

conteúdos imagéticos e cognitivos do complexo, muitas vezes arquetípicos, 

transformam-se em trabalho e, com isso, uma nova ordem psíquica é 

conquistada. (Maroni, Ibid., p. 114) 
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             Como pudemos constatar, a Teoria das Estrururas Dissipativas de Ilya 

Prigogine (Cf. 1996), que descreve os sistemas abertos e longe do equilíbrio, é o 

ponto em que se fundamenta da Teoria da Complexidade, citada pelos autores 

descritos neste capítulo. 

          Desta forma, antes de passarmos à discussão, consideramos importante 

situar os novos conceitos aplicados à prática clínica a título ilustrativo. Para tal, 

apresentaremos a seguir casos clínicos descritos por dois dos autores abordados 

neste estudo. 
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Capítulo 5 - A sincronicidade na clínica contemporânea  

           

          Apresentaremos nesse capítulo três casos clínicos em que as sincronicidades 

emergem em momentos críticos de transição no processo analítico. Em todos os 

casos, um de Reiner (Cf. 2006) e dois de Cambray (Cf. 2002), as sincronicidades 

aparecem como elementos estruturantes de uma nova organização psíquica e 

cognitiva dos pacientes. Em seguida, realizaremos uma leitura dos mesmos sob o 

ponto de vista sistêmcio e complexo. 

 

5.1 Caso Reiner  

 

          Reiner (Cf. 2006) relata o caso de uma mulher de 53 anos inteligente, pintora 

de profissão, divorciada há 20 anos, em tratamento analítico  há nove anos, a quem 

chama Laura. 

          Os nove anos de análise, com três ou quatro sessões semanais, foram 

marcados por períodos de alguns meses em que diversas sincronicidades emergem, 

dando novo sentido simbólico e cognitivo à vida da paciente. Estas ocorrências 

inusitadas levaram Reiner a se aprofundar no estudo das sincronicidades, tal a 

profusão de acontecimentos concatenados que chamaram a atenção neste caso e 

cujos resultados são, segundo a autora, “vislumbres do mistério que é nossa elusiva 

totalidade” (Ibid., p. 570). 

          Reiner descreve o caso em nove sessões que serão resumidas a seguir e que 

compreendem situações objetivas, subjetivas, interpretações e sonhos.  Os sonhos 

acompanharam as sincronicidades emergentes no período de intensa atividade 

psíquica revelando conteúdos arcaicos insuspeitos refletidos em acontecimentos 

externos, o que favoreceu sua elaboração e integração. 

          Segundo Reiner (Cf.Ibid.), Laura teve uma infância traumática, vítima de 

abuso sexual e de ataques de violência física pelos irmãos. Sua mãe, depressiva e 

distante, era  incapaz de continência afetiva e seu pai era ausente. 
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          A negação da violência e do abuso contribuiu com os sentimentos suicidas de 

Laura, desde a juventude, e com sua intensa raiva para com a família. O trabalho 

analítico, ao fim de nove anos, começa a se intensificar por ocasião da mudança de 

residência de Laura, quando se constelam situações análogas, de mudança 

psíquica, na forma de sincronicidades. 

          A mudança de casa e todos os transtornos e desordens que isso implica 

serviram de catalisadores para os sentimentos de impotência, caos e abandono de 

alguém que viveu em um lar violento, desprovido de harmonia, afeto e ordem. 

          A visão do quarto da nova casa, embrulhado em plásticos pelos pintores, 

desencadeou sentimentos terríveis e intensos em Laura. Seus sonhos,começam a 

identificar tais sentimentos como originários do seu período pós-natal, dentro de uma 

incubadora, somados aos sentimentos de posterior abuso. 

          Logo após sua mudança, os novos vizinhos tornam-se motivo de transtornos 

devido à agressão moral e ao desrespeito à Laura. O som alto e constante vindo do 

apartamento ao lado não permitia a Laura usufruir do silêncio necessário à sua 

criação artística. Depois de várias reclamações e tentativa de acordo com tais 

vizinhos, o senhorio e a polícia foram acionados, visto que a situação violava os 

códigos legais da prefeitura local. Laura, então, entra em verdadeiro desespero 

quando não encontra solução para tal abuso, o que a leva a contratar um advogado. 

(Reiner interpreta o fato como uma repetição da situação infantil de Laura.) 

          Laura decide aumentar o volume do seu próprio aparelho de som na tentativa 

de “afogar o barulho do vizinho e seu próprio ódio” (2006, p.557). Entretanto, na 

primeira tentativa, seu rádio começa sozinho a mudar as estações e, de repente, 

emudece. Laura, desesperada, atribui à energia emanada pela raiva dos vizinhos, a 

morte do seu aparelho receptor. Associa esses fatos em sua análise, com 

fenômenos experimentados na casa da infância, onde luzes ascendiam, armários se 

abriam e objetos se moviam no chão sem interferência de outras pessoas.  

          Os fragmentos de sonhos que acompanham essa fase trazem imagens 

confusas de um bebê imerso no caos circundante e figuras masculinas auxiliadoras 

em forma de fantasmas levitando. 

          Reiner interpreta essas associações como “fantasmas internos que retornam 

da infância, fatos que eram percebidos pela mente de Laura como medos da caótica 
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invasão à que era submetida pela família” (Reiner, 2006, p. 558). A analista deixa 

claro que o aparelho de som apenas havia sofrido um curto-circuito, mas que Laura 

experimentava uma complexa combinação de emoções primitivas provenientes de 

um momento precoce, quando não tinha condições de diferenciar  seus sentimentos 

da realidade externa. 

          Em meio a essa desordem objetiva e subjetiva e a um grande sofrimento, 

Laura decide pedir ajuda ao irmão, que não via há muitos anos, para ajudá-la a 

escolher um modelo de aparelhagem de som stereo para que possa atingir seus 

objetivos. Recorre também à mãe, talvez buscando apoio, fato que chama a atenção 

da analista. Nas palavras de Reiner: 

 

Olhando simbolicamente, fica claro para mim que seu “velho aparelho 

receptor”, seu velho estado mental de ódio pela família explodiu. Ela 

necessita de “um novo sistema receptor” para pensar sobre sua nova 

relação, uma mente “stereo”, que possa incluir ambos os sentimentos 

emergentes: de raiva e de necessidade de sua mãe e seus irmãos que, 

embora tenham sido terrivelmente disfuncionais, não são de todo maus. 

(Ibid., p. 558) 

 

          A questão judicial de Laura contra seus vizinhos se desenrola por quatro 

meses e envolve várias pessoas como advogados, mediadores públicos, o senhorio, 

seu irmão e sua mãe. Dessa situação emergem sincronicidades. Logo Laura 

percebe que todas as personagens desse drama reencenam seu drama passado, 

visto apresentarem os mesmos nomes das pessoas da sua família.  

          O nome dos dois vizinhos era o mesmo dos seus irmãos: James e Tom; seu 

senhorio e seu advogado chamavam-se Doug, assim como seu pai; a mediadora 

pública tinha o mesmo nome de sua mãe; o advogado da prefeitura, que a apoiou, 

também era James.  

          Segundo Reiner, essas coincidências representam os opostos: o bom James 

(advogado da prefeitura) e o mau James (vizinho e irmão); o bom Doug (seu 

advogado) e o mau Doug (senhorio e pai); a boa mediadora (pública) e a má 

mediadora (a mãe). 
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          Nesse ínterim, seu irmão James, foi socorrê-la na aquisição do seu aparelho 

de som e a protegeu do vizinho barulhento James. A visita do irmão abusador que 

passou a ser protetor resignifica os traumas de Laura.  

          Devido a essa reaproximação, a convite da mãe, Laura passa as festas 

natalinas com a família. Depois de muitos anos de distância, a presença materna lhe 

propicia sensação de segurança, mesmo constatando suas características 

disfuncionais. 

          Ao abordar os traumas passados com a mãe, Laura percebe que esta se 

recusa falar sobre o assunto, mas Laura sente-se reconhecida e vista quando a mãe 

comenta que sabe que ela está ferida, mas é forte o suficiente para não se deixar 

abater por isso. 

          O processo vivido por Laura nesse período de crise foi intenso e árduo, 

permeado por sonhos reveladores e paralelos às sincronicidades. Este breve 

resumo nos força a omitir detalhes importantes, mas incompatíveis com  nosso 

principal propósito. Entretanto, a continência terapêutica não pode deixar de ser 

apontada como fator principal do desenvolvimento da capacidade de pensar de 

Laura, da qual, segundo Reiner (Cf. 2006), as sincronicidades vividas  foram 

substitutas; projeções no mundo externo, relacionadas com suas experiências 

traumáticas precoces, que de outra forma talvez, não pudessem ser elaboradas. 

          Por meio da análise dos sonhos e do significado das sincronicidades, nos 

momentos de crise, abriram-se possibilidades para que novas formas de 

organização psíquica e cognitiva de Laura emergissem. 

          Nas palavras de Reiner: “Alguma força universal pareceu ter escrito e dirigido 

este cenário, assim como arranjado um elenco possuidor do caráter em réplica do 

elenco original. A diferença foi que um novo final foi sendo escrito para esse drama, 

como que corrigindo o trauma  de origem” (Ibid., 2006, p. 561). 

 

5.2 Caso Cambray   

 

          Cambray (Cf. 2002) cita dois casos clínicos atendidos por ele. Tais casos 

ilustram sua hipótese de que, eventos sincronísticos podem significar episódios de 
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“autênticas e desesperadas tentativas de auto-organização da psique em manter 

ligação com o mundo externo e a reorganização da vida”. (Cambray, 2002, p. 431). 

          Cambray (Cf. Ibid.) relata a experiência sincronística ocorrida entre ele e uma 

paciente, seriamente traumatizada, cujo estado requeria constantes períodos de 

internação. Após algum tempo de trabalho analítico, a paciente tinha permissão para 

passar mais tempo fora do hospital. Em um destes períodos, o autor estava de férias 

e se encontrava fora da cidade, mas teve o cuidado de  agendar alguns horários 

para que pudessem se comunicar via telefone. No primeiro telefonema, a paciente 

se mostrou agitada e ansiosa devido a um sonho ocorrido na noite anterior. Após 

relatar seu sonho, no qual o analista estava perdido na Floresta Negra, a paciente 

perguntou se ele estaria, de fato, na Alemanha. 

          O sério estado da analisanda requeria uma resposta concreta para tranquilizá-

la e a negativa (o autor estava no Caribe) surtiu tal efeito. A paciente, menos aflita, 

comunicou-lhe que no sonho ele estava em perigo e por isso se preocupara. 

          No dia seguinte ao telefonema da paciente, o autor, teve sua segunda aula de 

mergulho em mar aberto e soube pelo instrutor que o próximo mergulho seria em um 

local onde havia uma formação de corais denominada Floresta Negra.   

          Chocado com a sincronicidade, levou em conta a possibilidade de estar 

correndo riscos inerentes ao mundo submarino, principalmente para um principiante. 

A sincronicidade o fez ser mais cuidadoso do que o usual e o mergulho correu sem 

incidentes. 

          Cambray (Cf. Ibid.) atribui a esta ocorrência sincronística um efeito 

enriquecedor para ele, para sua paciente e para o processo analítico. O fato de a 

paciente saber pelo analista que este estava bem e que não estava na Alemanha 

propiciou a continência que ela necessitava. Devido ao seu trauma, diante de 

qualquer possibilidade de perda ou separação, a paciente submergia à sua psicose 

histérica, entrando em desespero e em caos psíquico. A viagem do analista ativou 

essa característica, embora estivessem  agendados horários para contato telefônico. 

          Devido à intensidade afetiva em que a paciente se encontrava, seus 

processos inconscientes captaram a situação do analista de forma simbólica.  Para 

Cambray (Cf. 2002), a sincronicidade teve função de aviso de perigo. Na análise, o 

vínculo revelado e enriquecido pela sincronicidade propiciou a melhora da paciente 
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que percebeu a realidade da figura positiva e verdadeira do analista como continente 

afetivo. 

          No segundo relato, Cambray narra a história de um paciente obsessivo cujo 

tratamento semanal durava um ano. As sessões eram laboriosas e cansativas, 

devido às inúmeras defesas do paciente. Nos últimos minutos de uma sessão de 

reposição, marcada em horário diverso do costumeiro, o paciente relata um 

fragmento de sonho cujas associações e interpretações não puderam ser 

elaboradas naquele dia. A única imagem do sonho que o paciente lembrava era de 

uma criança presa em um armário. 

          Assim que o paciente foi embora, o analista sentiu-se exausto, enjoado e 

indisposto. Como era a última sessão do dia, precisou deitar-se a fim de se 

recuperar antes de sair. Seus sintomas pareciam de uma gripe forte que o fizeram ir 

para a cama assim que chegou em casa. Na manhã seguinte, sentiu-se melhor e 

não apresentou sintomas, o que o  surpreendeu. A súbita melhora o levou a 

esquecer o assunto e seguir seu dia normalmente. 

          Na sessão seguinte com o paciente em questão, foi retomado o sonho e 

pedidas associações com a criança presa no armário. Neste processo, o analista 

descobriu um fato que não lhe fora revelado anteriormente: quando contava com a 

mesma idade da criança do sonho, o paciente sofria de uma grave alergia alimentar 

que lhe causara transtornos na infância. Os sintomas eram os mesmos que o 

analista tivera por ocasião da última sessão.  

          A partir da elaboração deste conteúdo, no período de análise posterior a essa 

ocorrência, as figuras oníricas que se seguiram apontavam para a compreensão de 

uma possível repressão da espontaneidade do paciente durante a infância que o 

deixavam simbolicamente preso no armário por suas defesas obsessivas. Desta 

forma, Cambray interpreta essa ocorrência como sincronistico-somática, em seu 

próprio corpo, como uma absorção intersubjetiva das defesas do paciente. 

 

Eu realmente adoeci, mas pude metabolizar suficientemente o complexo no 

campo intersubjetivo, através do suporte do sonho, recuperando a medida 

de ordem em minha própria mente, reconhecendo a coincidência 

significativa entre meus sintomas e o início da gradual dissolução das 

defesas que se seguiram (Cambray, 2002, p.425) 
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          No sentido de compreender as sincronicidades sob o ponto de vista dos  

pressupostos básicos da Teoria da Complexidade, aplicados ao sistema psicofísico 

humano, retomaremos seus pontos principais no contexto do espaço analítico 

utilizando os casos clínicos expostos. 

         É importante lembrar que as propriedades auto-reguladoras de dado sistema 

permitem que este mantenha suas função e identidade globais desde que as 

flutuações e perturbações permaneçam dentro de certo limite. O sistema pode lidar 

com certa dose de distúrbio sem afetar sua integridade. 

          De forma análoga, rompimentos internos ou externos podem afetar nossas 

vidas; assim sendo, desde que os rompimentos não sejam intensos, a natureza 

auto-reguladora da psique capacita-nos à adaptação dessas flutuações sem alterar 

muito nossa estrutura. 

          Entretanto, se as flutuações/perturbações excedem em muito certo limite, 

impelirão o sistema a um estado de caos criativo, uma bifurcação, momento em 

que uma escolha precisa ser feita. O conhecido não funciona mais e não pode 

continuar da mesma forma. O sistema é forçado a assimilar ou acomodar uma 

influência avassaladora para sobreviver em seu velho formato e ocorre uma crise. 

Para o sistema funcionar, deve-se estabelecer uma nova ordem, uma nova maneira 

de organizar-se. Nestes momentos de crise, o sistema alcança um ponto 

denominado auto-organização crítica ou singularidade que, aplicado ao sistema 

psíquico/simbólico, corresponde às sinronicidades. Como atos criativos no tempo, 

estas singularidades-sincronicidades, como emergências do Self, geram a 

reorganização do sistema psicofísico como um todo por meio do significado/sentido.  

          Na complexidade das interações recursivas e dialógicas entre os elementos 

integrantes do sistema simbólico tais como associações, complexo (conteúdos 

imagéticos e cognitivos), arquétipo (em seus aspectos físicos e psíquicos) e 

sincronicidade (conexões acausais), acrescidos da história pessoal individual e das 

interferências do ambiente, promovem a  nova ordem, manifesta no sistema, que 

emerge como transcendente (que transcende o conhecido e o previsto) ao 

comportamento e consciência dos indivíduos. 
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          Pudemos observar nos casos descritos que há relação entre importantes 

fases de transição e a ocorrência de sincronicidades. As sincronicidades, como 

emergências acausais (Cf. Cambray, 2005) aparecem na consciência como o 

significado das coincidências.  

          Como vimos, os chamados pontos de bifurcação aplicados no sistema 

psicofísico podem ser entendidos como o ponto onde uma escolha precisa ser feita 

diante da crise provocada pelas perturbações/ruídos. Nos três casos 

apresentados, as crises vividas pelos pacientes foram provocadas pela mudança de 

residência de Laura (Cf. Reiner, 2006), pela viagem do analista e pelo sonho do 

paciente  (Cf. Cambray, 2002).  

          Essas perturbações conduzem a psique à necessidade de uma nova ordem 

devido ao elevado grau de material simbólico acumulado, o que Hogenson (Cf. 

2005) chama de densidade simbólica e pode ser comparado a uma desordem 

criadora (Cf. Maroni, 2001). Pode-se chamar de desordem criadora ou densidade 

simbólica os estados aflitivos e caóticos explícitos de Laura e da paciente histérica e 

os implícitos no sonho do paciente obsessivo. 

          A escolha a ser definida no ponto de bifurcação é impulsionada por fatores 

deterministas (história de vida e histórico clínico do paciente) e pelo acaso, ou seja, 

interações entre história, ambiente, narrativa, encontros e acontecimentos. 

          O caso de Laura, apresentado por Reiner (Cf. 2006), oferece uma incomum 

sucessão de sincronicidades que a autora atribui a função de substitutas de 

pensamentos que não podem ser pensados. O enfoque de Reiner (Cf. Ibid.) recai 

sobre as sincronicidades como reflexos da psique nos mundos físico e ambiental, 

onde conteúdos simbólicos se concretizam trazendo com seu significado a 

oportunidade de resignificação simbólica e cognitiva. 

          Depois de nove anos em análise, parece ter chegado o momento em que, 

enfrentando as dificuldades características das mudanças de residência, o caos 

psíquico de Laura torna-se ativo e uma grande quantidade de material simbólico 

emerge na forma de sincroncidades permitindo uma transição de fase. Os arranjos 

aleatórios entre a desordem concreta do apartamento em reforma, vizinhos 

agressivos, curto-circuito do aparelho de som, pares de opostos trazidos pelo acaso 

(o nome das pessoas envolvidas no processo), acrescidos da história pessoal e 
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clínica da paciente, constelam a desordem criadora. Esta se auto-organiza em um 

novo nível de consciência em que a escolha de direção, trazida pelo sentido destes 

arranjos, conduz o sistema psíquico/cognitivo a uma nova ordem.  

          Nos casos apresentados por Cambray (Cf. 2002), o foco recai sobre os laços 

afetivos intensos que ocorrem na transferência/contratransferência e que propiciam 

um importante contexto condutivo para a ocorrência das sincronicidades. Nesse 

contexto, estruturas do inconsciente dos indivíduos envolvidos são ativadas, 

constelando um campo intersubjetivo favorável à compreensão e à elaboração dos 

estados subjetivos ou objetivos (psíquicos ou físicos), constelados ou manifestos. 

Maroni (Cf. 2008), retomando Jung, menciona o terceiro vivo, o terceiro parceiro, 

que se trata de um campo de forças situado para além da dupla, como o verdadeiro 

condutor do processo analítico, que se dá a conhecer na criatividade desse 

encontro. 

          No primeiro caso citado por Cambray (Cf. 2002), a influência avassaladora de 

sentimentos de perda associados à ausência temporária do analista desencadeia 

uma crise, um ponto de bifurcação, levando o sistema psíquico da paciente à 

necessidade de uma nova ordem. 

          A paciente pôde vivenciar sentimentos de segurança na figura positiva, 

verdadeira e continente do analista tanto pela resposta transparente do mesmo, 

como trazida pelo sentido, percebido na ocorrência sincronística da Floresta Negra 

simbólica (do sonho da paciente) com a Floresta Negra física (formação de corais). 

Por sua vez, o analista vivencia a sincronicidade, cujo significado (um alerta de 

possível perigo) conduz a uma mudança de comportamento. 

          Poder-se-ia inferir que analista  e paciente, naquele momento, talvez 

corressem riscos: o primeiro de se perder no mundo submarino concreto e a 

segunda de se perder em seu mar psíquico. Conteúdos ativados no campo 

intermediário (intersubjetivo), transferencial e contra-transferencial revelam a 

indiscutível interconectividade entre a dupla analítica. Revelam, ainda, um caminho 

aberto e imprevisível entre ambos em que as sincronicidades acontecem.  

          No segundo caso apresentado por Cambray (Cf. 2002), a transição de fase 

acontece após a sincronicidade ocorrer entre os sintomas do analista e os sintomas 

associados à criança do sonho. O significado deste, quando devidamente elaborado 
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e integrado, rompe as defesas do paciente propiciando a emergência de novos 

símbolos e redes associativas através dos sonhos posteriores que permitem uma 

direção diversa (escolha do sistema psíquico) a uma nova ordem. 

          Nesta oportunidade, as sincronicidades-somáticas são enfatizadas. Fatos 

comuns na prática clínica, muitas vezes relevados por analistas inexperientes ou 

desatentos, sintomas físicos como sono, cansaço, fraqueza, enjôo, calor, frio , entre 

outros, podem ser confundidos com sintomas pessoais. Frente a essas ocorrências, 

a distinção entre conteúdos próprios, transferenciais e contra-transferenciais é de 

suma importância e pode ser fundamental na apreensão de elementos simbólicos 

que despontam, tanto para o paciente como para o analista. 

          Observamos nos acasos apresentados que as transições foram impulsionadas 

por perturbações/ruídos desequilibrando a estabilidade dos sistemas psíquicos. 

Parece-nos haver uma estreita relação entre essas ocorrências com a prontidão 

psíquica/simbólica e cognitiva dos envolvidos.  

          Laura, a paciente de Reiner (Cf. 2006), depois de nove anos em análise, 

experimenta, em alguns meses, o emergir de um processo auto-organizador 

expressivo. Por outro lado, ambos os pacientes de Cambray (Cf. 2002) 

apresentaram essa emergência em pouco mais de um ano em análise. Esses fatos 

revelam o caráter kairótico do tempo, o tempo oportuno para que as  emergências 

se atualizem. Em Maroni, encontramos essa clareza: 

 

... a verdadeira chave dos processos psíquicos não está nas mãos 

humanas. A gestalt dos processos psíquicos, a apreensão do sentido que 

põe fim aos processos repetitivos, compulsivos, está nas mãos do “tempo 

oportuno”, do “tempo certo”, do “tempo kairótico”. Abrir-se para ele e saber 

esperar, numa espera parada, pelo “tempo certo” é, talvez, a experiência 

mais importante que fazemos na clínica, seja como paciente, seja como 

analista. (Maroni, 2008, p.186) 

           

          A ocorrência de sincronicidades em nossa prática clínica foi um dos fatores 

motivadores deste estudo. Sincronicidades nesse contexto não são incomuns e, 

descrever outros casos nos pareceu redundância. Para o leitor que se interessar em 

coletânea de casos, Robert Hopcke (Cf. 2005), em seu livro Sincronicidade, ou por 
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que Nada é por Acaso, os descreve agrupados em categorias como histórias 

amorosas, trabalho, vida onírica, âmbito espiritual e questões de vida e morte, 

citando casos cotidianos pessoais, de amigos e de  pacientes.  

         Entretanto, nossa preocupação de situar os fenômenos sincronísticos no 

âmbito teórico se deve ao fato de tentar aproximar a teoria da prática. Em nosso ver, 

não existe uma particular atenção ao conceito de sincronicidade no universo 

acadêmico junguiano em que, muitas vezes, este é tratado com certo preconceito, 

ainda que velado. A expressão de surpresa que causamos, tanto em mestres como 

em colegas, quando demonstramos nossa intenção de pesquisa foi deveras 

reveladora desse preconceito.  

          Uma maior ênfase sobre a importância teórica das sincronicidades nos cursos 

acadêmicos e nos cursos de formação de analistas seria bem vinda e, talvez, 

estenderiam-se à pratica clínica, fornecendo aos analistas uma importante 

ferramenta de trabalho. 
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Capítulo 6 - Discussão 

 

     

          A partir do levantamento da literatura sobre o conceito de sincronicidade 

localizamos alguns pontos relevantes em torno dos quais a discussão se contorna. 

São eles:  

 

a) Mudança paradigmática 

- paradigma; 

  - epistemologia; 

  - modernidade e pós-modernidade; 

      - a Teoria da Complexidade. 

 

b) Relação entre as concepções de Jung, junguianos clássicos e 

contemporâneos sobre sincronicidade no que diz respeito a 

- arquétipos; 

- microfísica; 

- tempo. 

 

          Os autores junguianos contemporâneos que abordam o conceito de 

sincronicidade indicam seu caráter de emergência psíquica criadora vinculada às 

teorias dos Sistemas e da Complexidade.  

          Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Skar (Cf. 2001 e 2004), Hogenson (Cf. 

2005) e Maroni (Cf. 2001 e 2008) são os autores que mais se destacam nestas 

novas propostas. Knox (Cf. 2004), embora se utilize do novo modelo proposto, não 

foca diretamente essa questão. 

          Por outro lado, Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006) mencionam o paradigma 

emergente e, juntamente com Aufranc (Cf. 2006), valem-se das noções da 
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microfísica como principal caminho de compreensão para a sincronicidade. Reiner 

(Cf. 2006) e Main (Cf. 2004) não abordam a questão da Complexidade. Apenas 

Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Skar (Cf. 2001 e 2004) e Hogenson (Cf. 2005) 

explicitamente tentam prover um possível embasamento teórico e epistemológico 

para o conceito de sincronicidade. 

          Embora a maioria dos autores pesquisados faça referência às teorias dos 

Sistemas e da Complexidade, em nenhum deles encontramos uma distinção entre 

ambas ou uma descrição das mesmas. Excetuando-se Cambray (Cf. 2002, 2005 e 

2009), quando se refere brevemente aos Sistemas Complexos Adaptativos como 

exemplo de uma teoria sistêmica complexa, os demais autores não se preocuparam 

em exemplificar ou descrever a teoria da Complexidade, segundo a qual orientam-se 

em suas propostas. 

          Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Hogenson (Cf. 2005), Eeinloft e Rocha 

Filho (Cf. 2006) e Maroni (Cf. 2001 e 2008), apesar de citarem Ilya Prigogine (Cf. 

1996), um dos precursores do paradigma emergente com seus resultados sobre as 

Estruturas Dissipativas nos Processos Termodinâmicos – teoria que embasa os 

estudos sobre a Complexidade – não se aprofundam em suas premissas.  

          O novo paradigma emergente apresenta conceitos, nomes e definições antes 

ausentes e tentam prover ao conceito de sincronicidade de um status científico. 

          Os diversos termos encontrados na literatura contemporânea, ainda que 

tentem definir conceitos, princípios e teorias importantes, podem levar a possíveis 

mal entendidos quando utilizados de forma indiscriminada. São exemplos: 

paradigma newtoniano-cartesiano, ciência moderna, paradigma moderno, paradigma 

pós-moderno, pensamento sistêmico, teoria dos sistemas, teoria da complexidade, 

paradigma da complexidade, teoria do caos, auto-organização, recursividade, 

princípio dialógico, emergência, entre outros.     

          Da mesma forma, os conceitos de paradigma e epistemologia cujo sentido 

pode permanecer nebuloso gerando dúvidas. Assim, a primeira providência que 

devemos tomar ao iniciarmos esta discussão é tentar esclarecer esses termos e 

conceitos e o contexto em que são utilizados. 

 

 



 

 

106 

6.1 Um novo paradigma 

 

          No meio século que nos separa das formulações iniciais de Jung sobre 

sincronicidade, os avanços das pesquisas científicas na área da Física dos 

processos termodinâmicos parecem justificar uma nova abordagem para o conceito. 

Tais avanços são vistos pela maioria dos autores contemporâneos pesquisados, 

junguianos e não, como propulsores de uma nova revolução paradigmática. 

          Diante da necessidade de compreender as novas ideias em que os autores 

pesquisados fundamentam suas hipóteses, a seguir serão apresentados 

esclarecimentos sobre paradigma, epistemologia, modernidade e pós modernidade.  

            

6.1.1 Paradigma e epistemologia 

 

          Segundo Vasconcellos (Cf. 2008), quando se aborda a questão de paradigma 

da ciência, aparecem múltiplos termos, alguns familiares e outros novos. Torna-se 

importante não só procurar saber em que sentido estão sendo utilizados como a que 

se referem. Por exemplo, aparecem como sinônimos os termos paradigma 

cartesiano, paradigma newtoniano, ciência moderna, ciência clássica, paradigma 

tradicional, entre outros.   

          Para Vasconcellos (Cf. Ibid.), o termo paradigma é utilizado indistintamente, 

ora como teoria - como regras e padrões da prática - ora no sentido de visão de 

mundo, ou seja, como crenças e valores subjacentes à prática.  

          Os termos “paradigma” e “epistemologia” são também encontrados, muitas 

vezes, como equivalentes na literatura científica. Entretanto, é apenas no sentido de 

premissas ou pressupostos que o conceito de epistemologia pode ser equivalente 

a paradigma. O sentido original de epistemologia é o modo ou processo de conhecer 

(Cf. Ibid.). 
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6.1.2 Dimensões epistemológicas do paradigma tradicional e do paradigma 

contemporâneo 

 

 

          Vasconcellos (Cf. 2008) distingue três dimensões epistemológicas no amplo 

conjunto de descrições do paradigma tradicional10 que também é designado como 

ciência clássica ou ciência moderna: 1) o pressuposto da simplicidade separa e 

reduz a partes os fenômenos. Análise, disjunção, classificação que nos remetem às 

especializações; 2) o pressuposto da estabilidade propõe a crença em que o 

mundo é estável, em que o mundo já é, e onde as coisas se repetem com 

regularidade. É o mundo das trajetórias determinadas e reversíveis; 3) o 

pressuposto da objetividade: a crença de que é possível conhecer objetivamente o 

mundo “tal como ele é”. Os resultados de pesquisas ou de experiências precisam 

ser estatisticamente fidedignos e os resultados não podem estar contaminados com 

a subjetividade do pesquisador. 

          De forma correspondente, Vasconcellos (Cf. Ibid.) distingue outras três 

dimensões epistemológicas de acordo com o desenvolvimento contemporâneo: 1) 

do pressuposto da simplicidade para o pressuposto da complexidade, de onde 

decorre a atitude de contextualização dos fenômenos e o reconhecimento da 

causalidade recursiva; 2) do pressuposto da estabilidade para o pressuposto da 

instabilidade do mundo: o reconhecimento de que o mundo está em processo de 

“tornar-se”, com a consequente incontrolabilidade dos fenômenos e sua 

irreversibilidade; 3) do pressuposto da objetividade para o pressuposto da 

intersubjetividade: o reconhecimento de que não existe uma realidade 

independente do observador e que o conhecimento científico do mundo é uma 

construção social, em espaços consensuais, por diferentes sujeitos e observadores.  

          Entendemos que as dimensões epistemológicas junguianas condizem com o 

paradigma contemporâneo. Como veremos adiante, o conceito de sincronicidade e o 

desafio que representou sua publicação em 1951/1952 parece ser o ponto principal 

que revela o caráter contemporâneo do pensamento de Jung. 
                                                

10) A autora utiliza o têrmo “tradicional”, como algo que tem origem remota, e não como algo que 
tenha sido desaparecido (sic) ou substituído. Acrescenta ainda que, “a ciência tradicional continua 
vigorosa em nossos dias.” (Vasconcelos, 2008, p. 68) 
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6.1.3 Modernidade e pós-modernidade 

             

          A modernidade foi palco de uma revolução histórica para o conhecimento 

científico. Nos séculos XVI e XVII, a visão de mundo medieval, baseada na filosofia 

aristotélica e na teologia cristã, mudou radicalmente. A noção de um universo 

orgânico, vivo, espiritual foi substituída pela noção de mundo como máquina. Essa 

mudança foi impulsionada pelas descobertas da Física, Astronomia, Matemática 

conhecidas como Revolução Científica associada aos nomes de Copérnico, Galileu, 

Descartes, Bacon e Newton. 

          Descartes (1596-1650) propõe o método do pensamento analítico que 

consiste em reduzir fenômenos complexos em partes a fim de compreender o 

comportamento do todo. O arcabouço conceitual criado por Galileu e Descartes de 

que o mundo é uma máquina perfeita governada por leis matemáticas exatas é 

completado por Newton, cuja síntese, a mecânica newtoniana, foi a realização que 

coroou a ciência do século XVII. Este é o motivo da conhecida designação de 

Paradigma Cartesiano ou Paradigma Newtoniano. 

          Esta situação começa a ser questionada no século XVIII, quando Lavoisier 

confirmou a relevância dos processos químicos para o funcionamento dos 

organismos vivos. Entretanto, os seres vivos eram considerados máquinas mais 

complicadas que relógios mecânicos e, dessa forma, as leis da biologia ficaram 

reduzidas às leis da química e da física. 

          A primeira forte oposição ao paradigma cartesiano mecanicista veio no 

movimento Romântico na arte, na literatura e na filosofia no final do século XVIII e 

no século XIX. Goethe (1749-1832) foi um dos maiores representantes desse 

movimento e, como vimos, teve grande influência no pensamento de Jung. 

          Na segunda metade do século XIX, o mecanicismo preponderou com o 

avanço das tecnologias, um mundo de especialidades e objetividade, no qual ainda 

vivemos sob muitos aspectos.           

          Entretanto, a modernidade parece viver seus estertores finais. A crise do 

moderno leva à ideia de pós-moderno. Para Giddens, não superamos a 

modernidade mas certamente faz sentido enxergar “a modernidade vindo a entender 
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a si mesma” (Giddens, 1991, p. 54). De outro lado, estão autores que afirmam o 

nascimento do pós-moderno como Bauman (Cf. 1999) e Lipovetsky (Cf. 2004). 

          Para Bauman (Cf. 1999), o novo na nossa contemporaneidade em relação à 

modernidade é o nosso ponto de observação e é mister ter uma visão crítica da 

modernidade em sua totalidade. A metáfora emprestada de Phillipson evoca a 

imagem de um navio que passou encrespando as águas produzindo turbulência. 

Antes, éramos passageiros dentro do convés, agora, estamos atrás dele, no rastro, 

como ex-passageiros que mudaram o local da observação e podemos examinar o 

navio que causou a turbulência: “É isso que em última análise que representa a ideia 

de pós-modernidade” (Ibid., p. 288). 

          Para Lipovetski (Cf. 2004), a pós-modernidade fez sua entrada no final da 

década de 1970; uma modernidade de novo gênero que sugeria a redução das 

pressões e imposições sociais. No momento em que entra em cena a globalização, 

Lipovetski pressupõe o remate da modernidade quando se inaugura um tempo onde 

prevalece  o risco e a incerteza que  configura o que entende por hipermodernidade. 

          É difícil assinalar com precisão o surgimento do pensamento chamado pós-

moderno no panorama cultural em geral e nas ciências em particular. Entretanto, 

concordamos com Lipovetsky no sentido de que, a partir das duas últimas décadas 

do século XX, as antigas formas de entender o mundo foram profundamente 

abaladas principalmente pelas tecnologias da informação. No domínio científico, a 

busca por uma nova racionalidade que não mais identifica ciência e certeza inaugura 

uma nova visão de mundo que pode ser chamada de hipermoderna. 

 

6.1.4 Jung: um pensador moderno ou pós-moderno? 

 

          Penna considera o termo pós-moderno como “... um cânone cultural, uma 

forma de pensar, viver e compreender a vida humana na atualidade” (2006, p. 35). 

Aponta o século XX como a época em que a pós- modernidade se instituiu no bojo 

de uma crise epistemológica e metodológica importante quando a ciência moderna 

começa a ser severamente criticada. 
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          Penna propõe a ideia do “Paradigma Junguiano”, inserindo o pensamento de 

Jung na visão pós-moderna onde, 

 

Desponta uma concepção de ciência menos idealizada e mais realizável 

que admite a incerteza, a diversidade e a complexidade do mundo e do ser 

humano. Esta concepção compreende os assim chamados “paradigma da 

complexidade” ou “paradigma da diversidade”; do ponto de vista 

metodológico surgem os paradigmas qualitativos (Denzin & Lincoln, 1998). 

Para Prigogine (1996), trata-se de uma ciência que permite a criatividade 

como expressão singular de um traço humano comum  e fundamental a 

todos os níveis de conhecimento (2003, p. 40) 

 

          Segundo Penna (Cf. 2006), o Paradigma Junguiano apresenta uma proposta 

de construção do conhecimento afinada com a epistemologia científica pós-

moderna. Sob o ponto de vista metodológico, as conexões sincronísticas, cujas 

relações se estabelecem pelo significado, completam o método junguiano no que diz 

respeito aos parâmetros norteadores da interpretação de fatos psíquicos.  

          Penna aborda a sincronicidade como integrante  do quadro epistemológico do 

Paradigma Junguiano paralelamente às relações de causa e finalidade. Para a 

autora,  

 

O quadro epistemológico do Paradigma Junguiano não está completo sem a 

discussão sobre as relações a que estão sujeitos os conteúdos da psique 

ao se apresentarem para a consciência em forma de símbolos. Todo evento 

psíquico é forjado numa relação causal e final, ou seja, ao mesmo tempo 

em que um símbolo e causado por uma tensão energética, ele é também 

fruto de uma relação de finalidade, isto é, tem um propósito teleológico de 

conduzir a psique a níveis mais complexos de desenvolvimento. 

Paralelamente a essas relações de causa e finalidade ocorrem as relações 

sincronísticas, em que as relações se dão pelo significado (2003, p. 159) 

 

          Para Shamdasani (Cf. 2006), historiador da construção da Psicologia 

Analítica, o modelo junguiano da psique sugere , segundo o próprio Jung, o caráter 

de complexidade. Shamdasani (Cf. Ibid.) afirma que Jung utilizou inicialmente a 
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expressão “Psicologia Analítica” para designar sua psicologia mas, na década de 

1930, ele a rebatizou de “Psicologia Complexa”. Em 1954, nas anotações à margem 

do texto de Hall, Jung escreveu: “Psicologia Complexa significa a ‘psicologia das 

complexidades’, ou seja, dos sistemas psíquicos complexos em contraposição aos 

fatores relativamente elementares” (Jung apud. Shamdasani, 2006, p. 29). 

          A proposta de Jung, segundo Shamdasani, era libertar o ensinamento da alma 

humana da “constrição dos compartimentos” (Ibid.). Jung afirmava que a psicologia 

constituía a disciplina científica fundamental sobre a qual as outras disciplinas 

deveriam basear-se. Na opinião de Jung, era a única disciplina capaz de apreender 

o fator subjetivo que sustenta as demais ciências.  

          Segundo Shamdasani (Cf. Ibid.), Jung entendia que o estabelecimento de 

uma psicologia complexa permitiria a reformulação das humanidades e revitalizaria 

as religiões contemporâneas. Esta deveria ser caracterizada pelo princípio da 

universalidade e ser ensinada em seus aspectos biológicos, etnológicos, médicos, 

filosóficos, culturais-históricos e religiosos. Tais características das ideias de Jung, 

segundo o autor, o contextualizam na visão de mundo contemporânea. 

          A história da psicologia junguiana, na opinião de Shamdasani (Cf. Ibid.), tem 

consistido na diminuição radical e inadvertida da proposta de Jung. Afirma que Jung 

não tinha a intenção de formar uma escola particular de psicoterapia e, diante das 

concepções da psicologia do final do século XIX, Jung pretendia esboçar uma 

psicologia geral. 

          Shamdasani entende que a desconsideração pelo nome escolhido por Jung 

para sua disciplina – Psicologia Complexa – é, em si, um indício da separação entre 

Jung e a psicologia junguiana. A crítica de Shamdasani se fundamenta na 

perspectiva de uma mudança crucial de ênfase: de uma psicologia geral como 

pretendia Jung para uma teoria voltada para a prática clínica, “tornando-se uma 

disciplina psicoterapêutica profissional, deixando a ideia de uma psicologia geral em 

segundo plano, que desempenha seu papel apenas nos bastidores.” (Ibid., p. 29). 

          Além das semelhanças entre as teorias de Jung com o paradigma pós-

moderno, particularmente as apontadas por Penna (Cf. 2003 e 2006) e por 

Shamdasani (Cf. 2006), entendemos que, ao incluir o par complementar 

sincronicidade-causalidade na descrição e apreensão dos fenômenos Jung (Cf. 
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1952/1990a), estabelece-se no contexto científico contemporâneo, ou pós-moderno. 

Lembramos o fato de que Jung se referia à descrição da natureza de uma forma 

geral e não só dos fenômenos psíquicos. Entendia que, ao incluir o fator psicoide 

como uma equivalência nos fenômenos naturais, tornaria possível “... um julgamento 

mais acurado da totalidade” (Jung, Ibid., § 952). 

          Lembramos que a construção do conceito de sincronicidade foi paralela ao 

desenvolvimento da macro e microfísica ocorrido no início do século XX, inspirado 

por Einstein e Pauli e pela segunda lei da termodinâmica. Duas décadas depois da 

publicação dos ensaios originais de Jung, em 1952, Prigogine (Cf. 1971), 

desenvolve as equações matemáticas requeridas para a inclusão dos fatores 

acausais na descrição dos fenômenos macrofísicos com a teoria das Estruturas 

Dissipativas, propondo uma unificação da macro e microfísica.  

          Na teoria de Prigogine (Cf. 1971 e 1996), estão incluídos fatores 

deterministas, probabilistas e acausais. Reavalia o tempo irreversível da segunda lei 

da termodinâmica e, assim como Jung, atribui ao tempo um caráter criador. 

          Tentando responder à questão do início desse tópico, podemos sugerir que 

Jung foi um cientista moderno - até seus experimentos com as associações de 

palavras nos laboratórios do hospital de Burgholzli (1904/1906) - inspirado pelo 

movimento Romântico e prospectivamente  pós-moderno. 

 

6.1.5 A Teoria da Complexidade 

 

          A palavra complexidade, de origem latina (complexus), quando literalmente 

traduzida refere-se a tudo aquilo que se tece em conjunto, que reassocia o que está 

dissociado, comunica o que está incomunicável, religa o que está separado (Cf. 

Carvalho, 2003). 

Como apontamos no início desta discussão, nenhum dos autores citados 

apresentam uma descrição clara sobre a teoria da Complexidade, que parece 

confundir-se com a teoria dos Sistemas. Na tentativa de esclarecer tais teorias, 

apoiamo-nos em Morin (2005 , 2006 e 2007). 
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          A ciência do homem não possui um princípio que enraíze o fenômeno humano 

no universo natural, nem um método apto a apreender a extrema complexidade que 

o distinga de outro fenômeno natural conhecido. A complexidade “esteve ausente do 

pensamento de Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend” (Morin, 2005, p. 15). 

          Morin propõe reintegrar o homem entre os seres naturais para distingui-lo 

nesse meio: “Trata-se por consequência, ao mesmo tempo de desenvolver uma 

teoria, uma lógica, uma epistemologia da Complexidade que possa convir ao 

conhecimento do homem”. (2006, p. 17). 

          Duas brechas são distinguidas por Morin (Cf. Ibid.) no quadro epistemológico 

da ciência clássica: 1) a microfísica, que revela a inserção do acaso no 

conhecimento, a interdependência do sujeito e objeto, a irrupção da contradição 

lógica na descrição empírica; 2) a macrofísica, que une conceitos até então 

heterogêneos, de espaço e de tempo e quebra nossos conceitos a partir  do 

momento em que transportados além da velocidade da luz.  

          Para Morin, 

... é neste momento que a Complexidade “surgira sem dizer seu nome”, e 

era lançada para a periferia do nosso universo, ainda que tratasse dos 

fundamentos da nossa physis e dos caracteres do nosso cosmos, entrando 

em cena nas ciências, somente através da cibernética. (Ibid., p. 34)  

 

          Morin estabelece três princípios para se pensar a Complexidade: 1) princípio 

dialógico, que nos permite manter a dualidade no seio da unidade. O autor associa 

dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos como a ordem e a 

desordem; 2) princípio de recursão organizacional: um processo em que os produtos 

e os efeitos são, ao mesmo tempo, causas e produtores do que os produz; 3) 

princípio hologramático: em um holograma físico, o menor ponto da imagem no 

holograma contém a quase totalidade da informação do objeto representado. Não 

apenas a parte está no todo, mas o todo está nas partes (Cf., Ibid. p. 73-74). 

          A teoria dos Sistemas e a Cibernética está inserida, segundo Morin, em uma 

“zona incerta comum” (Ibid., p. 29) em que se encontra o germe da unidade da 

ciência. Entretanto, “o sistemismo deve ser ultrapassado, e deve, de todo modo, ser 

integrado” (Morin, 2006, p. 24). Para o autor, o sistema aberto, noção da 
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termodinâmica e da Teoria dos Sistemas, tem valor paradigmático a partir do qual se 

trata de operar uma reversão epistemológica. 

          Segundo Morin, “tanto a teoria dos Sistemas como a Ciberrnética pedem uma 

teoria da organização, que complementada com a noção de organismo leva ao 

fenômeno da auto-organização” (2006, p. 29). 

          A partir dessa discussão, apresenta-se a questão: o que é Complexidade?  

 

À primeira vista é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de 

interações e de interferências entre um número muito grande de unidades. 

(...)  Mas a complexidade não compreende apenas quantidades de unidade 

e interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela 

compreende também incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. A 

complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso. (itálico 

do autor) (Morin, Ibid., p. 35) 

 

          Morin (Cf. 2007) propõe como um dos princípios do Paradigma da 

Complexidade uma interação em forma do tetrálogo em que 

desordem/interações/organização/ordem interagem de forma dialógica, o que não 

afasta a ideia de dialética, mas aponta o caráter recursivo dessas interações.    

          A partir do acima exposto, podemos considerar os termos: organização, 

ordem, desordem, auto-organização, caos, ruído, informação, emergência, 

flutuações, sistema aberto, bifurcação, como integrantes das teorias dos Sistemas e 

da Cibernética. Segundo Morin (Cf. 2005), ambas as teorias podem ser inscritas no 

Paradigma ou Teoria da Complexidade que abarca, em si, uma epistemologia e uma 

lógica próprias. 

          A comparação entre as ideias de Jung e a Teoria da Complexidade de Morin 

foi empreendida por Camargo: 

 

Jung ultrapassou as fronteiras entre as disciplinas científicas, e também as 

fronteiras da própria ciência, em busca de um enfoque que lhe permitisse 

dialogar o racional com o irracional. Antecipou-se assim, ao pensamento 

complexo contemporâneo, do qual Morin é um dos representantes. Deparou 

com as limitações dos parâmetros aristotélicos-cartesianos da ciência, e 
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não hesitou em transgredi-los Sua obra está repleta de dúvidas sobre as 

conclusões que ia chegando, enfatizando sempre que trabalhava com 

hipóteses provisórias cuja comprovação definitiva seria impossível.  (...) 

Trabalhava ancorado numa postura não de certeza, mas de incerteza e, 

sobretudo de aposta. (Camargo, 2007, p. 110). 

 

          Em acordo com os autores contemporâneos, nossa posição é de que as 

previsões de Franz se atualizam através da Teoria da Complexidade: 

 

... não acredito, pois, que se possa se inserir a noção de sincronicidade no 

corpus das ciências como hoje se entendem, mas situamo-nos antes com 

ela no limiar de uma transformação que não a abolirá, mas a colocará no 

seu “justo” lugar dentro de uma visão real muito mais alargada. (2008, p. 

200) 

         

6.2 Relação entre as ideias originais de Jung e seus colaboradores diretos e os 

autores contemporâneos. 

 

          Podemos passar agora à discussão sobre alguns pontos relevantes na 

relação entre o pensamento de Jung, os junguianos clássicos e as propostas dos 

autores contemporâneos em relação à sincronicidade. 

          Para Jacobi, a Psicologia Profunda, principalmente a de Jung, revela que toda 

formulação verbal e toda denominação dos fenômenos psíquicos permanece um 

empreendimento inadequado:  

 

O seu rosto de Jano, com seus reflexos mutáveis e traços paradoxais, não 

revela seu segredo sob coação e jamais se deixa dominar por um conceito 

estrito.  (...)  a equação entre o manifesto e o manifestável, nunca é 

completamente solucionada.  (...)  pois qualquer depoimento a respeito dos 

fenômenos psíquicos é fruto da subjetividade pessoal do indivíduo, assim 

como do “espírito da época” em que vive. (1990, p. 14) 
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          A discrepância entre o fenômeno em si e sua descrição torna-se evidente 

quando se trata de formulações como as de arquétipos, complexos, símbolos e 

sincronicidades. Como afirma Jacobi, ao tentar delimitar e elucidar esses conceitos, 

corre-se o risco de evocar mal-entendidos e distorções e essa tarefa deve ser 

considerada “uma contribuição a um ‘entendimento de linguagem’, e não um 

assentamento definitivo” (1990, p. 15). 

          Se tomarmos como ponto de partida esta afirmação de Jacobi (Cf. Ibid.), 

podemos pensar as formulações de Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Hogenson 

(Cf. 2005) e Skar (Cf. 2004) quanto à característica interativa entre complexos, 

arquétipos, símbolos e sincronicidades como uma compreensão de acordo com o 

espírito da época da Complexidade. Da mesma forma, não devemos entendê-las 

como um assentamento definitivo. 

 

6.2.1 Arquétipos 

 

          O conceito de arquétipo é estreitamente ligado ao de sincronicidade. Desta 

forma, torna-se importante reconhecer a forma como o conceito de arquétipo é 

compreendido a partir da concepção de Jung e seus seguidores diretos, sob o olhar 

da Complexidade proposto pelos autores contemporâneos. 

          Um dos pontos que mais chama a atenção no discurso dos autores 

pesquisados, que pode ser tomado como contraditório, é o argumento de Skar ao 

propor que os arquétipos podem ser vistos como “uma classe de complexos que 

caem na mesma categoria” (2004, p. 245). Para a autora, quando se aplica a visão 

sistêmica e dinâmica no modelo da psique proposto por Jung, torna-se 

desnecessária a concepção de “arquétipos-em-si” para explicar a formação dos 

complexos visto que os mesmos podem se formar sem qualquer “entidade estrutural 

pré-existente” (Ibid. p. 246). 

          Skar, apóia-se na seguinte afirmação de Jung:  

 

... os complexos não são ilimitadamente variáveis, mas pertencem 

quase sempre a determinadas categorias, que aos poucos 
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receberam denominações popularmente conhecidas, como por 

exemplo, complexo de inferioridade, de Édipo, de poder, e outros. Já 

o próprio fato da existência de tipos de complexos bem 

caracterizados e reconhecíveis indica que eles se baseiam em 

fundamentos típicos correspondentes, isto é, em prontidões 

emocionais, respectivamente instintos. (Jung apud. Skar, 2004, p. 

245)  

 

          Na opinião de Skar (Cf. Ibid.), tais “fundamentos típicos” podem ser vistos não 

só como aspectos emocionais ou instintos, mas também sob o ponto de vista 

sistêmico e dinâmico, como um processo auto-organizador que nos torna 

unicamente humanos. Para a autora, os termos “arquétipo” e “arquetípico” 

permanecem efetivos em descrever a chave do processo de desenvolvimento 

humano, pois não são a causa, mas a essência da experiência. 

          Hogenson concorda com Skar (Cf. Ibid.) quanto à hipótese de que “os 

arquétipos não existem no sentido de ser uma entidade ontologicamente definível, 

como por exemplo, ter um lugar no genoma ou na combinação do cognitivo com as 

estruturas cerebrais” (Hogenson, 2005, p. 279). 

          O conceito de arquétipo foi sendo elaborado por Jung até sua forma final em 

1947 quando passa a ser compreendido como fator de organização bipolar do 

psíquico e físico que se expressa por meio de símbolos (Cf. 1955/1991, § 366). 

          Skar (Cf. 2001) enfatiza que, para Jung, os arquétipos são transcendentais e 

irrepresentáveis e não existem em lugar nenhum em um sentido estrito. No trecho 

abaixo, a autora retoma Jung ao compreender os arquétipos como entidades 

dinâmicas e não somente estáticas em relação às experiências comuns da 

humanidade: 

           

... devo ressaltar que toda afirmação que ultrapasse os aspectos puramente 

fenomenológicos de um arquétipo, expõe-se necessariamente à crítica. Em 

momento algum devemos sucumbir à ilusão de que um arquétipo possa ser 

afinal explicado e com isso encerrar a questão. .Até mesmo a melhor 

tentativa de explicação não passa de uma tradução, mais ou menos bem 

sucedida, para outra linguagem metafórica.  (...)  Na melhor das 
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hipóteses,sonha-se a continuidade do mito, dando-lhe uma forma moderna. 

A “explicação”, portanto, deve levar em conta que o sentido funcional do 

arquétipo precisa ser mantido, isto é, uma conexão suficiente e adequada 

quanto ao sentido da consciência com o arquétipo deve ser assegurada. 

Este último é um elemento da estrutura psíquica vitalmente necessário à 

economia psíquica. Ele representa ou personifica certos acontecimentos 

instintivos da psique primitiva obscura, das verdadeiras, mas invisíveis 

raízes da consciência. (Jung, apud. Skar, p. 308)  

 

          Skar (Cf. 2001 e 2004), assim como Jacobi (Cf. 1990), afirma que o arquétipo 

expresso em imagens que Jung designava como modelos e motivos psíquicos, com 

o correr do tempo, estende-se a todos os tipos de modelos, configurações e 

decorrências, isto é, aos processos dinâmicos e não apenas às imagens estáticas. 

            Na opinião de Skar (Cf. 2004), estas definições de Jung (Cf. 1940/2006, § 

271) e Jacobi (Cf. 1990, p. 40) se enquadram na visão sistêmica e dinâmica 

proposta na atualidade. As propriedades dinâmicas do arquétipo podem ser 

entendidas como intercambiáveis em relação aos complexos, símbolos e 

sincronicidades. 

          As interpretações podem ser elásticas quando se trata de conceitos tão 

abstratos como estes. Tendo em vista os princípios dialógico, recursivo e 

hologramático como pressupostos epistêmicos da Complexidade, a interação entre 

os elementos da cadeia simbólica ocorre em escalas, portanto, arquétipos e 

complexos são vistos como momentos repetitivos na auto-organização do mundo 

simbólico.  

          Hogenson (Cf. 2005) enfatiza que somente o arquétipo se mostra nos estados 

críticos de auto-organização, ou seja, no ponto onde a densidade simbólica ou a 

desordem criadora (Cf. Maroni, 2008) transcende a capacidade do complexo e 

move-se a um domínio coletivo. Neste ponto, em que as sincronicidades emergem, 

a estrutura simbólica radicalmente se reorganiza enquanto mantém seu fractal, isto 

é, uma estrutura auto-similar.  

          De acordo com Skar (Cf. 2001 e 2004), Hogenson (Cf. 2005) e Cambray (Cf. 

2002, 2005 e 2009), os arquétipos podem ser vistos como estruturas dinâmicas, tal 
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como o modelo de Jung, e como um processo auto-organizador, chave do processo 

de desenvolvimento que nos torna unicamente humanos.  

          Da mesma forma que a leitura contemporânea dos conceitos de Jung pode 

ser compreendida como uma redefinição paradigmática, podemos enxergar as 

semelhanças contextuais entre junguianos clássicos e contemporâneos quando se 

referem à sincronicidade. 

          Os elementos conceituais e semânticos de que dispunham Progoff (Cf. 1989), 

Jaffé (Cf. 1988) e Franz (Cf. 1974, 1991, 1992 e 2008) eram os mesmos de Jung, 

deixando, às vezes, inevitáveis lacunas em sua expressão. Vejamos um exemplo a 

seguir.  

          De acordo com Morin, a complexidade surgiu “sem dizer seu nome” (2006, p. 

33) a partir das brechas epistemológicas causadas pela macro e microfísica no 

século XIX, ou seja, na época em que Jung elaborava o conceito de sincronicidade.   

Em Progoff, encontramos descrições dos fenômenos sincronísticos 

comparados à monadologia leibniziana em que a complexidade parece esconder-se:  

 

... quando se dá a correspondência entre o macro e microcosmos, um novo 

modelo é instituído no tempo, provocando uma reorganização de toda a 

situação relativa ao evento. Ele modifica a configuração da situação 

previamente existente. Quando se forma o novo modelo, outras situações e 

eventos são levados a estabelecer um novo relacionamento com ele. 

Verifica-se então um reagrupamento e uma reestruturação de seus 

elementos internos e externos, obrigando a uma distribuição diferente dos 

fatores entre si. Daí resulta que há sempre uma nova e cada vez maior 

atualização de modelos. (1989, p. 80) 

 

          Progoff (Cf. Ibid.) parece corroborar a afirmação de Morin (Cf. 2006). Podemos 

entender essa descrição como coerente com os princípios de auto-organização e 

de recursividade pertencentes à epistemologia da complexidade, atuando na 

dinâmica psíquica. Da mesma forma, parece convergir com a descrição de Prigogine 

(Cf. 1996) sobre os chamados pontos de bifurcação “... o ponto de instabilidade 

(flutuações) nos quais ocorrem eventos dramáticos e imprevisíveis, onde a ordem 

emerge espontaneamente e a complexidade se desdobra” (Prigogine, 1996, p. 72). 
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          Outro exemplo pode ser visto na descrição de Progoff acerca de um princípio 

organizador nos eventos sincronísticos:  

 

... quando se estabelece um esquema no tempo pela ativação de um 

arquétipo, o fator decisivo não parece ser algum tipo de ação externa, mas 

antes, um princípio de organização inerente ao processo de formação do 

esquema.O que manteria a integridade do esquema, não seriam vetores de 

energia, mas sim uma coesão interior, “um pincípio de conexão ou 

congruência, que opera dentro e através do esquema predominante, 

mantendo-o coeso em termos de correspondência interna de suas partes”. 

(itálicos do autor) (1989, p. 81) 

         

          Poder-se-ia argumentar que esse princípio de organização demonstra 

características igualmente recursivas e dialógicas. No momento em que o autor 

escreve coesão interior, conexão ou congruência e dentro e através parece 

ressaltar a complexidade do fenômeno.   

          Desta forma, podemos considerar que, embora alguns pontos pareçam 

contraditórios e outros congruentes, eles podem ser entendidos como uma nova 

compreensão das mesmas ideias. Parece-nos mais uma sutura paradigmática do 

que congruências ou contradições. 

 

   6.2.2 Microfísica           

 

          Outra questão a ser considerada é o fato de alguns físicos contemporâneos  

tomarem a Física Quântica como a formulação definitiva da física e da descrição da 

natureza. Consequentemente, no universo junguiano, alguns autores se valem da 

teoria quântica como metáfora para a sincronicidade. Em nosso estudo, essa ideia é 

encontrada em Aufranc (Cf. 2006) e em Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006). 

          Aufranc propõe a hipótese que “o mundo macrofísico, no qual a consciência 

opera, é um caso especial de realidade quântica” (2006, p. 9). Para a autora, os 

arquétipos representam probabilidades que, com o desenvolvimento da consciência, 

constelam-se em um interjogo de feedback. Nesse intercurso, algumas 
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probabilidades se atualizam e outras vão se formando e forja-se o destino, que não 

é predeterminado. 

          Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006) criticam o tempo criador de Prigogine (Cf. 

1996), considerando-o “confusamente entrelaçado com a divindade” (1996, p. 7). Em 

contraposição às ideias de Prigogine, propõem uma natureza mental para o 

universo, na qual o tempo, a matéria e a energia são criações dessa mente e 

concluem que o tempo é um mecanismo arquetípico de conscientização que atua de 

modo sincronístico relacionando inconsciente e consciente. Para estes autores, o 

tempo é uma criação mental, uma “reação à capacidade de conhecer” (Ibid. p. 6). 

          Eeinloft e Rocha Filho (Cf. 2006) propõem uma realidade mental universal, de 

uma mente universal criadora e da psique como eixo sobre o qual o universo 

potencial se realiza. Essa proposta nos parece comprometida com as premissas da 

ciência moderna, onde o tempo só existe na nossa percepção consciente, ou seja, 

passado e futuro não existem em si. A mesma ideia de Einstein, de que o tempo é 

ilusão. 

          A questão da mecânica quântica servir de compreensão para os fenômenos 

sincronísticos incomodava Pauli (1900-1958) por não abarcar a noção de 

significado. Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009) questiona o fato de a mecânica 

quântica operar em níveis microfísicos, portanto, longe da realidade humana. 

Segundo Prigogine (Cf. 1996), as relações da dinâmica quântica são expressas em 

termos de probabilidades. Extremamente satisfatórias até o ponto de bifurcação, 

mas não descrevem ao quê corresponde a passagem subsequente, 

responsabilidade que foi imputada às medições humanas. Diante dessa 

constatação, pergunta-se: a evolução do universo seria diferente na ausência dos 

seres humanos?  

          Para Prigogine (Cf. Ibid.), o fato de muitos físicos considerarem a Mecânica 

Quântica como a formulação definitiva da Física faz com que a flecha do tempo fique 

relegada ao domínio fenomenológico, ou seja, que os humanos, observadores 

limitados, seriam responsáveis pela diferença entre passado e futuro.  

          Sob nosso ponto de vista, mesmo que consideremos a hipótese de um tempo 

fenomenológico, ilusório, produto da nossa mente, vivemos em um mundo causal, 

dentro da flecha do tempo, e só esse fato seria suficiente para estudá-lo e 
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compreendê-lo. Pensamos em termos de causa e efeito porque somos humanos e 

não porque vivemos em uma era científica, moderna ou pós-moderna. Da mesma 

forma, queremos saber porque existem eventos que não obedecem às leis da 

causalidade. 

 

6.2.3 Tempo 

 

          Como vimos anteriormente, a noção de Tempo tem uma história dentro da 

física dos processos termodinâmicos. Do tempo reversível, controlável, passamos 

para o tempo irreversível produtor de entropia. Entretanto, a seta do tempo a serviço 

da morte conflitava com os processos evolutivos das leis de Darwin e, com isso, um 

paradoxo se instaura na descrição da natureza, o que levou à necessidade de uma 

nova lei que a descrevesse de forma mais compreensível. 

          Surge, então, a tentativa de compreender esses dois tempos, um a serviço da 

morte e outro, da vida. Nessa tentativa, o acaso entra definitivamente na concepção 

da natureza e do mundo como o conhecemos.  

          Este foi um dos principais esforços de Jung ao empreender a proposição da 

sincronicidade, ou seja, incluir na descrição da dinâmica psíquica, psicofísica e da 

natureza de forma geral as conexões acausais de significado como perspectiva 

epistemológica. Com a sincronicidade, Jung inclui o acaso e a participação da 

psique - com a noção de significado ou sentido - na descrição dos fenômenos da 

natureza.        

          Franz (Cf. 1991) foi a  autora que mais  se dedicou à questão do Tempo 

associado à física teórica e ao caráter mítico e qualitativo. Franz nomeia o 

pensamento sincronístico de pensamento em campos, referindo-se ao conceito de 

Campo11 da Física. Relaciona tal conceito com a filosofia chinesa do tempo 

qualitativo, ou seja, “um complexo de eventos que ocorrem num certo momento de 

tempo” (Franz, 1991, p. 8). 

                                                
11 Em Física, um campo é a atribuição de uma quantidade a todo ponto do espaço. Por exemplo, 
pode-se falar em campo gravitacional, que atribui um potencial gravitacional a cada ponto do espaço. 
Os campos são classificados por simetrias de espaço-tempo ou por simetrias internas (Toben e Wolf), 
1995). 
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          Segundo Franz, os antigos chineses não consideravam os números como 

indicadores de quantidade “Para eles os números eram antes, simples indicadores 

de qualidades das fases temporais do Todo” (itálico da autora) (2008, p. 193). Outra 

referência da autora é ao tempo mítico dos gregos, Aion, “o tempo divino, criativo, 

eterno, que diz Heráclito, ser um menino que joga um jogo de tabuleiro, um menino 

que governa o cosmo” (Ibid. p. 69).  

          Na descrição de Maroni, Aion é “o tempo que enfatiza a diferença e, então, a 

ruptura e a descontinuidade. Esse tempo corta a sucessão temporal; Aion, o tempo 

originário é da ordem do inesperado, do imprevisível jogando conosco” (2008, p. 

111). Assim como Franz (Cf. 1991), Maroni discorre sobre outros dois tempos 

míticos além de Aion: Chrónos, o tempo linear a serviço da morte e Kairós que os 

gregos definem como um tempo oportuno, um tempo da ação humana possível, 

mundo da ambiguidade e da contingência: 

 

 A apreensão do Kairós, através dos sonhos e das sincronicidades  (...)  

permite-nos uma vivência muito diferente do tempo, se tivermos como 

parâmetro o não sentido mortífero de Cronos, o tempo egóico por 

excelência. Quem vive Kairós perde a pressa, a velocidade, o consumo do 

tempo.  (...)  Kairós nos obriga a viver o agora. Distraídos no passado ou no 

futuro, perdemos Kairós, o tempo do agora. (2008, p. 113). 

 

          E ainda o tempo que se manifesta como “sym-bebekós, que em grego, é o 

dito da própria sincronicidade, a coincidência, a temporalização conjunta, que 

corresponde ao latim ad-cadere, cair ao lado de” (Ibid., p. 115).       

          Franz (Cf. 2008, p. 181) considera as ideias de Bohm, que propõe que se 

conceba o tempo como multidimensional, consistindo em momentos atuais,  mais do 

que em um continuum e possuiria, além disso, um aspecto qualitativo e criador. 

Essas considerações nos remetem a Prigogine (Cf. 1971/1996) para quem os 

modelos qualitativos de auto-organização começam a ser compreendidos. 

          Como seria, então, o tempo da Complexidade? 

          Segundo Morin, de acordo com a ciência da modernidade, tudo nasceu, 

apareceu e surgiu uma vez. A irreversibilidade do segundo princípio da 

termodinâmica de Carnot supunha um tempo que seguia da ordem para a 
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desordem, que arrastava a physis à degradação. O tempo biológico de Darwin, da 

evolução ascensional, ao contrário, corria em sentido inverso ao tempo entrópico.  

          Entretanto, como física e biologia se desenvolviam em áreas diferentes e 

herméticas entre si, “ficou-se cego ao extraordinário problema que essa 

confrontação colocava, e eles (os dois tempos) foram disjuntados de acordo com a 

alternativa clássica da exclusão” (Morin, 2005, p. 113). Continua Morin, no sentido 

de romper a dicotomia entre esses dois Tempos: 

 

O grande tempo do Devir é sincrético  (...). Ele confunde em si, de diversas 

maneiras, em seu fluxo, em seus embaralhamentos, esses diversos tempos, 

com ilhotas temporárias de imobilização (cristalização, estabilização), 

turbilhões e ciclos de tempo reiterativo. A complexidade do tempo real está 

nesse sincretismo rico. Todos esses tempos diversos estão presentes, 

agindo, interferindo no ser vivo, todo humano traz em si o tempo do 

acontecimento/acidente/catástrofe (o nascimento, a morte), o tempo da 

desintegração (a senilidade, que via morte conduz à decomposição), o 

tempo do desenvolvimento organizacional (a ontogênese do indivíduo), o 

tempo da reiteração (a repetição cotidiana, sazonal, dos ciclos, ritmos e 

atividades, o tempo da estabilização (homeostase). De maneira refinada, o 

tempo catastrófico e o tempo da desintegração se inscrevem no ciclo 

reiterativo, ordenado/organizador (os nascimentos e as mortes são 

constitutivos do ciclo de recomeço, de reprodução). E todos esses tempos 

se inscrevem na hemorragia irreversível do cosmos... Assim, desde o início, 

o novo universo faz surgir, não apenas o tempo irreversível, mas o tempo 

complexo. (Ibid. p. 114) 

 

 

          O tempo complexo ou tempo sincrético de Morin (Cf. 2005) parece atender à 

necessidade de fundamentação epistemológica para o conceito de sincronicidade. 

Nele estão reunidos Aion e Chronos tanto quanto Kairós e Sym-bebekós, do 

tempo mítico helênico; o tempo linear a serviço da morte e o do acontecimento; o 

tempo do momento, da contingência e o criador através do princípio dialógico. Um 

tempo que nos permite manter a diversidade no seio da unidade, associando termos 

complementares e antagônicos. 
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          Talvez o tempo que Franz procurasse quando escreveu: 

 

Assim, todas as referências simbólicas ao encontro desses dois mundos – o 

mundo do tempo e o mundo da ordenação acausal, fora do tempo – são 

dois sistemas incompatíveis , que não podem ser combinados mas que são 

complementares. São incompatíveis e não podemos imaginar como se 

ligam entre si, o que, provavelmente, é também a razão pela qual não 

podemos estabelecer qualquer lei para a sincronicidade. (1991, p. 129) 

 

          Para Prigogine (Cf. 1996), a formulação do paradoxo do tempo é em si 

mesma um exemplo de criatividade humana. Acredita que o caminho que procura 

construir entre o acaso e o determinismo nos leva a discernir novos horizontes, 

questões e riscos que privilegiam a história das ciências. 

          O escritor Jorge Luís Borges, de acordo com Prigogine (Cf. 1996), talvez 

tenha captado a essência do tempo em seu ensaio “Uma nova refutação do Tempo” 

(1953) ao expor as doutrinas que transformam o tempo em ilusão: 

 

E no entanto, no entanto... negar a sucessão do tempo, negar o eu, negar o 

universo astronômico são desesperos aparentes e consolos secretos... O 

tempo é a substância de que sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, 

mas eu sou o rio; é um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre; é um fogo 

que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, desgraçadamente, é real; e 

eu, desgraçadamente, sou Borges. (Borges apud. Prigogine, 1996, p. 197). 

 

          Muitos outros pontos relevantes poderiam ser discutidos e analisados em 

relação ao conceito de sincronicidade. Acreditamos, entretanto, que estes aqui 

abordados sejam centrais. 

          A nosso ver, o conceito de sincronicidade continua como elaborado por Jung 

acrescido da possibilidade de ter encontrado um lugar, no domínio científico, através 

do olhar da Complexidade. 

          Como vimos anteriormente, Jung (Cf. 1952/1990a) aborda a sincronicidade, 

em sentido estrito, como um caso especial de organização geral em que inclui 
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coincidências significativas entre um evento psíquico (sonho ou pensamento) e um 

evento no mundo físico.  

          Em uma definição ampla, Jung (Cf. 1952/1990a) refere-se às sincronicidades 

como um caso especial de organização acausal geral no mundo, sem qualquer 

referência especial à psique humana. Este enunciado converteu-se no princípio 

cosmológico de Jung. Nesta categoria, estão incluídos os atos de criação no 

tempo. Sob esse ponto de vista, a experiência humana através do fator psicoide e 

da transgressividade dos arquétipos constitui um caso especial de ordenamento 

mais amplo no universo em que a psique participa por intermédio do nível psicoide. 

          O fato de Jung (Cf. Ibid.) ter definido sincronicidade  como princípio de 

organização acausal geral e como atos criativos o aproxima das descrições de 

Prigogine (Cf. 1996) sobre um tempo criador que se mostra nas fases de transição 

da natureza e da vida humana (que também é natureza). 

          A recente evolução da física e das matemáticas permitem visualizar uma 

perspectiva na qual essas disciplinas se aproximam dos processos e das 

construções humanos. Na física newtoniana, mesmo modificada pela mecânica 

quântica ou pela relatividade, a característica principal era a reversibilidade, ou seja, 

a simetria entre passado e futuro. Ambas pressupõem um tempo orientado e o 

acontecimento permanece de forma controvertida (Cf. Prigogine, 1996). 

          A inclusão do acontecimento nas descrições da física e da matemática se 

caracteriza pelo fato de introduzir a diferença entre o que é previsível e o que é 

imprevisível. Por exemplo, o fato de atualmente uma aeronave levantar vôo, 

atravessar o oceano e chegar ao seu destino não constitui um acontecimento. Este 

fato pode ser deduzido pelas leis de Newton com precisão. No entanto, sua queda 

em uma floresta ou no oceano não pode ser prevista, embora as probabilidades 

possam existir e a maneira como isso pode ocorrer é apenas uma entre muitas 

possibilidades. Sob esse ponto de vista, a qualidade do clima aliada à qualidade do 

humor do chefe da manutenção que, esqueceu-se de apertar um parafuso porque 

brigou com sua esposa, são fatores importantes a ser considerados. 

          Prigogine (Cf. 1996) aproxima a ideia de acontecimento à de bifurcação, 

conceito que se coloca na perspectiva da evolução e é descrito por meio de 

equações matemáticas não-lineares. Dessas bifurcações, emergem ramificações ou 
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caminhos possíveis. Em física, fala-se de auto-organização. Em outras palavras, 

para as mesmas condições exteriores, são possíveis várias soluções de evolução do 

sistema não-linear. Na verdade, demonstra-se de maneira matemática exata que a 

evolução dessas probabilidades quebra a simetria temporal. 

          Essa quebra de simetria temporal é compreendida como equivalente às 

sincronicidades, rupturas no tempo que trazem uma nova ordem. A nova ordem, na 

dinâmica psíquica, significa uma mudança no nível de consciência. Na natureza, 

podem ser representadas por um tornado ou pela irrupção de um vulcão e, nas 

organizações humanas, pela quebra da bolsa de valores, por exemplo. Prigogine se 

refere às “matemáticas do tempo” (2003, p. 8) em relação às equações das leis de 

distribuição, que descrevem os fractais, mencionadas por Hogenson (Cf. 2005). 

          Estas equações permitem que se descrevam padrões (Power Law) de 

organização em escalas relacionais que fogem às regras estatísticas. Diante dessa 

evolução nas matemáticas, podemos supor que a compreensão dos experimentos 

de Rhine sobre as ESP citados por Jung (Cf. 1952/1990a), assim como para os 

complicados resultados do seu experimento astrológico, outra explicação possa ser 

aventada, visto que essas equações não estavam disponíveis na época. 

          Talvez os resultados positivos dos experimentos sobre a ESP aumentassem, 

não pelo interesse dos sujeitos, como argumentou Jung, mas por movimentos 

naturais dos padrões Power Law. Ou seja, conforme cada resultado positivo é 

conhecido, a auto-organização do sistema psíquico dos sujeitos envolvidos entra no 

comportamento coletivo de tal forma que se iniciam comportamentos que se 

expandem exponencialmente, da mesma forma que se organizam periódicos 

aumentos no fluxo do tráfego em avenidas ou de clientes em um coffee shop. 

          Ao atribuir à expectativa ansiosa dos sujeitos os resultados favoráveis do 

experimento, talvez Jung estivesse baseando-se no princípio da física quântica, 

segundo o qual o caráter subjetivo do observador modifica os eventos.  

          Podemos entender, ainda, os estados numinosos inerentes às experiências 

humanas intensas, que são características de algumas sincronicidades como 

manifestação da densidade simbólica constelada que atingem a instância psicoide 

podendo provocar alterações psíquicas e corporais. Progoff atribui às pessoas que 

passam por esse processo o equívoco de projetar suas experiências em símbolos 
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favoritos ou crenças dogmáticas por não conhecerem o princípio da sincronicidade. 

O autor afirma que “os eventos sincronísticos oferecem uma pista importante sobre 

as ocorrências e curas miraculosas que formam as bases das tradições religiosas e 

das mitologias” (1989, p. 109). 

          Entretanto, entendemos que as sincronicidades ou a quebra das simetrias 

temporais, podem trazer o novo de forma não tão agradável para nossa percepção. 

Uma neoplasia, por exemplo, é uma forma de vida que acontece em determinados 

momentos de ruptura de simetria do sistema orgânico onde uma nova ordem é 

estabelecida. Da mesma forma, um terremoto abala não só a crosta terrestre, mas 

toda a estrutura humana física e psicológica. 

          Desta forma, entendemos que as sincronicidades, atualmente, podem ser 

descritas, cientificamente, como ocorrências inerentes ao processo evolutivo, 

emergindo em condições afastadas do equilíbrio como uma organização acausal 

geral. Ou seja, trata-se de um processo de auto-organização que corresponde a 

uma interação entre acaso, necessidade e sentido nos fenômenos naturais, nas 

construções humanas ou no sistema psíquico/físico/simbólico humano. 

          Em todos os casos, entendemos as sincronicidades como arranjos qualitativos 

de ordenação criativa portadores de significado. Jung os define como “creatio 

continua de um modelo que se repete desde toda a eternidade e não pode ser 

deduzido de antecedentes conhecidos” (1952/1990a, § 957). 

          Para Jung,  

 

as coincidências significativas são pensáveis como puro acaso. Mas, 

quanto mais elas se multiplicam, maior e mais exata é a 

concordância, tanto mais diminui sua probabilidade e mais aumenta 

sua impensabilidade, quer dizer, não se pode mais considerá-las 

como meros acasos, mas, por não terem explicação causal, devem 

ser vistas como arranjos que têm sentido. Sua inexplicabilidade,como 

já frisei, não é devida  meramente à ignorância de sua causa, mas ao 

fato de que nosso intelecto é incapaz de pensá-las com os meios de 

que dispõe atualmente (1952/1990a, § 957). 
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          A partir dessa discussão, entendemos que os fenômenos sincronísticos 

podem ser embasados pela teoria da Complexidade em seus aspectos teóricos e 

epistemológicos, como pretendem os autores contemporâneos.  

          Assim, Penna (Cf. 2003 e 2006) afirma que o pensamento de Jung se 

enquadra no paradigma pós-moderno, principalmente no que se refere ao conceito 

de sincronicidade. Este conceito é uma ferramenta metodológica e epistemológica 

para a descrição de fenômenos psíquicos, psicofísicos e para a natureza de forma 

geral. 

          A relação entre as ideias de Jung e seus colaboradores diretos e os autores 

contemporâneos podem ser compreendidas como uma transposição paradigmática, 

visto que nas ideias iniciais sobre a sincronicidade encontramos características do 

Paradigma da Complexidade. 

          Três dos autores apresentados (Cf. Eeinloft e Rocha Filho, 2006; Aufranc, 

2006) afinam-se com as premissas da microfísica como modelo de inteligibilidade 

para os fenômenos sincronísticos. Entretanto, diante das novas proposições 

oferecidas, este caminho nos parece limitado por não atenderem às descrições 

macrofísicas (Cf. Cambray, 2002, 2005 e 2009) e por não descreverem os arranjos 

qualitativos para além das probabilidades (Cf. Prigogine, 1996). 

          O fator tempo é noção central da sincronicidade assim como da Física. É a 

dimensão fundamental da nossa existência e o ponto de partida das reflexões do ser 

humano. O tempo linear e o não linear têm sido preocupação constante da ciência e 

fazia parte do mundo mítico grego. 

          No nosso entender, a ideia do tempo irreversível e criador postulado pelas 

estruturas dissipativas nos processos termodinâmicos e a formulação do tempo 

sincrético de Morin (Cf. 2005) são as que melhor situam a noção de tempo na 

descrição da natureza e demonstram semelhança com o tempo criador da 

sincronicidade em que linearidade e não-linearidade se misturam e se 

complementam, ao mesmo tempo em que são opostas.  

          Cambray (Cf. 2002, 2005 e 2009), Skar (Cf. 2001 e 2004) e Hogenson (Cf. 

2005), parecem derrubar de vez o pensamento disjuntivo da ciência moderna, como 

pretendia Jung, ao atribuírem ao sistema simbólico as mesmas características 

encontradas em outros sistemas da natureza descritas pela teoria da Complexidade. 
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          Como enfatiza Morin (Cf. 2006), a teoria da Complexidade devolve ao homem 

um princípio que o enraíze no universo natural e um método apto a apreender a 

extrema complexidade que o distinga de outro fenômeno natural conhecido. 

Inaugura a proposta de reintegrar o homem entre os seres naturais para distingui-lo 

nesse meio. Essa distinção se dá através do significado ou sentido que os 

pressupostos da macro e microfísica não puderam oferecer a Jung na elaboração do 

conceito de sincronicidade, necessidade que a teoria da Complexidade  parece 

atender. 
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7 Considerações finais 

 

      

         Sair da área clínica e explorar a sincronicidade em seu aspecto teórico foi uma 

experiência enriquecedora e emocionante. O impacto com outras áreas do 

conhecimento se fez sentir nas dificuldades de compreensão encontradas nos 

caminhos da ciência contemporânea que se estabelecem nas diversas disciplinas.  

         Ao tentar compreender o paradigma emergente como caminho de 

compreensão e base para o conceito de sincronicidade, nos surpreendemos com a 

capacidade prospectiva de Jung que lhe permitiu entrar em consonância com o 

inconsciente coletivo onde, provavelmente, constelavam-se tais ideias. 

         A partir da revisão bibliográfica empreendida sobre o conceito de 

sincronicidade, pudemos observar que as diferenças entre as proposições de Jung e 

seus colaboradores diretos e os novos pressupostos encontrados se devem mais a 

questões paradigmáticas do que a divergências ou congruências. 

         Entendemos que a grande ideia de Jung foi incluir a sincronicidade na 

completa descrição da realidade – a par da causalidade, espaço e tempo -  tal como 

é experimentada pelos seres humanos, inserindo a psique e o elemento de 

significação na descrição da natureza.  

         A inclusão do conceito de psicoide na descrição dos fenômenos faz com que a 

teoria de Jung resvale em princípios da cosmologia e pode ser visto como um 

princípio de organização que emergiu da singularidade do aparecimento do universo 

(Cf. Cambray, 2009). 

         A Teoria da Complexidade, fundamentada nas descrições de Prigogine (Cf. 

1996), é apontada pela maioria dos autores junguianos contemporâneos como 

modelo de inteligibilidade para o conceito de sincronicidade. 

         Compreendemos que os conceitos operativos desta reconstrução teórica 

podem ser aplicados ao modelo da dinâmica psíquica concebido por Jung. Entre 

eles, podemos citar dinâmicas de auto-organização, auto-organização crítica, leis de 

distribuição (medem escalas relacionais de eventos estatisticamente improváveis), 

pontos de bifurcação e emergências.  
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         Em sua descrição novo-paradigmática, a sincronicidade pode ser considerada 

em termos de emergências do Self e surgem na consciência como o significado de 

inexplicáveis coincidências, conduzindo o experienciador a uma transição de fase. 

         O salto paradigmático nas ciências tem como característica os modelos 

qualitativos que, na atualidade, podem ser descritos matematicamente. A análise 

matemática de sistemas não-lineares revela probabilidades, listas de expectativas 

sobre um certo campo qualitativo de eventos. 

         Estes modelos matemáticos transcendem os modelos da microfísica  utilizados 

por Jung e criticados por Pauli por não abarcarem a noção de significado que se 

encontram presentes na matemática complexa. 

         A matemática da Complexidade descreve padrões e qualidades, e não apenas 

quantidades, confirmando sua importância para a descrição matemática das 

sincronicidades, como sugerem os autores junguianos contemporâneos 

representados por Hogenson (Cf. 2005).  

         A sincronicidade é apontada por autores (Cf. Knox, 2004; Reiner, 2006 e Skar, 

2004) como substrato teórico aplicado aos modelos do desenvolvimento mental em 

que convergem neurociências, ciências cognitivas e fatores psicodinâmicos. Este é 

um dos caminhos que começam a ser explorados onde o conceito de sincronicidade 

se revela como fundamento. 

         A abordagem contemporânea do conceito de sincronicidade revela que os 

fenômenos sincronísticos podem ser encontrados tanto na psique/matéria como na 

natureza. Os chamados momentos de auto-organização crítica impelem qualquer 

sistema natural, ou mesmo construído pelo homem, a uma singularidade (que pode 

ser entendida como sincronicidade). O mesmo processo ocorre no limiar de 

transformação de qualquer fenômeno. Tanto nas formações geológicas, climáticas, 

econômicas, cerebrais, populacionais como nas simbólicas, momentos de auto-

organização crítica resultam em fases de transição. 

         Na esfera humana, essas fases de transição são caracterizadas pela 

emergência do significado trazido pelas sincronicidades e reorganizam o sistema 

simbólico e psicofísico como um todo. 

         O conceito de sincronicidade, assim como a maior parte da obra de Jung, pode 

ser incluído no paradigma pós-moderno proposto por Penna (Cf. 2003, 2006 e 
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2009), ideia da qual compatilhamos. Acreditamos que o trabalho de Jung que se 

afina com a época da modernidade limita-se aos seus experimentos no laboratório 

psiquiátrico de Burgholzli (1904-1906), quando a  teoria dos complexos começa a 

tomar forma e conduz Jung a novas direções. Sua concepção da sincronicidade o 

contextualiza definitivamente dentro da ciência contemporânea. 

         Presumimos que a Teoria da Complexidade pode ser retomada a partir das 

ideias de Morin (Cf. 2005, 2006 e 2007) resumidas em seu trabalho O Pensamento 

Complexo (Cf. 2006) e expostas na íntegra em seu trabalho O Método elaborado 

entre 1977 e 2004, organizado em seis volumes, dos quais extraímos alguns 

elementos fundamentais para proporcionar maior clareza às ideias dos autores 

contemporâneos. 

         Concluímos que a proposta dos autores junguianos contemporâneos 

pesquisados, que pretende contribuir para um possível embasamento teórico e 

epistemológico do conceito de sincronicidade pode e ser atendida pela teoria da 

Complexidade. 

         Entendemos que a importância desta nova abordagem da sincronicidade na 

prática clínica deva ser ressaltada como um aspecto da emergência de novos 

símbolos. Ao compreender a complexidade dos elementos envolvidos na situação 

analítica, o profissional pode oferecer reforço e continência ao metabolismo das 

resistências e ansiedades inerentes ao processo. 

         A empatia e as relações transferenciais e contratransferenciais podem ser 

consideradas sob um novo ângulo por levar o profissional a atribuir maior ênfase aos 

padrões qualitativos constelados no paciente e em si próprio. As sincronicidades, 

vistas sob essa nova perspectiva, podem tornar mais rico o acompanhamento de 

pacientes em formação de identidade ou no desenvolvimento dos ciclos da vida. No 

espaço analítico, as evidências da importância das sincronicidades mostraram-se 

em relatos clínicos descritos neste estudo. 

         Entretanto, cremos que a desatenção com que os fenômenos sincronísticos 

são tratados na área acadêmica é uma perda para o trabalho clínico. A ênfase 

teórica sobre as sincronicidades poderia ser incluída nos cursos de Psicologia 

Analítica. O desenvolvimento da atenção do terapeuta para estes fenômenos e da 
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capacidade de apreensão das sincronicidades deveriam fazer parte do treinamento 

de analistas, o que refletiria em seu trabalho prático. 

         Existem outras questões sobre a sincronicidade que não foram abordadas 

neste estudo. 

         Depois de uma breve lacuna na literatura junguiana sobre o tema, abordado de 

forma redundante desde Progoff (Cf. 1989) e Franz (Cf. 1974, 1991, 1992 e 2008), o 

interesse sobre a sincronicidade no âmbito teórico  parece ter ressurgido através 

desse grupo de autores contemporâneos encontrados em nossa pesquisa. 

         Coincidentemente (ou sincronisticamente), no final da elaboração deste 

estudo, tivemos a informação sobre a preparação do novo livro de Cambray a ser 

editado, Synchronicity, Nature & Psyche in an Interconnected Universe, que foi 

publicado nos Estados Unidos enquanto escrevíamos este texto (dezembro de 

2009). O acesso à obra nos foi possível graças à gentileza do autor em nos enviar 

sua versão eletrônica. 

         Nesta obra de Cambray (Cf. Ibid.), além dos conteúdos descritos em nosso 

estudo, é considerada a importância da sincronicidade no caminho da evolução 

cultural e social da humanidade. Cambray (Cf. Ibid.) enfoca as relações 

sincronísticas entre o surgimento de sistemas políticos e os descobrimentos nas 

ciências. Propõe, ainda, outra linha de pesquisa sobre as sincronicidades com 

enfoque nas chamadas Simetrias, encontradas nas descrições dos sistemas 

complexos. 

         Main (Cf. 2004), por sua vez, realiza um estudo detalhado sobre as 

implicações da sincronicidade no âmbito das religiões e da filosofia, além de 

empreender uma revisão das ambiguidades encontradas nos textos de Jung sobre a 

sincronicidade. 

         Uma grande variedade de relatos sobre eventos sincronísticos pode ser 

encontrada nos trabalhos de Bolen (Cf. 1989) e Hopcke (Cf. 2005) que visam 

esclarecer ao público leigo as formas em que as sincronicidades se apresentam. 

         A sincronicidade é um assunto inesgotável e pode ser de inestimável 

contribuição para outras áreas da ciência. Principalmente para as ciências médicas, 

através da área de psicossomática. Embora alguns profissionais da medicina 

compreendam as relações do psiquismo e do simbólico com o corpo, ainda são 
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minoria. Excetuando-se a abordagem médica homeopática, de linha Unicista – que 

inclui o aspecto psicoide em seus fundamentos – as demais correntes de 

pensamento ainda não tomam essa questão como relevante.  

         Diante de todas as surpresas, aprendizados e constatações que vivenciamos 

no processo de elaboração deste trabalho, podemos dizer, em acordo com 

Shamdasani (Cf. 2006), que o nome “Psicologia Analítica” para a psicologia 

junguiana nos parece inadequado. Há que se levar em conta, a partir dos resultados 

desta pesquisa, que a designação de Psicologia Complexa, como pretendia Jung, 

seria mais pertinente. 

         Como enfatizam Prigogine (Cf. 1996) e Morin (Cf. 2005), não podemos 

considerar ter chegado a respostas. Sempre viveremos de acordo com o 

conhecimento popular que nos ensina que quando chegamos às respostas, o 

Universo já mudou as perguntas. 

         Uma possível maneira de vincular nossa compreensão das sincronicidades na 

vida cotidiana e na descrição da natureza parece estar a caminho. O fato de sermos 

humanos e procurarmos por um sentido é mais vital e necessário do que todas as 

possibilidades que as sofisticadas tecnologias que desfrutamos no mundo 

contemporâneo trazidas pela evolução da ciência podem pensar em oferecer. Esse 

caminho é o que nos mostrou Jung quando tornou públicas suas considerações 

acerca das sincronicidades e que talvez, atualmente, possa encontrar o respaldo 

científico que sempre procurou. 

         Esperamos que este breve olhar sobre o tema sirva de motivação para outras 

pesquisas e aprofundamentos no assunto. Muitas questões ficam sem resposta e 

evocam mais dúvidas. A sugestão para novas pesquisas parece redundante diante 

de um assunto tão complexo e permeado de dificuldades por esclarecer. Há muito o 

que refletir, experienciar e escrever no tocante às sincronicidades. Entretanto, 

parece ser este o caminho natural do conhecimento.    
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