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Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo estudar o período do breve, porém intenso 

relacionamento entre Sigmund Freud (1856 – 1939) e Carl Gustav Jung (1875 – 1961) 

na busca das razões para sua abrupta ruptura tanto no âmbito pessoal quanto no campo 

da colaboração científica. Para tal estudo foi necessária a leitura de livros e biografias 

escritas por terceiros, mas, principalmente, a investigação atenta do material 

autobiográfico e da correspondência pessoal trocada entre esses dois grandes pioneiros 

da psicologia profunda. A partir dos dados e das informações contidas na bibliografia 

consultada foi construído um relato dos fatos e situações que ajudaram no 

desenvolvimento dessa relação, analisando-se desde seus aspectos de ordem mais 

privada e íntima até aqueles mais teóricos e científicos. Pretendeu-se explicitar, ao 

longo da narrativa, que esses dois aspectos, a intimidade entre ambos e suas teorizações 

científicas, andaram lado a lado durante todo o processo que uniu e, posteriormente, 

separou Freud de Jung e vice-versa. Observou-se que o desfecho desse relacionamento, 

no qual o rompimento se deu por completo, eliminando qualquer forma de relação entre 

eles, foi fruto de mais do que apenas seus desacordos teóricos, mas se deveu, em grande 

parte, ao profundo conteúdo emocional que envolveu os dois. Percebeu-se que, nesse, 

como em outros casos, vidas e obras de grandes autores não se separam. A partir disso, 

é levantada a hipótese de que algumas das diferenças entre o movimento psicanalítico e 

o junguiano estejam baseadas na ruptura pessoal entre ambos os homens e nem tanto em 

reais divergências, ou incongruências, de ordem teórica. 
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Introdução 

 

Esse trabalho procura estudar e reconstituir uma situação única da história da 

psicologia: o breve, porém intenso relacionamento, de colaboração e amizade, mas 

também de ódio e rivalidade, entre Sigmund Freud (1856 – 1939) e Carl Gustav Jung 

(1875 – 1961). Pretende-se atentar para  as possíveis relações – sempre dinâmicas e 

ambivalentes – entre a estruturação de uma teoria psicológica e a história pessoal desses 

seus dois articuladores.  

Se é possível imaginar um vínculo intrínseco entre a construção de uma obra e a 

experiência de uma vida, é também plausível pensar que haverá a interferência 

recíproca na construção da obra de dois dos mais importantes autores da psicologia 

moderna, que conviveram íntima e intensamente, ainda que por poucos anos. Ou seja, 

pretendo explorar neste trabalho o duplo nó que atou indelevelmente as vidas e as obras 

de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. 

Penso que a pesquisa histórica desta relação justifica-se de muitas maneiras: 

Compartilho das idéias da historiadora e psicanalista francesa Elisabeth 

Roudinesco que apresenta a necessidade do conhecimento e da construção de uma 

historiografia científica para a psicanálise: historiar a criação da psicanálise por 

Sigmund Freud e seus contemporâneos permite que se entenda essa disciplina como 

resultado de um trabalho de homens inseridos num universo específico, e não de seres 

“divinos”, ou ao menos “heróicos e missionários”, tal como pode sugerir a 

historiografia oficial (de Jones1, por exemplo). 

Para um iniciante nos mistérios da psicanálise e da psicologia analítica é 

fundamental saber mais acerca do caráter humano da construção dessas disciplinas. Ou 

seja, se seguíssemos a hagiografia presente na historiografia oficial da psicanálise seria 

humanamente impossível a formação de um novo terapeuta a não ser que ele se 

submetesse a ser um mero “eco” de palavras – digamos assim – “sagradas”. Os 

conceitos de transferência, identificação e idealização, essenciais tanto ao pensamento 

freudiano como ao junguiano, mostram aqui sua potência. 

Num primeiro momento, seria possível pensar na intensidade transferencial que 

vinculou reciprocamente Freud e Jung. Freud precisou eleger Jung como seu filho, uma 
                                                

1 Roudinesco (1997) afirma sobre o trabalho de Ernest Jones: “[No livro], vemos o personagem central 
evoluir desde a infância qual um herói lendário, permanentemente cônscio de sua genialidade, que 
inventa a doutrina a partir do nada das “falsas ciências” e, em seguida, separa-se com dor de seus maus 
discípulos, ora “renegados”, ora “desviantes” com exceção do mais fiel dentre todos: o próprio Jones” (p. 
346). 
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espécie de príncipe-herdeiro de seu maior legado, a psicanálise, e Jung, por sua vez, 

assumiu inicialmente esse papel narcísico de destaque em relação a seus “irmãos-

discípulos”, submetendo-se ao desejo paterno, tal qual Freud preconiza no complexo de 

Édipo, para, finalmente, romper com a tutela paterna criando seu próprio universo 

teórico. 

A questão transferencial que ligou estes dois homens desdobra-se no vínculo de 

cada psicanalista e de cada terapeuta da psicologia analítica com seus mestres 

fundadores. Ainda hoje sonhamos e interpretamos os sonhos de Freud e de Jung. 

Para um formando da faculdade de psicologia, a importante questão da 

transferência e dos seus destinos, na busca de uma singularidade, ou de uma 

individuação, também se faz presente.  Os intensos vínculos desenvolvidos ao longo da 

graduação com professores, supervisores, orientadores e até mesmo no trabalho com as 

obras dos grandes mestres-pioneiros e as mais importantes teorias, necessitam ser 

elaborados de forma pessoal ao final desse ciclo educacional. 

Formar-se oficialmente um psicólogo representa simultaneamente tornar-se um 

adulto, diferenciando-se por meio de um processo que traz as muitas complexidades e 

vicissitudes, muitos ganhos, mas também muitas perdas e separações, tal como Freud 

apontou em seus textos relativos ao complexo de Édipo e à sua superação e ao processo 

de individuação tal como preconizado por Jung.   

Este estudo se justifica ainda pela encruzilhada teórica na qual me encontro 

neste último ano de minha formação. Tanto a teoria freudiana quanto a junguiana 

parecem-me interessantes e capazes de dar sentido ao mundo tal qual eu o compreendo. 

Através da experiência clínica pessoal e das supervisões dos atendimentos em estágio 

pela PUC-SP pude constatar a eficácia de ambos os métodos terapêuticos e das teorias 

que os embasam. 

Sabendo que as relações atuais entre as escolas freudiana e junguiana se 

solidificaram na forma de rivalidade, e não do diálogo cooperativo propriamente dito, 

estabeleceu-se então o impasse pessoal para a continuidade de meus estudos e formação 

futura: devo seguir por um caminho ou outro, ou seria, quem sabe, possível conciliar as 

duas vertentes? Ou seja, devo ainda hoje sofrer as repercussões do conflito vivido entre 

os dois homens e, portanto, tomar partido de um ou de outro, ou será possível, a partir 

do conhecimento aprofundado desta relação, assumir um ponto de vista pessoal e 

autônomo? 
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Não tenho certeza das reais chances de conciliação entre as duas teorias. No 

entanto, acredito que, se algum caminho promissor existe, ele deve vir em larga medida 

do estudo das teorias, mas também, e no caso específico da produção de saber nos 

campos da psicanálise e da psicologia junguiana mais ainda, do aprofundamento na 

história dos vínculos afetivos que ligaram os dois homens. 

Para tanto, o acompanhamento da intimidade constitutiva da correspondência 

trocada durante os sete anos da intensa relação entre Freud e Jung mostrou-se 

fundamental. Este material primário aliado aos estudos autobiográficos dos dois 

pioneiros e aos trabalhos dos biógrafos de Freud e de Jung - tais como os estudos de 

Peter Gay, Gerhard Wehr, Deirdre Bair, Renato Mezan, Henri Ellemberger - forneceram 

os subsídios necessários para que fosse possível chegar o mais próximo possível – e no 

espaço e limites de um trabalho como esse – do epicentro dessa relação. 

A hipótese que guiou este trabalho é a de que, estando de posse dos fatos e 

afetos que regeram esse relacionamento, teria mais chance de me “desalienar” com 

relação aos meus próprios dilemas e dúvidas. De certa forma, procurei seguir a máxima 

freudiana de tornar o inconsciente, consciente, ou o postulado junguiano de conhecer 

para integrar os complexos e a sombra; ou seja, tornar o ignorado conhecido. 

Elaborando a transferência edípica transgeracional que liga Pai, Filho, netos, bisnetos... 

procuro construir um lugar singular para o meu pertencimento nessa tradição. 

 

Uma rápida pincelada: um trailer da relação Freud/Jung 

 

O período durante o qual Freud e Jung se relacionaram foi curto, pouco mais de 

sete anos, de 11 de abril de 1906 até 27 de outubro de 1913 (datas da primeira e última 

cartas enviadas por Jung diretamente para Freud, respectivamente2), mas trouxe efeitos 

decisivos para o desenrolar da vida e das construções das teorias psicológicas de ambos. 

Este relacionamento também deixou marcas profundas no desenvolvimentos posteriores 

da psicanálise e da psicologia analítica. 

É impossível encontrar qualquer livro que verse sobre o início da construção do 

movimento psicanalítico que não traga seguidas citações do nome de Jung, tão 

                                                
2 Ainda há uma carta enviada por Jung em 1923, cuja data exata é desconhecida, na qual o suíço pede a 

Freud que atenda um paciente seu, “Sr. J”, dado que este estava ficando mais atento às suas fantasias 
sexuais e lendo as teorias de Freud, chegando até a sonhar com o criador da psicanálise. Segundo Aniela 
Jaffé, organizadora da autobiografia de Jung, Freud atendeu o “Sr. J”, mas a análise rendeu poucos frutos, 
tendo logo o paciente retornado à clínica de Jung. 
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importante foi ele nesse momento da então desconhecida, ou quando tanto, mal falada, 

psicanálise. 

Retomemos um pouco a situação da recém-nascida psicanálise nos primeiros 

anos de 1900: Sigmund Freud, neurologista de Viena, ex-aluno de Charcot em Paris, 

acabara de teorizar suas primeiras idéias sem a colaboração de seu ex-professor Josef 

Breuer (co-autor de Estudos Sobre a Histeria, de 1895). Tais idéias, editadas em seu 

livro Interpretação dos Sonhos, de 1889, incluíam suas recentes hipóteses sobre o papel 

da sexualidade na etiologia das neuroses, sobre a existência do inconsciente e da força 

do recalque. 

Freud logo se deu conta de que fazia parte daqueles que “perturbaram o sono do 

mundo”, tal como declararia, anos mais tarde, em seu livro A História do Movimento 

Psicanalítico. 

Naquele momento, tinha como interlocutores apenas um pequeno grupo 

formado por médicos e intelectuais, judeus como ele próprio, que se reunia no seu 

escritório/clínica/casa todas as semanas, inevitavelmente, às quartas-feiras. Esses 

encontros, que se iniciaram em 1902, deram origem à “Sociedade das Quartas-Feiras”. 

Assim como Freud, todos os integrantes eram vienenses: Rudolf Reitler, Otto Rank, 

Alfred Adler, Wilhelm Stekel e Max Kahane. As idéias debatidas eram testadas nas 

clínicas particulares, e os resultados compartilhados e discutidos entusiasmadamente 

por todos. 

Esse entusiasmo dos “Quartas-feiras” não era dividido, necessariamente, com o 

resto da sociedade médica européia e, menos ainda, pela clássica e tradicionalíssima 

burguesia vienense. As formulações sobre a influência da sexualidade e dos conflitos 

por ela gerados que redundariam na saúde ou na doença psíquica, feriam intimamente a 

estrutura familiar da burguesia inviolável da época. Além disso, Freud postulava não 

haver demarcações definitivas entre “normais”, neuróticos e perversos, uma vez que, 

todo e qualquer humano seria impulsionado pela sexualidade e pelos percalços em seu 

desenvolvimento. Dessa forma, o psiquismo humano da psicopatologia cotidiana, 

descrito pela psicanálise, “condenava”, sem exceção, todos os homens, mulheres, 

adultos e até crianças às regras do inconsciente. 

Essa condenação, sem dúvida, desagradava àqueles que se julgavam donos das 

próprias ações, entre eles a própria comunidade médica da época, que, ao perceber um 

crescimento na divulgação da psicanálise, iniciariam uma forte resistência às idéias de 

Freud, formando-se, a partir de 1910, um verdadeiro movimento anti-psicanalítico. 
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Tal movimento, unido ao preconceito anti-semita da época, que culminaria no 

holocausto 30 anos depois, deixava Freud sem perspectivas para alcançar o prestígio 

que almejava para si e para sua “filha”, a psicanálise. Rondando os 50 anos, Freud já 

estava ansioso; para ele não era suficiente ser apenas o inventor de uma teoria original 

sobre o psíquico, que se concretizava num tratamento eficaz para os distúrbios da alma 

ou do espírito (psique, para os mais céticos). Isso era pouco: o objetivo era ser o 

fundador de um movimento oficial e global, universalizado (Birman, 2005). Este seria o 

único futuro digno para sua criação. No entanto, com apenas poucos seguidores sem 

prestígio no meio médico/acadêmico, e que, além disso, compartilhavam a sua própria 

tradição judaica, a possibilidade de divulgação, reconhecimento e, finalmente, 

aclamação de suas idéias, ficava cada vez mais distante da realidade. 

É então que chega Jung. A simples figura do jovem suíço completaria todas as 

lacunas, o que viabilizaria o sonho de Sigmund Freud. 

Vindo do curso de medicina da Universidade de Basiléia, onde se formou como 

psiquiatra em 1900, Carl Gustav Jung vai à Zurique trabalhar e morar na clínica 

psiquiátrica Burghölzli, uma das mais renomadas da Europa. Lá, conhece Eugen 

Bleuler, diretor da clínica, famoso psiquiatra reconhecido em todo o meio médico 

europeu, que, em 1904, deu à Demência Precoce o novo nome de Esquizofrenia. É no 

Burghölzli que Jung entra pela primeira vez em contato com o trabalho e com as idéias 

de Freud3. 

Jung se identifica com a teoria do inconsciente formulada por Freud, ainda que 

apresentasse certa resistência à ênfase dada à sexualidade. Seu interesse aumenta 

gradativamente, até que ele começa a aplicar, em seus próprios pacientes, algumas 

técnicas que parecem validar o que fora formulado por Freud. Inicia-se então, em 1906, 

a troca de correspondências entre Jung e Freud. 

O biógrafo de Carl Gustav Jung, Gerhard Wehr, aponta em seu livro Jung: a 

biography que, após o período de amizade com Wilhelm Fliess, nenhuma outra 

correspondência de Freud, seja com “Bleuler, Binswanger, Pfister, Abraham, Groddeck, 

Lou Andréas-Salomé, Reik, Reich, Weiss, Putnam, Ferenczi, Federn, ou Rank – se 

equipara aquela a qual estabeleceu com Jung, em alcance, profundidade humana, e força 

de expressividade.” (Wehr, 2001, p. 104). 

                                                
3 Jung relata em sua autobiografia que entrara em contato com as idéias de Freud através do livro 

Interpretação dos Sonhos em 1900, mas que pusera o de lado, pois não o compreendia, devido à falta de 
experiência (Jung, 1961/2006). Em 1903 retomou-o e pode, então, compreender e interessar-se mais pela 
teoria de Freud. 
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Jung demonstrava enorme respeito e admiração por Freud (Birman, 2005), 

identificava-se com o caráter inovador e controverso de suas teorias, com a busca pela 

verdade científica, sem temor ante às restrições da moral burguesa. Reconhecia no 

neurologista vienense um mestre experiente (19 anos mais velho que ele próprio) e 

inteligente, a quem deveria observar de perto e com atenção, como a um pai. 

Por parte de Freud, a admiração também existia: o jovem assistente de Bleuler 

tinha boas idéias, demonstrava um poder intelectual invejável, mas, mais do que isso, 

era a peça fundamental do quebra-cabeça freudiano em sua busca de expansão do 

Império psicanalítico. 

Filho de pastor protestante, Jung já saía do estereótipo judeu dos seguidores da 

psicanálise; era o primeiro passo para a universalização dos conceitos freudianos; agora, 

ela não seria mais uma “ciência judaica”. A sempre neutra Suíça seria o novo centro da 

atividade psicanalítica, até então baseado no círculo judeu de Viena. 

A internacionalização das suas idéias se daria a partir do novo pólo helvético. 

Freud contava com a influência que Jung, através do renomado Burghölzli e de seu 

respeitado diretor, exerceria sobre o cenário médico europeu e mundial. 

Afora isso, o contato diário de Jung com os psicóticos do hospital de Zurique, 

traria novo aportes à teoria psicanalítica que, até então, só abrangera a teoria das 

neuroses e das perversões. Assim, as pesquisas que Jung conduziria com os pacientes 

psicóticos, com aplicação direta das proposições da psicanálise, institucionalizaria a 

doutrina freudiana, colocando-a em evidência. Conseqüentemente traria respeitabilidade 

acadêmica à descreditada psicanálise. 

Percebe-se, então, que a inclusão de Carl Jung ao movimento prometia a 

abertura de um novo mundo para Freud. Sua presença inauguraria e oficializaria o 

futuro merecido da psicanálise. Jung seria seu príncipe-herdeiro, seu filho “Alexandre, o 

Grande”, seu Josué, que entraria na terra prometida que Freud, Moisés, visualizara. 

Através desse rápido panorama, delineia-se com maior clareza a intensidade que 

regeu o relacionamento dos dois homens e se torna possível imaginar que doloridas 

cicatrizes que podem ter se formado em ambos, quando se separaram brutalmente. 

Talvez possamos pensar que a importância de Jung, no início do movimento 

psicanalítico, seria antes devida aos sentimentos pessoais e expectativas de Freud 

quanto à ampliação e consolidação de suas idéias, do que às influências e proposições 

científicas lançadas por Jung naquele primeiro momento. De qualquer maneira, Carl 

Jung tornou-se uma figura importantíssima na história do movimento psicanalítico, 
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especialmente em seus inícios. John Kerr (1997) ilustra tal importância: “Com efeito, 

seu papel foi tão essencial que, se fôssemos contá-lo em forma de drama, forçosamente 

Jung seria o protagonista (...) é ele quem faz a história fluir (...) faz as coisas 

acontecerem.” (p.11). 

Esse trailer tem o objetivo de situar o leitor com relação às hipóteses formuladas 

no decorrer do meu trabalho. Parece-me plausível procurar compreender a ruptura entre 

Freud e Jung não apenas pela chave das divergências teóricas, mas, também, pelas 

diferenças pessoais. Até um determinado momento a situação estabelecida entre os dois 

homens era de conforto para ambos: Freud queria um príncipe-herdeiro e Jung, um pai-

mestre. Jung não era ainda um autor. Mas, em seguida, essa situação se desfaz: o espaço 

destinado por Freud a Jung, não é mais suficiente. O confronto edípico instala-se entre 

os dois homens. Seu desfecho foi trágico, destino de todo o ser humano. Para que 

ambos “sobrevivessem” foi necessário que se constituíssem dois impérios separados. 

Tais hipóteses surgiram não apenas da leitura dos textos teóricos de Freud e 

Jung, mas, principalmente, da leitura de documentos íntimos, que não eram destinados à 

posteridade. Esse material bruto, a correspondência trocada entre os dois homens, abre 

uma outra perspectiva ao olhar. Sabemos que a pesquisa que se dá tanto na psicanálise 

quanto na psicologia analítica deve contemplar a intimidade do pesquisador e, no caso 

deste meu trabalho, também, a intimidade dos homens pesquisados. 

Um outro motivo para estudar a história do movimento psicanalítico, 

especialmente o período de associação entre Freud e Jung, foi levantado por John Kerr 

na introdução de seu livro Um Método Muito Perigoso. Segundo ele, “[A história 

crítica], ao investigar com mais cuidado o solo sobre o qual a psicanálise foi erigida, 

(...) pode fornecer uma planta para os que querem reformulá-la ou expandi-la”. Para 

Kerr, a semente dos problemas institucionais do cenário psicanalítico atual foram 

plantadas durante o momento histórico no qual Jung colaborava com Freud. Portanto, se 

há alguma possibilidade de retificar e solucionar tais questões, necessariamente 

passaremos por uma compreensão crítica da história da psicanálise. Não ignorar a 

história do vínculo entre Freud e Jung, quem sabe, pode permitir que as “verdadeiras” 

divergências teóricas entre freudianos e junguianos sejam discriminadas para que seja 

possível contornar diferenças, quando estas forem conseqüências atuais do desencontro 

pessoal dos pais fundadores. 

Durante a graduação em psicologia tornei-me curioso e interessado pelas 

relações pessoais e encontros entre os diversos mestres da área; nenhuma outra situação 
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revelou tamanha intensidade dramática como aquela presente na relação entre Sigmund 

Freud e Carl Gustav Jung. A magnitude dos protagonistas combinada ao vínculo 

ambivalente que os relacionou tem efeitos beligerantes nos dias de hoje. De um lado, o 

papel do herético que abandonou o pai e traiu o movimento psicanalítico, 

reiteradamente outorgado a Jung, permanece inquestionável para grande parte dos 

psicanalistas, que, talvez, por desconhecimento da história do relacionamento, se 

afastem da obra de Jung. De outro, alguns junguianos adotam uma postura espelhada e 

não se aprofundam nas teorias freudianas, fechando-se em si mesmos, ao invés de 

procurar um possível diálogo com postulações psicanalíticas. 

Com esse trabalho não proponho teorizar uma integração das duas teorias; tal 

poder está fora de minha capacidade atual de argumentação e conhecimento teórico e, 

talvez, seja realmente impossível, em última análise. No entanto, a investigação da 

relação e ruptura que se deu entre os dois gigantes, além de fascinante na dimensão 

subjetiva, poderá, ao menos, permitir que, como escreveu Birman (2005), seja 

desconstruída a cena repetitiva de exclusão do diferente, tal como ocorreu com Tausk, 

Rank, Adler, Ferenczi e até Lacan, que, guardadas as devidas proporções e 

peculiaridades de cada um dos casos, são todos “fantasmas de Jung” (Birman, 2005). 

Quem sabe esse não seja o primeiro passo para que surjam novas contribuições 

fascinantes e inovadoras, como foram a psicanálise e a psicologia analítica no início do 

século XX. 
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Metodologia 

 

Com o propósito de enfocar de maneira ampla, porém, íntima o processo de 

relacionamento e ruptura entre Freud e Jung, se fez necessário a pesquisa e leitura de 

muitos livros e textos, de muitos autores diferentes, com diversos pontos de vista. Dessa 

maneira, procurei garantir uma coleta de dados variada e rica, principalmente nos 

detalhes, para, então, elaborar esse estudo de maneira mais completa. 

Ao longo da pesquisa deparei-me com autores que escreveram sobre o tema de 

maneiras diferentes, enfocando um ou mais aspectos da vasta gama de fatores que 

podem ser estudados quando se pretende pesquisar sobre a amizade e o 

desencadeamento dos fatos até o rompimento de relacionamento de Sigmund Freud e 

Carl Gustav Jung. 

Através das referências bibliográficas indicadas por esses autores, bem como por 

buscas na Internet e nos acervos das bibliotecas de ambas as escolas Sociedades 

Brasileiras, tanto a de Psicanálise, quanto a de Psicologia Analítica em São Paulo, pude 

encontrar alguns dos principais livros e documentos sobre o assunto e então formar a 

bibliografia na qual se baseia este estudo. 

Com o propósito de facilitar futuras pesquisas sobre o assunto e ainda organizar 

a bibliografia de uma maneira mais específica4, classifiquei cada documento de acordo 

com o aspecto abordado pelo autor, sendo que, em alguns casos, o texto/livro em 

questão pode se encaixar em mais de uma categoria. Que fique claro que essa 

classificação tem a função de organizar a bibliografia de modo amplo e geral, tentando 

elencar os textos lidos em categorias comuns. 

As categorias são: 

 

- Divergências técnicas e teóricas entre Freud e Jung: 

 

BYINGTON, Carlos A. B. Freud e Jung: o que a emoção não deixou reunir. Junguiana. 

Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. v. 23: 29-38, 2005. 

ELLEMBERGER, Henri F. The Discovery of the Unconscious: The History and 

Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970. 

                                                
4 Para uma referência bibliográfica completa das obras citadas consultar a sessão de Referências 

Bibliográficas ao final do trabalho. 
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FREUD, Sigmund. (1914) A História do Movimento Psicanalítico. Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas de Sigmund Freud vol XIV. 1974. Imago 

Editora Ltda, Rio de Janeiro. 

HOGENSON, George B. Jung’s Struggle with Freud –Revised Edition. Wilmette: 

Chiron Publications, 1994. 

JUNG, Carl Gustav (1917/2002). A Psicanálise. In: Obras Completas de C. G. Jung. 

vol. VII, Psicologia do Inconsciente. Petrópolis, 2002. 

MEZAN, Renato. Sigmund Freud: A Conquista do Proibido. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2000. 

STEIN, Murray. Jung, o mapa da Alma – uma introdução. São Paulo: Editora 

Pensamento-Cultrix, 2004.  

 

- Relacionamento pessoal, a amizade e as tensões do convívio: 

 

BROME, Vincent. Freud and his early circle: the struggles of psycho-analysis. London: 

Heinman, 1967 

DONN, Linda. Freud and Jung: Years of Friendship, Years of Loss. New York: Collier 

Books, 1990. 

SCHULTZ, Duane. Amigos íntimos, Rivais perigosos: a turbulenta convivência de 

Freud e Jung. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. 

 

- Descrição histórica dos eventos da formação do movimento psicanalítico: 

 

BIRMAN, Joel. O Arquivo da Psicanálise. Viver Mente e Cérebro. Coleção Memória 

da Psicanálise. Edição Especial n° 2: 22 – 29, 2005. 

BROME, Vincent. Freud and his early circle: the struggles of psycho-analysis. London: 

Heinman, 1967 

ELLEMBERGER, Henri F. The Discovery of the Unconscious: The History and 

Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970. 

FREUD, Sigmund (1914). História do Movimento Psicanalítico. In: Edição Standard 

Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 

1977. 

MEZAN, Renato. Freud, pensador da cultura. 7a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. 
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MEZAN, Renato. Sigmund Freud: A Conquista do Proibido. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2000. 

ROBERT, Marthe. A Revolução Psicanalítica. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991. 

SCHULTZ, Duane. Amigos íntimos, Rivais perigosos a turbulenta convivência de 

Freud e Jung. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. 

 

- Biografias escritas por terceiros: 

 

Outra categoria é a das biografias escritas a respeito destes dois pioneiros da 

psicologia profunda. Tais obras foram lidas no intuito de conseguir mais informações a 

respeito da vida particular de cada um antes, durante e depois do período de convivência 

e amizade, podendo, a partir de então, traçar um panorama mais próximo do impacto 

real ocasionado pelo relacionamento entre Freud e Jung e sua posterior ruptura na vida 

pessoal de ambos. O estudo dos textos biográficos foi imprescindível para a tentativa de 

se construir um retrato mais “humano” dos dois mestres, para, logo, procurar as 

influências da relação entre eles em suas vidas, para além das elaborações teóricas de 

ambos. 

As biografias consultadas foram: 

 

BAIR, Deirdre. Jung, A Biography. New York: Back Bay Books, 2004. 

GAY, Peter. Freud: uma Vida para o Nosso Tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 

JONES, Ernest. Vida e Obra de Sigmund Freud.Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. 

MEZAN, Renato. Freud, pensador da cultura. 7a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. 

WEHR, Gerhard. Jung, a Biography. Boston: Shambhala, 2001. 

 

- Autobiografias e Cartas: 

 

As obras autobiográficas foram indispensáveis para a pesquisa do presente 

estudo. Sua importância reside no fato de trazerem os olhares e avaliações pessoais de 

ambos a respeito do relacionamento entre eles. Elas são: 
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FREUD, Sigmund. (1914) A História do Movimento Psicanalítico. Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas de Sigmund Freud vol XIV. 1974. Imago 

Editora Ltda, Rio de Janeiro. 

FREUD, Sigmund. (1925 [1924]) Um Estudo Autobiográfico. Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas de Sigmund Freud vol XX. 1976. Imago 

Editora Ltda, Rio de Janeiro. 

JUNG, Carl Gustav (1961). Memórias, Sonhos, Reflexões. Rio de Janeiro: Editora Nova 

Fronteira, 2006. 

 

Existem algumas diferenças básicas no caráter das informações contidas nesses 

trabalhos autobiográficos. Como é de se esperar, o conteúdo de cada devido ao 

propósito primário de ambos: o livro de Jung é uma reflexão de toda sua vida escrita 

durante seus últimos anos. Um dos seus capítulos é inteiramente dedicado à pessoa de 

Sigmund Freud e aos anos de relacionamento pessoal com ele. Rememorado quase 

cinqüenta anos após o desfecho trágico, o relacionamento é contado da perspectiva de 

um Jung muito mais velho e maduro, com maior consciência das emoções constitutivas 

daquela relação e muitos anos após a morte de Freud. 

Já nos livros de Freud, o foco maior é o movimento psicanalítico. Deve se ter em 

mente ao ler estes textos, que ambos foram fortemente influenciados pela disputa 

teórica entre as duas escolas e que seu conteúdo reflete bastante isso, especialmente no 

caso de A História do Movimento Psicanalítico, em especial, dado que esse livro foi 

escrito por Freud durante a fase derradeira do relacionamento entre ele e Jung. 

Publicado no anuário de psicanálise em 1914, ano em que os dois oficialmente cessaram 

qualquer forma de comunicação direta, essa obra evidencia os resquícios dos 

sentimentos deixados pela abruta ruptura, ainda bem ativos, em seu autor. 

De toda a bibliografia consultada para este estudo, a de maior importância e 

relevância para esse trabalho foi a compilação das cartas trocadas entre Freud e Jung: 

 

FREUD, Sigmund; JUNG, Carl G. The Freud/Jung Letters: The Correspondence 

Between Sigmund Freud and C. G. Jung. Edited by William McGuire . 

Translated by Ralph Manheim and R. F. C. Hull. Princeton: Princeton 

University Press, 1974). 

 



 13 

O caráter privativo da correspondência, escrita sem a intenção de vir a público à 

posteriori, provou-se a principal fonte para esse trabalho, porque documenta as 

impressões pessoais de seus autores daquele momento. A leitura desse material primário 

foi indispensável para compreender melhor as nuances íntimas que regeram a relação, 

pois, aproxima o leitor do epicentro emocional desta. 

A leitura desses documentos particulares permite um entendimento mais amplo 

das bases emocionais que construíram e permearam toda a vinculação de Freud e Jung, 

desde seu período de amizade até o desenlace, repleto de hostilidade. A partir da 

progressão das cartas vai se esclarecendo o profundo conteúdo afetivo presente no 

vínculo transferencial estabelecido entre os Freud e Jung, aumentando, assim, o escopo 

do relacionamento para além do ponto de vista da colaboração científica ou rixa teórica, 

tornando o relacionamento mais humano e, consequentemente, mais complexo, 

imperfeito. De certa forma, ao “humanizarmos” o teorizador, proporcionamos o 

entendimento de sua obra através de um viés menos hagiográfico e heróico; 

contextualizando-se a produção de conhecimento de um autor em sua vida, quem sabe, 

facilite a compreensão mais crítica de suas teorias como um todo. 

As cartas também são instrumentos valiosíssimos para a pesquisa científica 

teórica, uma vez que trazem em seu conteúdo, datas precisas (a datação das cartas) e 

informações valiosas à cerca do desenvolvimento das teorias, pois, diversas vezes, 

apresentam versões parciais e, até então, não-acabadas de suposições e hipóteses que, 

posteriormente tornar-se-iam parte integrante da doutrinas propostas tanto pela escola 

freudiana quanto pela junguiana. Através das cartas trocadas entre Freud e Jung se 

presencia grande parte da elaboração teórica dos conceitos presentes em suas obras 

subseqüentes. 

 

- Como apresentar os dados e informações conseguidos na pesquisa? 

 

A partir das informações obtidas com toda a bibliografia, foi necessário 

encontrar uma forma de organizá-la para que o leitor se aproximasse do problema da 

pesquisa, ou seja, o relacionamento e a ruptura entre Freud e Jung, com especial atenção 

ao duplo nó que atou o desenvolvimento de suas teorias com suas vidas pessoais. 

O método de exposição através de uma ordem cronológica de eventos pareceu-

me o mais apropriado, já que essa é uma história com começo, meio e final, ou seja, ela 

obedece a uma lógica progressiva, que se soma e se desenvolve conforme o desenrolar 
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dos eventos das vidas dos “personagens principais”. Imagino que se há um porquê dos 

fatos acontecerem da maneira como aconteceram, tal razão poderá ser apreendida à 

medida que acompanhemos seu desenrolar numa ordem cronológica linear, de modo a 

tentar construir os episódios progressivamente, “ao mesmo tempo” que os 

“protagonistas”, e, assim, nos inserirmos de maneira mais próxima ao epicentro do 

relacionamento. 

Através de uma narração cronológica, pretendi promover ao leitor uma sensação 

de “caminhar junto”, de acompanhar passo a passo o desenrolar da história, nos 

deixando envolver no ambiente e no desenrolar da trama, percebendo as personalidades 

de cada um dos “personagens” de uma maneira quase romântica, o que, a meu ver, 

proporciona uma aproximação ao cerne emocional que regeu o encontro e a cisão entre 

Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. 

Por fim, gostaria de esclarecer que quando me deparei com inconsistências ou 

divergências entre os textos estudados, contextualizei-as com o resto da bibliografia, 

dando prioridade às informações presentes na correspondência completa entre Freud e 

Jung, editada por William McGuire. De maneira geral, não existem muitas 

incongruências, dada à documentação precisa dos eventos, tais como congressos, 

encontros e reuniões. 
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Freud ou Jung? 

 

Passando agora pelo meu último ano da formação de psicólogo, me deparo 

quase todos os dias com a seguinte pergunta: Qual é a linha teórica que devo seguir? 

Durante os quatro primeiros anos da graduação nós, alunos, estudamos de tudo: 

Comportamental, Fenomenologia, Psicanálise, Psicologia Analítica, Sócio-Histórica e 

tantas outras linhas teóricas. Cada um dos professores nos ensina como determinada 

teoria se aplica a todos os casos possíveis e como ela explica e atende na prática nossas 

dificuldades. 

Mas como isso pode ser verdade para todas as linhas teóricas, se muitas das 

bases e pressupostos de cada uma delas são diferentes e, na maioria dos casos, 

inconciliáveis? Estamos aprendendo o que é certo? Científico? Que ciência é essa tal de 

Psicologia, afinal? 

No quinto e último ano da faculdade somos obrigados a escolher dois núcleos 

específicos, dentre muitos outros, para concentrar nossos estudos, uma vez que a 

psicologia é uma ciência que abrange quase todos os aspectos do ser humano. 

Particularmente, minha vontade era estudar tanto a psicanálise como a 

psicologia analítica mais a fundo. Escolhi, portanto, os respectivos núcleos teóricos e 

me encontro suficientemente feliz e estimulado a continuar estudando-os. Porém, e é 

aqui que a minha pergunta se encaixa, ao final da graduação o que farei? Ingressarei, 

por exemplo, na sociedade brasileira de psicanálise, abandonando o estudo da teoria 

junguiana, como se fosse algo superado e obsoleto para o meu futuro profissional? Ou, 

então, farei o caminho oposto, fazendo o curso de formação da sociedade brasileira de 

psicologia analítica, tornando-me um junguiano convicto, deixando a psicanálise e seus 

métodos antiquados e redutivistas para aqueles que se satisfazem com esse viés?No 

presente momento qualquer uma das opções me parece pequena, não-suficiente. 

Como poderei esquecer de uma teoria ou de outra, simplesmente porque tenho 

que escolher uma ou outra? No final das contas, nunca conheci ninguém que pudesse 

provar, de maneira científica, que Freud e seus inúmeros seguidores estão mais ou 

menos certos do que Jung e seus junguianos. Por que escolhemos aquela doutrina em 

detrimento de uma outra se não pelo trabalho científico e provas concretas? 

Sobrar-nos-á apenas a fé? O que eu “acredito” é baseado em minhas 

experiências pessoais; tanto Freud, quanto Jung, escreveram e teorizaram a partir do que 
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vivenciaram em suas vidas, qualquer um que duvida leia as cartas de Freud para Fliess, 

ou a autobiografia de Jung: Memórias, Sonhos e Reflexões. Essa experiência pessoal 

aliou-se ao estudo crítico e comprometido com a verdade das vivências nos 

consultórios, a partir das quais ambos foram obrigados a ver e rever, inúmeras vezes, 

suas teorias. 

Ao final de suas vidas, esses dois gênios escreveram dois grandes tratados sobre 

a psique, alma humana, parecidos em algumas coisas e completamente diferentes em 

outras. Uma pergunta que cabe aqui é: por que existem diferenças nas suas teorias, se 

ambos, Freud e Jung, preocuparam-se em estruturar a psique a partir do que “realmente” 

observaram em si e nos outros? 

Talvez o problema seja da dita área da ciências-humanas. Será que a psique é 

“cientificável”? 

A psicologia, juntamente à sociologia, antropologia, lingüística, etc., faz parte 

dessas “novas” ciências que surgiram no séc. XIX, que têm o ser humano como objeto 

de estudo. Anteriormente às Ciências Humanas, o ser humano era estudado pela 

Filosofia. 

Antes mesmo de integrar o rol de alunos da faculdade de psicologia, perambulei 

por um ano no curso de filosofia. No primeiro semestre deste, estudei um bocado de 

Descartes. Fui “convencido” a vestir meu robe de chambre e ver o mundo a partir do 

Inatismo Cartesiano, não tinha dúvidas que sua lógica fazia sentido. Provavelmente, era 

verdade. 

O problema foi que, alguns meses depois, estudei David Hume e sua lógica 

empirista fazia tanto sentido quanto a de Descartes, parecia-me tão verdadeira quanto, 

todavia as duas teorias eram completamente opostas e exclusivas. Como resolver esse 

dilema. Qual era a Verdade? 

De acordo com Chaui (2000): 

 

Problemas dessa natureza, freqüentes na história da Filosofia, 
suscitam, periodicamente, o aparecimento de uma corrente filosófica 
conhecida como ceticismo, para o qual a razão humana é incapaz de 
conhecer a realidade e por isso deve renunciar à verdade. O cético 
sempre manifesta explicitamente dúvidas toda vez que a razão tenha 
pretensão ao conhecimento verdadeiro do real. (p. 74). 
 

Contento-me, então, a filiar-me ao grupo dos céticos e crer que, enquanto 

estivermos no terreno da filosofia, será possível que dois grandes pensadores 
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contrariem-se em suas conclusões, afinal são especulações metafísicas que não têm, por 

serem elaboradas pelo limitado intelecto humano, condição de serem verdades 

universais. 

Mas e a Psicologia? Ela é diferente da Filosofia, afinal é uma Ciência; humana, 

sim, não obstante, ainda ciência. 

A ciência necessita de universalidade e objetividade na sua aplicação para então, 

através de métodos, teorias, instrumentos e linguagem própria, orientar sobre seu objeto 

de estudo. Não é difícil de perceber que a Psicologia não se encaixa facilmente nessa 

definição, talvez com a exceção das teorias experimentais, que se preocupam com o 

observável e objetivo, fixando-se assim mais próxima do terreno das ciências naturais. 

Como escolher entre Freud e Jung? Ambos propuseram métodos e teorias 

maravilhosamente bem construídos, que se põem a explicar os fenômenos humanos em 

quase todos os seus aspectos, dando respostas plausíveis, mas que, em última análise, 

são respostas diferentes uma da outra. 

Meus professores, que sempre parecem mais inteligentes que eu, estão baseados 

em outros professores tão brilhantes quanto eles, que por sua vez aprenderam de 

grandes autores e pesquisadores e assim até chegar aos ícones, aqueles pioneiros, gênios 

vislumbradores, grupo seleto do qual tanto Freud quanto Jung fazem parte. Quem serei 

eu para duvidar do que Eles dizem? Questionar suas convicções? Suas crenças? 

No entanto, algo dentro de mim sempre me força a questionar crenças, talvez 

isso seja um fruto indireto do casamento de meu pai, judeu, com minha mãe, católica, 

que criam um ser híbrido que não sabe muito bem o que responder quando indagado 

sobre a sua religião. 

Através de meus vínculos transferenciais, fui me encaminhando para descobrir 

mais sobre a psicanálise e a psicologia analítica. De um lado, meu analista, junguiano, 

com o qual tenho o prazer de sentar por uma hora, uma vez por semana, desde 2000. Do 

outro minha tia, psicanalista, dotada de uma intuição impressionante sem contar a 

experiência clínica invejável. Somados aos respectivos lados, os grandes professores 

que tive, em ambas as matérias, ao longo desses últimos cinco anos, os quais admiro e, 

na maioria das vezes, me espelho. 

A dúvida sobre qual linha teórica devo seguir estudando me fez refletir não 

apenas na teoria pronta de Freud e Jung, mas nos homens por trás dos bustos e estátuas 

nos pedestais. Por que depois de anos de colaboração mútua e amizade profunda, Carl 

Jung e Sigmund Freud separaram-se para sempre, de maneira dramática? 
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Será que as discussões e discordâncias entre suas visões do homem moderno 

impossibilitaram-nos de prosseguir como colegas, até mesmo em suas vidas pessoais? A 

história mostra-nos que sim, foi o que aconteceu. Mas, outra pergunta me ocorre: Será 

que foram apenas os desacordos teóricos que provocaram tal ruptura? Estou inclinado a 

dizer que não e, pelo contrário, após estudar sobre o relacionamento entre os dois, diria 

que a briga e dissensão se deu em maior parte por causa dos elementos emocionais 

presentes na intensa convivência de pouco mais de sete anos. 

A partir do estudo do relacionamento de Freud e Jung é inegável que 

presenciamos um duplo nascimento: nasce a psicanálise, como instituição oficial e 

reconhecida, e também sua irmã, um tanto mais tarde, a psicologia junguiana, que toma 

rumo próprio e desabrocha como um movimento de peso e repercussão internacional 

nos moldes de sua irmã. 

Pessoalmente, descobrir mais sobre a história do movimento psicanalítico nos 

seus anos dourados, vê-lo tomando força e ganhando membros e despontando como 

uma instituição oficial criadora de conhecimento, com grupos nacionais e 

internacionais, foi um grande prazer. Além de prazeroso foi instrutivo; tenho a 

impressão de que, se por um lado a história pessoal de Sigmund Freud diz respeito à sua 

filha, a psicanálise, e o desenvolvimento de ambos estão ligados, também estão ligados 

a história “pessoal” do movimento psicanalítico e o desenvolvimento dos seus “filhos”, 

os psicanalistas. 

Dessa história, os filhos puxaram o ímpeto e convicção do pai, às vezes 

chegando a confundi-los com dogmas e postulados, correndo o risco de tornarem-se 

fanáticos. 

O movimento Junguiano, ao que me parece, segue também os passos do pai, 

nesse sentido até mais presos em Carl Jung do que os psicanalistas em Sigmund Freud, 

pois hoje em dia existem diversas correntes de psicanalíticas, dentre as quais se 

destacam a Inglesa e a Francesa. Os junguianos, aumentando em número a cada dia 

acoplaram ao seu estudo, técnicas expressivas inovadoras e desenvolveram novas 

leituras da psique humana, baseadas no Inconsciente de Freud, chamado de Pessoal, que 

por sua vez está enraizado num mundo platônico-moderno das idéias, o Inconsciente 

Coletivo. Muitos de seus adeptos tornaram-se fanáticos também. 

O fanatismo, existente em ambas as correntes, leva a uma noção de “Criai-vos e 

multiplicai-Me”, na qual os seguidores do Messias (Freud ou Jung) multiplicam-se de 

modo a tornarem-se “freudzinhos” e “jungzinhos”, simplesmente copiando as 
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teorizações de seus mestres, e fechando-se completamente para qualquer outra 

elucubração científica que lhes é apresentada, ou até mesmo, se poupando de criar algo 

novo e pessoal. 

Tenho a impressão de que era a esse fenômeno de “Criai-vos e multiplicai-me” 

que Jung se referiu quando, durante um painel de discussões no instituto C. G. Jung, em 

Zurique, disse secretamente ao ouvido de um colega: “Graças a Deus, eu não sou um 

junguiano”. 

Psicanalistas não podem ser “freudzinhos”, assim como junguianos não 

deveriam contentar-se em serem “jungzinhos”. Ambas as correntes poderiam investigar-

se, uma a outra, isso apenas acrescentaria a formação das duas, uma vez que estamos 

tratando de duas ciências que co-existem e que são de suficiente importância e 

detentoras de conhecimento reconhecido o bastante para serem, ambas, ensinadas nas 

faculdades de psicologia. 

Ainda que, no final, psicanalistas serão psicanalistas e junguianos continuarão 

junguianos, Freud e Jung descerão, nem que por um instante, de seus pedestais e se 

apresentarão como, apenas, homens muito brilhantes. Talvez, então, possamos 

questionar nossas fé e crenças. Talvez, então, possa haver diálogo. 

A história do relacionamento entre Carl Gustav Jung e Sigmund Freud, na minha 

experiência pessoal, proporcionou isso. Consegui enxergá-los mais “de perto”. 

Se Freud e Jung, os dois homens, não suportaram suas visões distintas de 

homem para que continuassem a trabalhar juntos, cabe fazer a pergunta para seus 

respectivos discípulos: seriam as divergências nas bases teóricas tão grandes, que uma 

fusão entre ambas as linhas torna-se impraticável? 

Temo que sim. 

Por pior que essa resposta me pareça, e me deixe mais perdido quanto a qual 

linha teórica seguir após a formatura, a verdade aparece nítida: o homem junguiano é 

diferente do homem psicanalítico em noções muito básicas. Suas pré-suposições e 

princípios estruturantes são inconciliáveis por natureza. 

Uma vez que a linha teórica com a qual seguirei minha vida (?) não foi decidida 

desta vez; resta-me agora o conteúdo da pesquisa em forma de história; pelo menos, 

agora sei que o lucro de fazer esse estudo foi o de uma “desalienação”: Freud e Jung 

conviveram e brigaram, pela teoria, sim, sem dúvida, seus preceitos eram diferentes 

demais, mas sei também que eram homens, falíveis e geniais, que acreditavam em algo 

tão forte, tão científico, que o custo foi uma grande amizade. 
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Freud e Jung - Teorizadores de Si. 

 

O terreno da subjetividade humana não é constituído de terra firme para se pisar 

com segurança. 

Quando falamos de psicologia, estamos fadados a falarmos de nós mesmos, 

afinal nossa única experiência subjetiva concreta é a da nossa própria subjetividade. 

Dessa forma, parece-me difícil falar de um assunto tão próximo e pessoal, com a 

distância necessária, para torná-lo uma ciência, nos padrões das ciências positivistas, 

exatas, ou até das naturais (ressalto as exceções feitas às teorias Comportamental e 

Experimental). 

Ao contrário da física newtoniana, da matemática e das outras ciências exatas, as 

ciências humanas, entre elas a psicologia, têm um objeto de estudo muito difícil de 

isolar, de modo a estudá-lo com precisão; o homem, em suas múltiplas facetas, está 

ligado ao seu ambiente de forma simbiótica, não se pode separá-lo do seu mundo 

externo para então estudar as suas reações num ambiente completamente controlado. 

Fora o ambiente, o homem está em contato perene com seu outro mundo, um 

universo particular, formado por suas experiências próprias ao longo da vida. Estas 

vivências determinam as suas ações e reações futuras, mas é praticamente impossível de 

predizê-las, uma vez que o repertório do sujeito lhe é particular e sua gama de respostas 

infindável. 

Por fim, para estudar o homem, precisa-se de um homem, ou uma mulher, mas 

necessariamente alguém estuda alguém. Nesse sentido é impossível que, quem queira 

que esteja estudando o homem, não esteja se colocando pessoalmente no estudo. Ou 

seja, o observador interfere com o estudado, ou então com o estudo. Não há como 

desvincular o homem do homem. 

No caso da psicologia, isso é ainda mais problemático. Muitas vezes o 

pesquisador está SE pesquisando, “medindo” as suas próprias reações, sentindo seu 

mundo subjetivo movimentar-se e então descrevendo tal movimento. É necessária muita 

sensibilidade e coragem para se fazer tal viagem interna. 

Quando falamos de psicanálise e psicologia analítica, essa questão se complica 

mais ainda: somada à Consciência e suas estruturas está o Inconsciente (com o qual não 

temos contato direto), dotado de funcionamento e sistemas particulares que se 

relacionam e interferem na vida consciente, deixando uma investigação a cerca do 



 21 

psiquismo mais difícil. Quanto podemos confiar nessa nossa excursão pela 

subjetividade, para criarmos certezas universais quanto à psique e as regras gerais que a 

governam? 

A racionalidade da observação científica e a sua “pureza” estão misturadas às 

fantasias pessoais, às crenças e aos valores do pesquisador, formando uma ganga 

impura, não característica das ciências tradicionais (exatas, naturais e aplicadas). 

O homem moderno parece ser um teorizador de si praticamente desde que nasce. 

Quando entramos em contato com a dimensão do mundo externo, como sendo algo 

diferente de nós, que está ali, independente de nós estarmos ou não, fantasiamos sobre o 

mundo e os outros e, consequentemente, sobre o que sobrou, o “eu-mesmo”. 

Construímos fantasias, ao nosso respeito e a respeito dos outros, algumas das 

quais lembramos em vida adulta, abismados com a simplicidade delas (eu, por exemplo, 

acreditava que as pessoas morriam ao atingirem dez anos de idade, já que se acabavam 

os dedos das duas mãos para contar quantos anos se tinha... questiono-me, hoje, quantos 

anos eu achava que tinham minhas avós). 

Fantasiamos a respeito de nossos pais, de nossas origens, do que gostaríamos de 

ser e de como gostaríamos que as pessoas mais próximas fossem. Fabricávamos o 

mundo à medida que ele se apresentava para nós e, consequentemente, o mundo nos 

construía junto. 

No início, nossas figuras parentais são nossa porta para a descoberta do externo. 

Eles nomeiam, dão valor às coisas que lá estão, desta maneira enraízam-nos 

emocionalmente no mundo. 

Conforme vamos crescendo e nos desenvolvendo, aprendemos a dar valores 

próprios às coisas a partir dos moldes que temos. Escolhemos nossos objetos preferidos 

e aqueles dos quais não gostamos e, assim, vamos elencando as coisas do mundo, 

criando, enfim, o nosso mundo.  

Esta constante atividade de “fabricação” do mundo e de nós mesmos, 

fatalmente, irá infiltrar nas nossas idéias e convicções. 

Quem se aventura a teorizar sobre o ser humano não está nem um pouco livre de 

implicar a sua história pessoal, ou seja, qualquer um que quiser escrever sobre “os 

outros” estará fadado a se expor no mais íntimo. Todo conteúdo construído está 

intrinsecamente ligado às suas vivências pessoais, emocionais. 

As idéias teóricas estão enraizadas em um solo afetivo, terreno de crenças e 

valores. Esse terreno não é composto de terra firme o suficiente para se construírem 
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Certezas Científicas. A subjetividade é território do Humano, do erro, do incompleto e 

emocional. 

Não é de se surpreender que, uma vez filiado a uma corrente de pensamento ou 

linha teórica da psicologia, o sujeito sinta-se pessoalmente agredido por um outro 

quando este duvidou ou questionou seu método ou teoria. Faz-se presente o medo de 

perder suas certezas. Tamanha é a identificação entre discípulo e corrente, que 

verdadeiras cruzadas já foram travadas para defender as bases teóricas “científicas” da 

teoria preferida. 

Muitas vezes uma crítica à teoria é uma afronta pessoal aos seus seguidores. 

Claramente, nessas situações, percebe-se o valor emocional, afetivo que tal teoria tem 

para aquela pessoa; está se criticando suas bases, seu mundo pessoal, as crenças. 

Crenças pessoais, no entanto, não são dogmas sagrados. 

O questionamento de uma idéia é sempre criativo; mesmo que se chegue à 

resposta: “porque sim!”, ou “porque isso É assim!”. Nesses momentos, encontrou-se a 

uma base, um pilar da linha teórica e é importante que qualquer um que se filie a ela, 

compreenda que essa é UMA visão, científica e humana do homem, elaborada por um, 

ou mais teorizadores de si - próprios. Cada abordagem psicológica é um círculo, muito 

bem estruturado e fechado em si. 

Vindos de lugares e culturas diferentes, Freud e Jung, engendraram suas teorias 

baseadas nas suas observações clínicas e nos estudos de seus precursores como Charcot 

e Janet, mas em grande parte, criaram a partir de suas vivências pessoais. 

No momento em que se encontram, estabelece-se um vínculo de grande 

intensidade, que temporariamente cega-os para as incompatibilidades dos sistemas de 

crenças e valores que estavam na base de suas teorias. As diferenças teóricas sobre o 

“homem” talvez pudessem ter sido superadas, preservando, pelo menos, a convivência 

pacífica e a amizade de ambos, não fosse a enorme onda emocional que propulsionava 

os dois homens naquele momento de suas vidas. 

As obras de Freud e Jung foram moldadas “por contingências quase inevitáveis, 

que refletiam suas próprias necessidades do momento e que, em última análise, 

produziram distorções que devemos conhecer e compreender.” (Kerr, 1997, p. 03). As 

necessidades pessoais de cada um, estampadas em seus métodos e pensamentos, são 

pivôs da ruptura. 

As teorias de ambos talvez continuassem separadas pelas diferenças científicas 

das concepções do objeto que cada um tinha, no entanto, restam-me poucas dúvidas de 
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que a ruptura bruta entre Carl Jung e Sigmund Freud se deu devido a essas questões 

emocionais. No caso, a confusão entre o “rejeitar as minhas teorias” e o “rejeitar-me” 

intensificou-se por causa das crenças depositadas pelos dois em suas idéias, somando-se 

ainda à difícil manutenção das posições de Pai/Filho, Mestre/Discípulo, 

Colaborador/Rival. 

Através das leituras das cartas e trabalhos autobiográficos de Freud e Jung, e das 

diversas pesquisas feitas a respeito da relação desenvolvida pelos dois homens, pretendo 

demonstrar a natureza emocional da relação e ruptura dessas duas grandes figuras e, 

dessa forma, desmistificar para psicanalistas e junguianos os fantasmas de Jung e Freud 

que assombram, respectivamente, os dois grupos. 
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Caro Colega 

 

“Caro Colega”, assim começava a carta datada de 11 de abril de 1906. No 

envelope, o endereço do remetente: Berggasse 19, Viena. O conteúdo escrito pelo 

Doutor Sigmund Freud ultrapassava pouco mais de um parágrafo e era basicamente um 

agradecimento pelo envio do livro “Estudos sobre associações Diagnósticas” 

(Diagnostische Assoziations-studien: Beiträge zur experimentellen Psychopatologie) 

cujo último capítulo, intitulado “Psicanálise e os Experimentos de Associação”, era da 

autoria de um jovem psiquiatra que, sob a tutela do conhecido Eugen Bleuler, 

trabalhava a mais de seis anos no Hospital Burghölzli, Suíça. 

Depois de viajar os 784 km que separam Viena de Zurique, a epístola chegou à 

mão do jovem Carl Gustav Jung em sua residência dentro do Hospital Burghölzli. Esta 

carta, bem como todo o restante da correspondência vinda da Berggasse 19 nos sete 

anos que se seguiram, foi guardada por Jung até o fim de sua vida. 

Aqui se inicia5 a intensa correspondência entre Freud e Jung e desde esta 

primeira missiva se pode observar alguns elementos que marcam a relação entre os dois 

e criam todo o pano de fundo emocional no qual se desenrolaria a trama do seu início, 

até a ruptura em 1914. 

Sigmund Freud terminava sua carta com as seguintes palavras: “Tenho certeza 

de que o senhor poderá apoiar-me outras vezes, mas também aceitarei com prazer 

eventuais correções” (Carta de Freud a Jung 1F)6. 

Essa última frase quase explicita sua posição de fundador da psicanálise e 

“mestre, reservando para Jung a honrosa tarefa de confirmar sempre que possível suas 

descobertas...” (MEZAN, 2006, p.302). Indiretamente o funcionamento do 

relacionamento entre os dois começa a tomar forma: quem apoiaria quem, 

consequentemente de quem seriam os papéis de pai/filho, líder/discípulo (BAIR, 2003. 

p 101 – 102). Por diversos motivos, que veremos com profundidade no próximo 

                                                
5 Tem-se esta como a primeira carta, pois é a mais antiga do acervo da correspondência entre os dois 

mestres. A que teria sido enviada por Jung, juntamente com o livro e o artigo, para a qual a carta de 11 de 
abril de 1906 seria resposta, deve ter se perdido ao longo do tempo. BROME (1968) afirma que Freud 
teria destruído uma série de documentos, incluindo algumas cartas de Jung, quando mudou para o 
apartamento de sua irmã, Rosa Graf, em 1908; talvez nesse momento tenha se perdido a carta que 
inauguraria a correspondência.  

6 A correspondência completa entre Freud e Jung, editada por William McGuire, segue um padrão de 
numeração sucessivo de 1 a 359, da primeira à última carta respectivamente, no qual o número é seguido 
por um “F” (no caso do remetente ser Freud) ou “J” (no caso de Jung). Minhas citações seguirão tal 
critério. 
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capítulo, dentre eles a diferença de 19 anos entre os dois, ambos aceitaram, 

inicialmente, tais papéis fácil e ansiosamente. 

Com essa relação “Pai e Filho” se desenhando nas entrelinhas, a ligação afetiva 

entre eles deslanchou rapidamente, gerando um reconhecimento recíproco e um período 

de amizade intensa e de co-dependência. Eventualmente serão esses mesmos papéis 

fixados de líder/discípulo, pai e filho, que outrora os juntaram tão fortemente, que os 

farão desentenderem-se, para então separarem-se para sempre. 

Por ora não havia necessidade de sustentar uma correspondência ativa e os dois 

mantiveram-se em silêncio, até Outubro, quando foi a vez de Freud enviar a Jung uma 

coletânea de seus artigos sobre neurose (Sammlung kleiner Schriften zur 

Neurosenlehre). 

O agradecimento partiu agora de Zurique no dia 5 do mesmo mês, através de 

uma carta endereçada ao “Caro Professor Freud”. 

Além da gratidão pelo envio do novo trabalho, Jung manifestou na carta uma 

insatisfação com a comunidade médica, em especial com Gustav Aschaffenburg, 

psiquiatra alemão, que desprezava as idéias de Freud, quase em um nível pessoal. Jung 

contou a Freud que mantinha uma correspondência ativa com Aschaffenburg, na qual 

defendia a integridade das teorias e práticas psicanalíticas. Num congresso para 

neurologistas e psiquiatras em Baden-Baden, em maio de 1906, Jung debateu 

pessoalmente com Ashaffenburg sobre a validade prática e importância das teorias de 

Freud, na frente de todos os presentes.  

Mudando de assunto, mas ainda na mesma carta, Jung escrevera que, no que 

tangia a teoria psicanalítica, considerava-se longe de ser um entendedor completo e, na 

realidade, divergia de Freud quando supunha que “... a gênese da histeria (era) 

predominantemente, porém não exclusivamente, sexual...”. 

Freud recebeu a carta e respondeu imediatamente. Com referência à questão dos 

depreciadores da psicanálise, tinha apenas que torcer para que “... aqueles capazes de 

superar suas resistências interiores irão desejar contar-se entre meus seguidores...”, 

quanto a Aschaffenburg e seus ataques, preferiria, “... por princípio, mas também por 

causa de seu caráter desagradável...” não responder ao psiquiatra alemão. 

Quando chegou à questão de Jung não concordar com a etiologia sexual da 

histeria, Freud, confiante, simplesmente respondeu: “... nos próximos anos, o senhor 

[irá] aproximar-se de mim muito mais do que agora julga possível...”. 
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Já nessas duas cartas de Outubro de 1906, são encontrados alguns dos fatores 

cujos efeitos poderão ser medidos ao longo de toda a trajetória da relação Freud/Jung. 

Fiquemos atentos aos assuntos que começam a se desenrolar em suas linhas. De um 

lado, encontramos fatores que aproximarão nossos dois “protagonistas”: a postura de 

defensor da psicanálise que desponta em Jung, cujo interesse pela psicanálise e por seu 

criador está se formando e será futuramente decisivo para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal; a vontade de Freud, de puxar o suíço para mais perto dele e de 

sua teoria somada à expectativa crescente do vienense de que Jung se encaixe nos seus 

planos e projetos dos próximos anos. 

Do outro lado, existe o fator claro da discordância a respeito da teoria sexual, 

que permanecerá por todo o período do relacionamento como uma questão não 

resolvida, refletindo a força das convicções de cada um deles em seu próprio “faro” 

científico, uma vez que, nem Freud, nem Jung, desistem de seus pontos de vista.  

Para aqueles que se aventuram a conhecer o relacionamento entre Carl Gustav 

Jung e Sigmund Freud é importante que se saiba, pelo menos um pouco, sobre a busca 

pessoal e ambições de vida de cada um deles; a partir disso talvez possamos entender 

que, além de um interesse objetivo profissional e científico mútuo, tanto Freud quanto 

Jung criaram uma expectativa na pessoa do outro, carregada de sentimentos e emoções. 

Então, nos dois próximos capítulos, procurarei fazer um retrospecto pintando o 

pano de fundo emocional de ambos antes da troca das primeiras cartas. Tentarei deixar 

claro qual era o momento de vida que Freud e Jung atravessavam no momento do 

primeiro contato, para que daí seguir viagem rumo à amizade e separação dos dois, mais 

bem informados e conhecendo melhor suas bases emocionais. 
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O “Senhor Professor” de Viena, o doutor Freud: 

 

Foi em meados de 1880, que o meio médico europeu começou a ouvir falar do 

neurologista de Viena, Sigmund Freud. Seus estudos sobre uma nova droga, a cocaína, 

prometiam um tratamento inovador para a impotência, a fadiga entre outros males. 

Depois disso, Freud foi responsável por traduzir para o alemão uma obra de Bernheim e 

dois volumes do famoso professor da Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, conhecido como 

o Napoleão das Neuroses. 

Tendo estudado com o próprio Charcot em Paris durante um tempo, Freud 

escreveu sua monografia sobre a afasia em 1891, além de alguns outros trabalhos sobre 

paralisias na infância. O contato com o professor francês na Salpêtrière, foi, porém, 

muito mais inspirador para seu trabalho publicado em 1895, denominado Studien über 

Hysterie, traduzido para o português como “Estudos sobre a Histeria”. 

Esta obra, produzida em conjunto com Josef Breuer, clínico e pesquisador no 

campo da fisiologia, também de Viena, ajudou a catapultar o nome de Freud entre os 

médicos de sua época, ficando lado a lado, em prestígio, com o estimado Pierre Janet, 

também aluno de Charcot. 

As idéias propostas por Breuer e Freud a respeito das origens do sintoma 

histérico a partir de um trauma recalcado ou experiência de caráter emocional forte e 

não manifestada, ganharam notoriedade. O tratamento sugerido, que podia até dispensar 

a hipnose, consistia basicamente em pedir para que o paciente contasse a respeito da 

situação traumática e manifestasse qualquer que fosse a reação que não pudera ou não 

conseguira manifestar naquele momento. A partir dessa ab-reação, o sintoma que 

substituíra a reação original, iria embora. 

Essa estratégia de fazer desaparecer o sintoma através da fala e reação do 

paciente ficou conhecida como o “método catártico”. Uma série de médicos e 

investigadores da histeria tentaram tratar seus próprios pacientes a partir dos escritos de 

Breuer e Freud. 

Freud não parecia ser adepto do famoso ditado “em time que está ganhando, não 

se mexe”; seus impulsos científicos e busca pelo conhecimento verdadeiro falavam mais 

alto. Por maior que fosse o interesse suscitado na classe médica pelas idéias 

apresentadas em “Estudos sobre a Histeria”, algo não lhe parecia correto. A idéia de 

uma experiência emocional recalcada que, quando não manifestada, apareceria sob a 
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forma de um sintoma não parecia inteiramente precisa. Separando-se de Breuer, Freud 

lança-se ao estudo mais aprofundado dos sintomas e de suas causas. 

No ano seguinte, ele definiu que a verdadeira causa do sintoma histérico residia 

no recalque de um trauma sexual, ocorrido ainda na infância. Dezoito de seus pacientes 

descreviam as cenas de abuso sexual que teriam sofrido quando crianças e pareciam 

reviver o acontecido, sensorialmente, durante o relato. Estava postulada a “teoria da 

sedução”7. 

As mudanças não paravam por aí: seu método de tratamento para esses casos 

não era mais o catártico, como proposto no trabalho de 1895, mas sim uma terapia, um 

tanto misteriosa, não hipnótica, uma cura pela palavra, a qual Freud cunhou 

“Psicanálise”. 

A comunidade médica espantou-se com a teoria de Freud. Seria possível que, 

todas aquelas histéricas que freqüentavam as clínicas e hospitais teriam sofrido abuso 

sexual na infância? Parecia improvável. Deveriam crer, os médicos, nos depoimentos 

dos pacientes histéricos, cujas faculdades mentais não pareciam estar muito 

preservadas? O doutor Krafft-Ebing, que presidia a reunião da Sociedade Médica de 

Viena, na qual Freud apresentou tais conclusões pela primeira vez, apenas comentou 

que “tudo soava como um conto de fadas científico” (Kerr, 1997, p.39). 

Freud foi acusado, pelas más-línguas, de implantar e sugestionar as memórias de 

abuso infantil em seus pacientes, para benefício próprio. Outros médicos, simplesmente 

não entendiam as bases metodológicas da tal da “psicanálise”, uma vez que foram 

superficialmente descritas por seu inventor. 

A verdade era que o neurologista vienense ainda estava construindo a 

psicanálise.  

A construção da psicanálise era trabalho de Freud, mas não foi feito inteiramente 

sozinho. No final de 1887, na casa de Josef Breuer, Freud conhece um médico, 

otorrinolaringologista, de Berlim que viria a ser, por algum tempo, seu melhor amigo e 

confidente. Wilhelm Fliess freqüentou algumas das palestras de Freud sobre neurologia, 

por recomendação de Breuer. Ao retornar a Berlin, em novembro, recebeu uma carta de 

Viena, de Sigmund Freud; nela, o remetente dizia-se impressionado com Fliess e que 

gostaria de manter contato. 

                                                
7 A teoria da sedução foi abandonada pelo próprio Freud no ano seguinte, mas seus efeitos deram 

espaço para a noção da sexualidade infantil e das fantasias, presentes na teoria freudiana. 
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Daí em diante, os dois trocaram inúmeras cartas e encontraram-se pessoalmente 

diversas vezes; consideravam-se grandes colegas e colaboradores no terreno da ciência, 

mas, mais do que isso, enxergavam no outro um íntimo amigo, um confidente. Freud 

expôs detalhes íntimos de sua vida, seus desejos e conflitos internos. Através desse 

trabalho, por muitas vezes chamado de “auto-análise”, Freud descobriu muito sobre si e, 

consequentemente, sobre o funcionamento das leis do Inconsciente. 

A cada encontro com seu amigo, discutiam detalhadamente seus casos clínicos e 

idéias, muitas das quais foram sendo agregadas ao conjunto da psicanálise; esta ia 

tomando forma, criando um corpo teórico. 

Paulatinamente, carta após carta trocada com Wilhelm Fliess, Freud descobria 

mais sobre os mecanismos do recalque e do inconsciente. Interpretando seus próprios 

sonhos, pequenos erros da fala e escrita e chistes, uma nova porta se abria para si, um 

caminho realmente novo, cujo trajeto se apresentava exclusivamente para que ele o 

percorresse. Nem Breuer e nem mesmo o brilhante Charcot, enxergavam essa nova 

possibilidade. A psicanálise estava sendo formulada aos poucos, baseada em suas 

próprias experiências pessoais e clínicas, com o respaldo de seu amigo e de seus 

pacientes. 

Freud descobriu seu caminho, exclusivo. Talvez pudesse se tornar um criador de 

algo original e, quem sabe, ser aclamado por isso. Essa era sua ambição. 

E foi assim que passou a ser reconhecido. Não era mais um “aluno de Charcot”, 

ou “parceiro de Breuer”: a comunidade médica de Viena reconheceu em Freud alguém 

que tentava inovar as teorias. Suas obras começaram a ser vistas como dignas de 

atenção e as críticas eram, em sua maioria, favoráveis. 

Freud escreveu a Fliess a 12 de junho de 1900: “Você acha que, algum dia, será 

possível ler numa placa de mármore nesta casa: ‘Aqui, no dia 24 de julho de 1895, o 

segredo do sonho se revelou ao Dr. Sigm. Freud’?” (Freud, 1985/1986, p. 418). 

A “Interpretação dos Sonhos” (“Die Traumdeutung”, 1899 [1900]) e 

“Psicopatologia da Vida Cotidiana” (“Zur Psychopathologie des Alltagslebens”, 1901), 

asseguraram a Freud, em março 1902, a nomeação de professor titular da Universidade 

de Viena. Juntamente com a nomeação, Freud ganhou o direito de ser saudado com um 

novo título oficial, “Senhor Professor”. 

Ainda assim, o sucesso de suas propostas e conclusões era restrito. As teorias de 

Freud, nos anos iniciais do século XX, “eram conhecidas de boa parte do mundo 

médico, porém não se destacavam das diversas outras teorias de inúmeros 
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contemporâneos.” (Kerr, 1997, p. 7). A psicanálise ainda era considerada mais uma 

curiosa invenção, do que um método-modelo. Todavia, para uma pequena parcela de 

desconhecidos médicos judeus de Viena, as teorias psicanalíticas mereciam ser 

discutidas a fundo. Formava-se assim, em 1902, a Sociedade dos Quartas-Feiras. 

Todas as quartas-feiras reuniam-se em torno de Freud alguns senhores para que 

pudessem perguntar, aprender e divulgar a psicanálise. O núcleo do grupo era formado 

por Freud; Wilhelm Stekel, ex-paciente de Freud, médico com credenciais jornalísticas; 

Max Kahane, especialista em doenças nervosas, que, como Freud, traduzira um volume 

de Charcot para o alemão; Rudolf Reitler, tido como o primeiro analista, com a exceção 

de Freud; e Alfred Adler, um médico com tendências socialistas, que, posteriormente, 

romperia com a psicanálise de Freud, e fundaria sua própria psicologia, a Psicologia 

Individual. 

Reuniam-se na casa de Freud, na sala de espera de seu consultório e passavam a 

noite apresentando seus casos e debatendo hipóteses, regados a muitos charutos e 

cigarros, bolos e café preto. 

De acordo com Gay (2006) “Freud ensinava a seus colegas bem mais do 

aprendia com eles, mas estava aberto para suas influências” (p.173). Independente 

disso, a formação de um grupo, mesmo que pequeno e limitado, era um passo 

importantíssimo para a oficialização da psicanálise; agora, o movimento iniciado por 

Freud tinha discípulos fiéis, que seguiam sua liderança. O clima era quase religioso; a 

palavra de Freud era definitiva, profética, apesar de ele próprio ressentir tal papel. 

Stekel descreve, em sua autobiografia, ser apóstolo de Freud, que era seu Cristo. 

Os quartas-feiras, ao menos nesse início, supriam a expectativa de “aplausos” e 

reconhecimento que Freud almejara desde o lançamento de seu livro “Interpretação dos 

Sonhos”. 

Parecia que a psicanálise realmente floresceria; Freud dava suas aulas e palestras 

na Universidade; seus trabalhos, por mais que não se destacassem mais do que de seus 

contemporâneos, eram lidos por grande parte da comunidade médica especializada; e 

ele conseguira sua platéia, que o admirava e seguia, ajudando a disseminar a sua 

psicanálise. 

Porém, tudo estava para ficar mais complicado. 

Enquanto duas de suas três publicações de 1905, “Três Ensaios sobre a Teoria 

da Sexualidade” (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie) e “Os Chistes e sua Relação 

com o Inconsciente” (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten), foram bem 
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recebidas pelo público e saciavam, um pouco, a sua sede por mais detalhes sobre a 

prática da psicanálise e suas teorias do Inconsciente, a publicação de “Fragmento de 

Análise de um Caso de Histeria” (Bruchstuck einer Hysterie-Analyse) causou 

verdadeiro furor na sociedade vienense. 

O “Caso Dora”, apresentado no livro, possuía ingredientes para fazer corar um 

homem adulto do final do século XIX. Ida Bauer, renomeada “Dora” pelo autor para 

garantir a ela o anonimato, chegou ao consultório de Freud aos 16 anos, depois de já ter 

passado por diversos outros médicos, que não obtiveram sucesso. Freud era a última 

esperança de fazer parar os sintomas da menina. 

O caso tocava em quase todos os pontos críticos, e secretos, das famílias 

burguesas de Viena. Os pai de Dora, uma mãe que se ocupava arrumando 

obsessivamente a casa, e um pai sifilítico, talvez já bastassem para chocar a população, 

mas o caso da garota era “especial”: além dos pais, os “K”s, família vizinha, 

apimentaram a mistura. A Sra. K tinha um caso com o pai de Dora; o Sr. K descobriu; 

no entanto, decidiu galantear a jovem Dora como “recompensa” por não intrometer-se 

no caso extraconjugal de sua parceira. 

Dora negou as propostas do vizinho, mas logo começou a apresentar seus 

sintomas, o mais eminente, a afonia. 

Sem nem contar o interesse, mal camuflado, da criada da casa dos Bauer no pai 

de Dora, a história já era no mínimo extravagante. Kerr (1997) destaca assim as 

questões “proibidas”, tocadas pela epopéia freudiana de Dora: 

 

O temor do contágio [sífilis], a crença de que todas as más 
ações dos pais recairiam sobre os filhos, o domínio claustrofóbico do 
regime patriarcal, o poder da histeria para desestabilizar um lar já 
mutilado pela culpa e hostilidades recíprocas entre as gerações, o uso 
das criadas para satisfazer ao patrão, o abandono emocional dos filhos 
aliado a uma preocupação obsessiva por sua saúde. (p.104). 
 

Em sua primeira descrição de caso desde a publicação de “Estudos sobre a 

Histeria”, de 1895, Freud trouxe à tona o terror doméstico/familiar da sociedade da 

época, concretizado e exposto sob forma de sonhos e com ênfase no material sexual de 

uma menina. 

Além do trabalho com sonhos e a questão da sexualidade, Freud esclarecia em 

seu livro, no fundo da cena caótica, o papel da transferência. “Para os que conseguiam 

perceber a idéia da transferência, abriam-se novos horizontes. Para virtualmente todos 
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os outros, o método parecia quase pornográfico.” (Kerr, 1907, p.107). O grosso da 

comunidade entendeu as brilhantes descobertas de Freud, pois não conseguiam abstraí-

las do cenário escabroso no qual se desenrolava o drama da família de Dora. 

Uma revolta enfurecida iniciou-se contra o método freudiano e seu criador. E, 

para piorar, já fazia pelo menos um ano desde que a amizade entre Freud e Fliess 

terminara definitivamente. O mestre de Viena estava sem seu maior aliado pessoal. 

Antes dos “quartas-feiras” aliarem-se e prestigiarem Freud, Fliess era seu 

público, sua audiência de um. “Fliess continua provendo “o presente de ser um Outro”, 

“um crítico e leitor” da maior qualidade...” (Gay, 2006, p.101). 

Além disso, as teorias de Fliess, em especial a da “bissexualidade”, tinham 

algum espaço na mente de Freud, apesar de uma subjacente tendência ao “misticismo”, 

acrescido à estranha obsessão do amigo de Berlin pela numerologia, pontos severamente 

negativos e incompatíveis com a cientificidade freudiana8. 

De fato, após terminar de escrever o caso Dora, em fevereiro de 1901, muito 

antes de torná-lo público, em 1905, Freud se dedicou a dois trabalhos novos: 

“Bissexualidade Humana” e “Esquecimento e Repressão”, ambos estavam fortemente 

embasados na teoria da bissexualidade, ainda não publicada, de Fliess. 

“Freud passara a acreditar que, no tocante às neuroses, a teoria era 

“indispensável”, como ele mesmo escreveu a Fliess” (Kerr, 1997, p. 86), a teoria da 

bissexualidade seria a fundamentação biológica/orgânica da sexualidade. No entanto, 

Fliess não queria ser citado em obra alguma, até que publicasse, ele próprio, suas 

conclusões. Freud estava de mãos atadas, não podia continuar produzindo e publicando 

novos estudos sem que reproduzisse às idéias de seu amigo. 

Tanto “Bissexualidade Humana”, quanto “Esquecimento e Repressão” jamais 

foram publicados. 

No início de agosto de 1900, mais um “congresso” Freud/Fliess se deu, desta 

vez em Achensee, Áustria. Fliess já estava mais preocupado, na verdade quase 

paranóico, com a possibilidade de ver o amigo roubando-lhe a propriedade da teoria, 

enquanto Freud já estava quase convencido que seu confidente pouco poderia 

acrescentar à sua psicanálise, daqui para frente. 

                                                
8 John Kerr escreve que Freud possivelmente invejava a criação da teoria da bissexualidade, uma vez 

que ela encaixar-se-ia bem na teoria da repressão sexual. Em dois sonhos, presentes em “Interpretação 
dos Sonhos”, o tema da disputa pela teoria aparece; um deles, conhecido como “Non vixit”, a disputa 
envolvia um desejo de morte de um amigo não-identificado por Freud. 
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O congresso foi palco de violentas discussões entre eles; um agrediu o ponto 

fraco do outro, mais especificamente, suas teorias. Questionaram a validade e os 

critérios de suas “filhas”. Foi seu último encontro. 

A correspondência foi mantida, embora um tanto mais branda, mas a situação 

entre os dois continuava delicada. Talvez não fossem mais amigos logo após o 

congresso em Achensee, todavia, viraram inimigos depois da publicação, em meados de 

1903, do livro “Sexo e Caráter” (Geschlecht und Charakter), de Otto Weininger, um 

jovem filósofo de Viena. 

Segundo Weininger, para a surpresa de Wilhelm Fliess, todos os organismos 

vivos eram, biologicamente, bissexuais, e que as diferenças entre as pessoas derivavam 

da mistura das suas “substâncias”, masculinas e femininas. 

As vendas de “Sexo e Caráter” foram alavancadas pelo dramático suicídio de 

seu autor, de apenas 23 anos, que se matou a tiros, na casa de número 15 da 

Schwarzspanier-strasse, Viena, a mesma casa em que Beethoven morrera. Não 

coincidentemente, o compositor era, para Weininger, o maior gênio de todos os tempos. 

O trabalho final do jovem Otto Weininger virou um sucesso. Conquistou fama 

internacional e estava para ser traduzido em dezesseis idiomas. 

Fliess ficou possesso. Algumas das suas idéias, inclusive a de que homens 

“femininos”, ou “afeminados”, atraíam mulheres “masculinas” e vice versa, estavam 

publicadas em “Sexo e Caráter” sem uma ínfima citação de seu nome. O único que tinha 

conhecimento de tais especulações era seu ex - melhor amigo, Sigmund Freud. 

Numa carta de 1904, Fliess questiona Freud sobre a terrível coincidência, 

supondo que este teria entregado as idéias à Weininger, direta e indiscriminadamente, 

ou então a um amigo de Weininger, Hermann Swoboda, paciente de Freud. 

Swoboda, por sinal, também escrevera a respeito da possível bissexualidade 

humana e suas conseqüências nas relações entre as pessoas. Freud, já avisara Fliess, 

anteriormente, de como ele havia inspirado seu paciente a escrever sobre tais assuntos. 

Injuriado, Wilhelm Fliess escreve, em 20 de julho de 1904, acusando Freud de 

ter sido colaborador da pirataria de Weininger. 

Realmente, por mais que não tivesse ditado diretamente as idéias da 

bissexualidade para o jovem filósofo, Freud estava envolvido. Seu nome aparecia 

diversas vezes ao longo da obra. A questão da bissexualidade teria aparecido, 

naturalmente, nas sessões de Swoboda, que as comentou com seu amigo Weininger. 
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Sigmund Freud chegara a ter em mãos o manuscrito de “Sexo e Caráter”, para 

que revisasse o capítulo sobre histeria. Apesar de ter tentado dissuadir Otto Weininger 

de publicar o conteúdo apresentado naquela primeira versão, que na opinião do pai da 

psicanálise era insatisfatório e confuso, Freud não o alertou de que estava prestes a 

cometer o crime de plágio9. 

Através de Oskar Rie, um amigo em comum, Fliess soube do envolvimento de 

Freud. 

Ainda assim, o vienense tentou deixar o assunto “esfriar”. Ele estava acabando 

de escrever “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” e necessitava que Fliess o 

lesse e retificasse qualquer anotação relacionada à teoria da bissexualidade. E ainda 

adicionava: “Seria mais fácil adiar a publicação até que você divulgasse sua parte de 

biologia. Mas eu não sei quando isso se dará.” 

Terminava a correspondência entre os dois. Fliess não responderia mais; Freud 

publica seus “Três Ensaios” em 1905. 

O livro de Fliess finalmente é lançado no início de 1906. Sob o título “O Ritmo 

da Vida” (Der Ablauf des Lebens), a alentada obra de Wilhelm Fliess descrevia com 

detalhes, coletados em seus longos anos de investigação, suas mais importantes teorias; 

além da “Bissexualidade Humana”, o autor discorria sobre Ciclos da vida de homens e 

mulheres que influenciariam sua propensão à dor, seu humor, a imunidade às doenças, 

etc. 

Ao mesmo tempo, o livro de um bibliotecário, Richard Pfennig, chegava ao 

público. “Wilhelm Fliess e seus descobridores subseqüentes: O. Weininger e H. 

Swoboda” foi lançado com o propósito de esclarecer quem fora o verdadeiro criador das 

teorias presentes nos livros dos três autores. Pfennig, amigo de Fliess, não deixou de 

incluir o nome de Freud, bem como trechos de suas cartas para Fliess, para pintá-lo 

como conivente do plágio de Swoboda e Weininger. 

O caso havia tornado-se público. Freud retraiu-se, apesar de profundamente 

incomodado; ele julgava que, caso tomasse alguma providência para se defender, 

apenas aumentaria as especulações gerais e, logo, prejudicaria mais ainda seu nome e 

imagem. 

Swoboda não foi tão brando quanto Freud. Moveu uma ação contra o 

bibliotecário por calúnia, alongando o caso por, pelo menos, mais um ano. Foi apenas 

                                                
9 De acordo com Peter Gay, Freud dizia que o manuscrito que ele revisara, a pedido de Weininger, era 

muito diferente do resultado final no livro publicado. 
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em dezembro de 1906 que o processo foi definido. Após meses de exposição pública, 

inclusive em alguns jornais, um tribunal de Berlin decidiu a favor de Richard Pfennig, 

contra Hermann Swoboda e, por tabela, Otto Weininger (morto há algum tempo) e 

Sigmund Freud. O plágio foi dado como fato verdadeiro e comprovado. 

Freud estava numa péssima fase. O caso “Dora” não só espantara o público, mas 

revoltara a sociedade; sua amizade com Fliess, parceiro e colaborador de tanto tempo, 

virara uma ferrenha inimizade; seu nome aparecia publicamente associado a 

plagiadores. 

Os “quartas-feiras” pouco podiam fazer para reanimar seu mestre. Muitos 

haviam se unido à Sociedade, participando das reuniões e fazendo o grupo crescer; em 

1906, já eram em dezessete membros. Entre eles, Otto Rank, oficialmente convocado 

como secretário, para anotar as reuniões da Sociedade das Quartas-feiras a partir de 

1906. Rank provou ser um brilhante colega e psicanalista no decorrer da história do 

movimento psicanalítico. Conheceu os trabalhos de Freud ainda em 1905, através de 

Alfred Adler, seu médico, que lhe emprestara “Interpretação dos Sonhos” e, desde 

então, empolgou-se com a psicanálise. Até o final deste ano, Rank já escrevera três 

manuscritos baseados nas idéias de Freud. 

A devoção de seus discípulos era inegável; o núcleo do grupo não esmorecera 

diante das dificuldades enfrentadas por seu líder. Mas, para Freud, o apoio de seus 

colegas era de pouco alívio. Aos cinqüenta anos, sentia-se velho (apesar de sua 

condição de saúde e disposição estarem muito boas), e desapontado. Seu sonho estava 

por um fio; a psicanálise cambaleava e seu futuro era incerto. 

Eis que chega ajuda: um suíço! Jovem, ainda por cima, dezenove anos mais 

novo que Freud. 

A carta que inicia a correspondência entre Sigmund Freud e Carl Gustav Jung 

perdeu-se com o tempo. Mas sabe-se que a missiva enviada por Jung a Freud, nos 

primeiros meses de 1906, estava acompanhada de seu livro “Diagnostic Association 

Studies”, no qual ele utilizava e apoiava, pelo menos a maior parte, da teoria 

psicanalítica e fazia interessantes comparações com seu próprio método de “associação 

de palavras”. 

O endosso favorável de Jung poderia virar a balança para o lado de Freud como 

nunca. Havia esperança 
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Jung – O Gentil-Gentio: 

 

Ter Carl Gustav Jung como aliado pareceu, para Freud, uma boa idéia desde o 

início; Jung possuía algumas qualidades que elevavam sua adesão à psicanálise a uma 

categoria acima dos membros da Sociedade dos Quartas-Feiras, na sua maioria velhos 

médicos judeus, sem grande prestígio acadêmico. 

Freud, que completara 50 anos no ano de 1906, tinha a superstição de que 

morreria aos 51 anos, de acordo com a previsão feita por seu ex-cúmplice Wilhelm 

Fliess. Receava que a psicanálise morresse com ele, ou que ficasse restrita a ser uma 

prática de obscuros médicos, judeus, que pouco poderiam fazer para promovê-la a “algo 

mais” na sufocante atmosfera anti-semita de Viena10. A promessa trazida encarnada na 

jovem figura de Jung, suíço, gentio11, um cristão (filho de um pastor) e que, ainda por 

cima, era um homem capaz e respeitado no meio científico, impelia o fundador da 

psicanálise a conquistá-lo. 

Mas Jung não era apenas um simples promotor internacional para as idéias de 

Freud; ocupando o cargo de Médico Chefe no Hospital Burghölzli, da Suíça, e de 

professor de psiquiatria na Universidade de Zurique, Jung tinha acesso a um vasto 

número de pacientes, na sua maioria psicóticos que, nas palavras de MEZAN (2000), 

“... ofereciam um campo de estudo e de aplicação da psicanálise capaz de ampliar seus 

conhecimentos e de consagrar definitivamente sua eficácia como método terapêutico...”. 

A vantagem de se estar ligado ao Burghölzli não se restringia aos seus pacientes. 

O hospital funcionava como clínica da Universidade de Zurique e era, em si, uma 

instituição de renome internacional, frequentemente citado e procurado em pesquisas 

médicas, ligado aos grandes nomes da psiquiatria da época. 

Durante os anos de Jung no Burghölzli (1900 – 1909), o diretor do hospital era 

Eugen Bleuler. Um ano mais novo que Freud, Bleuler também havia estudado em Paris, 

com Charcot, em 1857, e foi um dos grandes colaboradores para a psiquiatria moderna, 

ajudando a elaborar e aumentar a precisão de diagnósticos clínicos, bem como nomear 

vários distúrbios e doenças psiquiátricas, entre elas esquizofrenia e autismo (GAY, 

2006). 

                                                
10  Utilizei-me amplamente dos livros de Renato Mezan citados na bibliografia, principalmente no que 

se refere à questão do anti-semitismo em Viena e suas implicações na subjetividade de Freud. 
11 Gentio: para os hebreus, o estrangeiro. (definição do Dicionário Aurélio – Séc. XXI). Termo usado 

para designar o não-judeu, principalmente, de língua alemã. 
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Bonachão e trabalhador, Eugen Bleuler era uma mistura de “médico-chefe meio 

despótico e de intelectual bem-educado” (Kerr, 1997, p. 46). Ele foi um dos psiquiatras 

responsáveis por mudar o método utilizado nos hospitais psiquiátricos. Fazia de seus 

pacientes sua família, pois acreditava que, mesmo os casos mais difíceis podiam ser 

controlados e apresentar melhoras, caso conseguisse se estabelecer um relacionamento 

pessoal com o paciente. 

Os métodos de Bleuler variavam desde colocar os pacientes para tomarem conta 

uns dos outros, virtualmente trabalhando no hospital, até dar alta para alguns internos 

psicóticos antes do tempo, pois acreditava que, ao lidarem com a realidade de fora do 

sanatório, a doença regrediria naturalmente. Sua política era a de que o paciente era o 

centro de tudo, por isso exigia de sua equipe dar tudo de si, em favor dos internos. 

Registrar tudo o que os pacientes falavam, duas vezes por dia, e rondas matinais 

três vezes por semana eram procedimentos obrigatórios para os profissionais do 

Burghölzli; seus médicos deveriam ser os melhores: aplicados, capazes e bem 

informados, sempre estando a par dos lançamentos e novas idéias surgidas da literatura 

especializada. 

Bleuler, apesar de afetivo e acolhedor, era rígido com sua equipe. Bebidas 

alcoólicas eram estritamente proibidas para os médicos e residentes do Burghölzli. 

Além disso, caso fossem ficar até mais tarde fora das dependências do hospital, os 

doutores tinham que pedir autorização diretamente para o diretor, que, se concordasse 

com a “noitada”, emprestava-lhe as chaves. 

O Burghölzli, no final do séc. XIX, início do XX, revolucionou a psiquiatria. 

“Bleuler transformou o sanatório num mosteiro psiquiátrico.” (Kerr, 1997, p. 45). Os 

melhores alunos do curso de medicina da Universidade de Zurique e de toda a Suíça 

torciam para serem recrutados pelo hospital e, então serem incorporados no seu plantel. 

Um desses estudantes era Carl Jung, da Universidade de Basiléia. 

Tal qual seu precursor na direção do hospital, Auguste Forel12, Bleuler ajudou a 

catapultar a fama e o prestígio do Burghölzli internacionalmente, ao ponto de elevar a 

clínica e a atuação de seus profissionais ao status de exemplo e parâmetro para outros 

hospitais. 

O Hospital de Bleuler tinha os recursos institucionais para transformar qualquer 

método, que por lá fosse usado, num poderoso movimento científico. 

                                                
12 Forel foi co-descobridor da teoria dos neurônios, propagador da hipnose como terapia entre muitas 

outras coisas, que, somadas, fazem de Auguste Forel um dos mais proeminentes psiquiatras modernos. 
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Sem dúvida Freud gostaria de ver a psicanálise atuando no grande palco do 

Burghölzli; segundo Mezan (2006, p.304) “uma vez admitida num dos mais célebres 

hospitais do continente, a psicanálise teria de ser finalmente levada a sério pelos 

cientistas oficiais”. 

Antes mesmo de Jung viver por lá, as teorias presentes no livro “Estudos sobre a 

Histeria”, de Freud e Breuer, foram lidas por Forel, mas não chegaram a ser praticadas 

no tratamento dos pacientes da clínica. Posteriormente, Bleuler trocou algumas cartas 

com Freud, e chegou a fazer uma crítica positiva de “Estudos sobre a Histeria” em 1896 

(McGUIRE, 1994). Bleuler havia se correspondido com Freud ainda antes, quando era 

assistente de Forel em 1892, mas o interesse era no campo das afasias e não exatamente 

o método psicanalítico. 

Foi no final de 1901, um ano após a admissão de Jung, que o nome “Freud” 

começou a ecoar nos corredores do Burghölzli. O interessante é que foi Franz Riklin, e 

não Jung, que começou a pesquisar e testar os métodos freudianos mais a fundo. 

Porém, o que interessava a Riklin, o residente especialista em histeria do 

hospital naquela época, eram os escritos presentes em “Estudos sobre a Histeria”, ou 

seja, o método catártico, de ab-reação do trauma, de Breuer e Freud, e não a psicanálise. 

Riklin fora enviado por Bleuler, em 1900, para o laboratório psicológico de 

Kraepelin. Lá, sob os olhares e comando de Gustav Aschaffenburg, aprendeu sobre um 

novo teste, conduzido nos pacientes do laboratório, o teste da associação livre: uma 

pessoa dizia alto uma palavra e o paciente lhe respondia com a primeira palavra que lhe 

viesse a cabeça; após uma primeira passada na lista de palavras, repetia-se a leitura 

delas, desta vez, pedindo-se que o paciente tentasse lembrar o que tinha dito na primeira 

rodada. Os tempos entre estímulo e resposta eram medidos com um cronômetro em 

ambas as leituras. 

Como resultado do teste percebia-se que, muitas das palavras-estímulo 

evocavam respostas inesperadas, ou até mesmo persistentes (respondidas diversas vezes 

ao longo do teste), vinculadas com emoções e sentimentos; em algumas vezes, até 

ligadas a experiências da infância. 

No laboratório de Kraepelin, o teste era administrado também em pessoas 

normais em estado de embriaguez ou exaustão, e os resultados desse eram comparados 

com os obtidos com os pacientes psicóticos. 
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Franz Riklin voltou um ano depois para Zurique, entusiasmado com o teste, 

pronto para aplicá-lo nos pacientes do hospital. Ao chegar ao Burghölzli, na primavera 

de 1901, conheceu o novo e, segundo Bleuler, brilhante assistente, Carl Gustav Jung. 

Jung chegou ao Burghölzli no dia 10 de dezembro de 1900, enquanto Riklin 

estava fora. Vinha de Basiléia a Zurique com o intuito de terminar sua qualificação 

como médico, mais especificamente, como psiquiatra. 

A decisão de seguir o caminho da medicina não fora fácil. Jung sempre se 

interessara pelas Ciências Naturais, em especial a zoologia, a paleontologia e a 

geologia; era fascinado pela “realidade” dessas áreas, eram fundadas em coisas reais e 

concretas. 

Por outro lado, fascinavam-no, talvez no mesmo grau, tudo o que se referia à 

história comparada das religiões e estendia-se até a filosofia. Jung cita em sua 

autobiografia seu interesse profundo pela História e Arqueologia greco-romana, egípcia 

e pré-histórica. A espiritualidade, subjetividade e os mistérios do “humano” o 

encantavam. 

Estava cindido; quase que literalmente. Jung repartira sua personalidade em 

dois, chamando-as de “n˚1” e “n˚2”. 

Sua personalidade n˚1, para descrevê-la superficialmente, era aquela conectada 

com seu lado intelectual, concreto e prático; urgia para agir e identificava-se fortemente 

com o terreno das ciências naturais. Já a n˚2, procurava uma espiritualidade, buscava as 

respostas para os mistérios do grande “mundo de Deus”; era esse lado de sua 

personalidade que se apaixonava por Kant e Schopenhauer; era a n˚2 que queria estudar 

mais sobre os significados humanos e seu espírito. 

Jung tinha problemas em lidar com n˚2; enquanto estava na escola, ou com seus 

colegas, conseguia fazê-la desaparecer, imperava a n˚1, racional e adaptada; no entanto, 

ao ficar sozinho, a 2 o atazanava, lembrando-o que era diferente dos outros. Por mais 

que não o quisesse, ambas n˚1 e 2, faziam parte inexorável de si. Estava constantemente 

desconfortável consigo mesmo. 

Jung, não conseguia decidir o que faria de sua vida. Atento aos seus sonhos 

desde aquela época, cuidadoso para com as mensagens secretas embutidas neles (os 

sonhos sempre fizeram parte da vida de Jung, desde a infância), percebia que ambos os 

caminhos apresentavam-se como possibilidades coesas para si, mas que, na verdade, a 

escolha exclusiva de uma ou outra, seria redutiva de sua própria potencialidade pessoal. 
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Foi nessas circunstâncias que a idéia de fazer medicina surgiu-lhe na mente. Seu 

avô paterno, também Carl Gustav Jung, tinha sido médico, e era considerado “alguém”, 

uma pessoa de respeito, em Basiléia. Jung ponderava que cursar medicina não tinha lhe 

passado antes na cabeça por “... certa resistência contra essa profissão. “Não queria 

imitar ninguém”, era a minha divisa.” (Jung, 2006, p. 116). 

No entanto, medicina pareceu-lhe uma escolha no mínimo pertinente. Afinal o 

estudo do médico começa pelas ciências naturais, portanto n˚1 ficaria saciado, e Jung 

não ficaria de todo frustrado. Além do mais, existiam tantas possibilidades de 

especialização dentro da medicina que alguma poderia vir a calhar. A ciência ganhara a 

briga interna da decisão pela profissão, medicina. Sua personalidade n˚1 levá-lo-ia à luz, 

enquanto a n˚2 ficaria acompanhando-o, pelas sombras. 

O próximo passo era escolher onde cursaria a faculdade. A decisão foi bem 

rápida; como sua família não tinha dinheiro, o jovem Jung não estudaria no exterior, 

como era sua intenção, ficaria na Universidade de Basiléia, cidade onde moravam. Com 

a ajuda de uma bolsa de estudos, conquistada por Paul Jung, seu pai, Carl ingressa na 

vida universitária em 1895. 

Jung tornara-se uma pessoa muito mais social e conhecida entre os estudantes do 

que jamais tinha sido em sua, difícil e problemática, infância. Participava de comitês e 

grupos de discussão entre os alunos, sempre muito falante e eloqüente. Sua experiência, 

nos anos de universidade, foi muito enriquecedora e criativa. Sua primeira escolha, 

dentro das especializações, foi a de se tornar um cirurgião. Mas, graças a um desgosto 

por estudar fisiologia pela dissecação de cadáveres, Jung logo abandonou esta escolha. 

Psiquiatria, era a última das opções que passavam em sua mente13, segundo ele 

próprio relata no seu “Memórias, Sonhos e Reflexões”: “Ao preparar-me para os 

exames finais, o manual de psiquiatria foi o último livro que estudei (...) Sinceramente, 

minha expectativa não era favorável.” (p. 141). Tendo sido adicionada como 

especialidade médica na universidade apenas em 1888, a psiquiatria não oferecia 

grandes promessas para os que queriam trilhar seus caminhos e Jung o sabia. 

 

                                                
13 Deirdre Bair, em sua biografia de Jung, afirma que o interesse pela psiquiatria não lhe era tão 

distante, que, na verdade, Jung chegara a se interessar pela área antes mesmo de entrar na universidade. 
Paul Jung trazia da biblioteca psiquiátrica de Friedmatt alguns livros e artigos sobre a psiquiatria. Em 
muitas das discussões entre pai e filho a respeito da religião, Paul (que era pastor) usava exemplos desses 
livros para amparar, ou escorar sua fé religiosa, quando questionada por Carl. 

Na maioria das vezes, os exemplos de seu pai “saíam pela culatra” e apenas reafirmavam a posição de 
Jung. Bair, sugere que Carl Jung teria ao menos folheado, se não lido, os livros trazidos por seu pai. 
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No mundo médico dessa época a psiquiatria era pouco 
prestigiada (...) Ninguém gostava de olhar nessa direção. A doença 
mental era considerada como um mal desesperado e fatal e essa 
sombra se projetava na psiquiatria. O psiquiatra – eu logo o saberia por 
experiência própria – era um personagem estranho. (Jung, 2006, p. 
141, 142) 
 

No entanto, algo lhe atingiu fortemente enquanto estudava o manual de 

psiquiatria (Lehrbuch der Psychiatrie) de Krafft-Ebing. Logo no prefácio, ao ler “... os 

manuais de psiquiatria têm sempre um caráter mais ou menos subjetivo...” e quando o 

autor denominava as psicoses como “doenças da personalidade”, o coração de Jung 

começou a palpitar poderosamente. 

Em “Memórias, Sonhos e Reflexões”, Jung escreve: 

 

...uma emoção intensa tinha se apoderado de mim: num 
relance, como se através de uma iluminação, compreendi que não 
poderia ter outra meta a não ser a psiquiatria (...) Lá estava o campo 
comum dos dados biológicos e dos dados espirituais (...) lugar em que 
o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. (p. 142). 
 

Jung encontrara um terreno perfeito para suas habilidades, seus talentos. Ali, na 

psiquiatria, talvez seus n˚1 e 2 pudessem conviver e tirar o máximo do potencial de Carl 

Jung. 

Estava decidido. Psiquiatra. 

O jovem de Basiléia decidiu candidatar-se para um cargo no Burghölzli, em 

Zurique, no início do ano letivo de 1899, já que na sua cidade, “nada estava 

acontecendo” (Bair, 2003, p. 58) . A capital suíça era, para Jung, além de tudo, uma 

mudança mais do que necessária de ares. Em Basiléia, estava preso aos ambientes 

sociais e grupos intelectuais. Lá, sempre seria o filho do Pastor, Paul Jung, e neto do 

professor Carl Gustav. Não o suportava; queria espaço para crescer e tornar-se “si - 

mesmo”. Nunca gostou de amarras. 

Enviou seu trabalho de conclusão da graduação, intitulado “Sobre a Psicologia e 

Patologia dos Assim-Chamados Fenômenos Ocultos”, não para a sua própria 

Universidade de Basiléia, mas sim à Universidade de Zurique, de onde esperava 

continuar seus estudos. 

A primeira resposta do Burghölzli fora tão superficial e negligente, que Jung 

achou melhor começar a procurar emprego em algum outro asilo; no entanto, ao final de 

outubro de 1900, o jovem surpreendeu-se com uma carta de Bleuler, na qual ele dizia 
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estar esperando a presença de Jung, pronto e disposto para trabalhar já em dezembro. Na 

verdade, a fama da rigidez do diretor da clínica de Zurique, e de como ele esfalfava seus 

subordinados, fez com que o requerimento de emprego de Jung fosse o único recebido 

pelo Burghölzli. 

O trabalho oferecido ao jovem no hospital de Bleuler, não lhe rendia grande 

remuneração e exigia que ele residisse nas dependências do sanatório. Não era uma 

posição de prestígio, mas ele tinha esperanças de se destacar nos anos que viriam. 

Em 10 de dezembro de 1900, Jung adentrou os limites da Clínica da 

Universidade de Zurique; esperando-o na porta estava seu diretor, Eugen Bleuler. Como 

de costume, o doutor Bleuler insistiu em carregar “... a modesta mala de Jung até seus 

aposentos, no último andar do prédio principal, apesar do fato de Jung (...) ser quinze 

centímetros mais alto, [robusto], e muitos quilos mais pesado que (...) seu superior” 

(Bair, 2003, p. 55). 

Logo nos primeiros meses de trabalho, Jung percebeu quão difícil seria sua vida 

no Burghölzli. Bleuler exigia de todos relatórios detalhadíssimos e longos, além de total 

dedicação aos pacientes. Segundo Deirdre Bair (2003), Carl Gustav Jung referia-se aos 

seus seis primeiros meses no hospital como “o final de sua juventude” (p. 58). 

Em primeiro lugar, ele se sentia realmente culpado por ter abandonado sua 

família em Basiléia; afinal, era o único homem da família, desde que seu pai falecera 

em 1896. Todo mês, enviava todo o seu pequeno salário como ajuda, para a mãe e a 

irmã. Não se permitia usar nenhuma parte de seu pagamento em “trivialidades”, ou para 

sua diversão. 

Sem um tostão para gastar consigo, e com apenas uma calça e um par de 

camisas, Jung privou-se de deixar as dependências do Burghölzli durante os seis 

primeiros meses. Sua única saída era concentrar-se excessivamente em seu trabalho. 

Mas isso também o deixava frustrado. Quanto mais observava os métodos não 

convencionais de Bleuler, mais percebia o quanto sua formação universitária era 

inadequada para desempenhar sua função. Jung esforçava-se, empenhava-se para 

conseguir entender e executar o “sistema-Bleuler”, mas ficava cada vez mais perplexo e 

perdido. Sentia-se inferior, mas decidiu, em parte porque precisava do emprego para 

continuar provendo para sua família, mas também porque não se permitiria desistir, que 

trabalharia mais e mais, até conseguir compreender e praticar, com perfeição, o que lhe 

era requisitado. 
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Após esses primeiros seis meses, Jung começou a pegar o jeito. Entregava-se 

inteiramente ao trabalho, investigava as histórias pessoais dos pacientes com minucioso 

critério e as compilava posteriormente para si; dedicava-se aos seus relatórios escritos 

com muito afinco, bem como lia o que podia encontrar a respeito da psiquiatria. É dito 

que leu mais de cinqüenta volumes da Revista Geral de Psiquiatria (Allgemeine 

Zeitschrift für Psychiatrie) apenas nesse primeiro semestre na Clínica. 

Carl Jung não parava. Sua determinação e dedicação começaram a atrair olhares 

dentro do Burghölzli. Alguns o admiravam, outros, achavam-no convencido ou anti-

social. De qualquer maneira, Jung não passava despercebido; Bleuler o observava com 

particular interesse. Interesse, esse, que não era recíproco; Jung não ligava para o 

diretor, achava que algo faltava naquela figura, alguma coisa o incomodava 

profundamente, talvez fosse o ambiente do hospital, onde não se falava em filosofia ou 

teologia, assuntos pelos quais Bleuler não demonstrava apreço algum. O humor e as 

piadas, os quais Jung se acostumara em Basiléia, também não faziam parte do repertório 

do diretor psiquiatra, cujo único foco parecia ser a psiquiatria e seus psicóticos. 

Independente dessa falta de afinidade, Jung continuava a cumprir as demandas 

do diretor com perfeição. Pelo segundo semestre de 1901, Bleuler requisitou o jovem 

que lesse “Sobre os sonhos” (Über der Traum), um escrito de Sigmund Freud, para que 

relata-se e descrevesse as idéias, lá impressas, nas reuniões da equipe. Contudo, o 

conteúdo do livro não lhe fez muito sentido na época; “Com 25 anos minha experiência 

era insuficiente para examinar as idéias de Freud; só mais tarde isso foi possível.” 

(Jung, 2006, p. 182)14. 

Nas reuniões do staff do Burghölzli, Jung começou a ouvir com entusiasmo 

sobre a experiência de Franz Riklin, que retornara de sua viagem ao laboratório de 

Kraeplin, e recontava os testes com associação livre. Logo, Bleuler decidiu conduzir tais 

testes em seu próprio hospital e colocando-os em imediato uso prático. Riklin, é claro, 

estaria incumbido de tal proposta, junto a ele, o jovem Jung, cujo trabalho Bleuler vinha 

acompanhando de perto e gostando cada vez mais. 

“Jung, instantaneamente tomou o controle do projeto para si como principal 

pesquisador e mudou radicalmente a direção da pesquisa” (Bair, 2003, p. 65). 

Com a entrada de Jung no projeto foi que aos estudos de Freud começaram a 

fazer parte dos métodos de pesquisa do Burghölzli. No novo teste de associação de 

                                                
14 Jung supostamente já teria lido “Interpretação dos Sonhos” desde 1900, mas entendera muito pouco 

de seu conteúdo. 
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palavras, elaborado por Jung e Riklin, as pesquisas e teorias freudianas sobre as 

associações livres eram usadas num laboratório, onde as respostas às palavras-estímulo 

e suas respostas eram rigorosamente controladas, através de a conexão de eletrodos, que 

monitoravam a freqüência e alterações cardíacas do sujeito; cronômetros, para medir 

tempo médio e oscilações na velocidade das respostas. 

Dessa forma, os pesquisadores concentravam-se mais nas discrepâncias e 

perturbações das respostas dos pacientes; essas, denotariam duas possibilidades: ou 

conteúdos conscientes, mas, mesmo assim, carregados de sentimentos como vergonha e 

auto-depreciação; ou informações de memórias reprimidas, possivelmente recalcadas, 

inconscientes. 

Os testes de Jung e Riklin estariam possibilitando a verificação experimental, 

empírica, da influência de fatores emocionais/afetivos sobre as faculdades intelectuais 

do sujeito do experimento e até mesmo de uma instância inconsciente, governada por 

regras e leis próprias. O Burghölzli estava aproximando-se cada vez mais de Sigmund 

Freud. 

Desde que chegara no Burghölzli, Jung tinha o interesse de saber, palavras dele 

em “Memórias, Sonhos e Reflexões”: “O que se passa no espírito do doente mental?...”. 

Com essa questão em evidência, começou a procurar respostas que iam além da 

rotulação dos pacientes, buscava uma explicação psicológica, mais humana, para os 

problemas psiquiátricos. “... Nesta situação Freud foi essencial para mim (...) introduzia 

a questão psicológica na psiquiatria ...” (Jung 1961/ 2006, p. 149). Seus testes de 

associação de palavras estavam aproximando-o das teorias de Freud, mas, mais do que 

isso; Jung começara a encontrar o que vinha buscando desde sua escolha pela 

psiquiatria, a subjetividade humana com um respaldo científico. 

O ano de 1902 foi muito importante para Jung, profissional e pessoalmente. 

Profissionalmente, terminou sua dissertação de graduação e, finalmente, ganhou o grau 

de médico. Esse trabalho, sobre os “fenômenos ocultos”, procurava estabelecer uma 

ligação entre fenômenos psicológicos e os “místicos”, como, por exemplo, pessoas que 

eram possuídas por espíritos nos séances15 dos quais participava e promoveu. O nome 

de Freud aparecia diversas vezes espalhado pelo texto. Na vida pessoal, uma grande 

                                                
15 Sessões Espíritas; frequentemente praticadas por médiuns que se diziam capazes de conversar com 

os mortos. Jung realizava esses séances desde jovem e Basiléia, com participação de sua mãe e duas 
primas, uma delas, Helene Preiswerk, tinha a capacidade de conversar com os mortos. Em Zurique, Jung 
promoveu e participou de outras sessões, com a autorização de Bleuler. 
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novidade: Jung, estava noivo16. Casaria-se com Emma Rauschenbach, de 20 anos, que 

apaixonara-se pela beleza e espontaneidade do jovem doutor Jung, de 27. 

Emma era, ela própria, bonita, charmosa e muito inteligente, talvez essa a 

qualidade que Jung mais valorizava em sua noiva. Outra qualidade da jovem 

Rauschenbach, futura Sra. Jung, era uma certa fortuna. A família Rauschenbach era a 

segunda mais bem abastada de toda a Suíça. Depois de casado, o, até então pobretão, 

Carl Jung, nunca mais teria problemas com dinheiro. 

Para evitar burburinho e fofocas a respeito de seu casamento com a “herdeira”, 

Jung manteve seu noivado secreto dentro do hospital e para sua família, com exceção de 

sua mãe. 

No Burghölzli, a vida de Jung estava monótona. Ele não estava mais tão 

empolgado com as medições de seu teste de associação; a rotina da clínica de Bleuler, 

trabalho incessante e pouco do estudo que impeliram-no a escolher a psiquiatria, Jung 

sentia-se cansado dos ares de Zurique. 

Decidiu pedir a Bleuler umas “férias”, nas quais iria a Paris conhecer Alfred 

Binet, pois interessava-se em seus escritos psicológicos. Aproveitaria, enquanto 

estivesse na capital francesa, para assistir algumas das palestras de Pierre Janet, que, na 

realidade, interessava-o mais do que os estudos de Binet.  

Bleuler, num primeiro momento, não permitiu. Porém, no dia 23 de julho, o 

diretor recebeu um pedido de resignação de Carl Jung. O jovem renunciaria seu posto, 

caso seu superior não autorizasse sua viagem a Paris. 

O velho psiquiatra não gostaria de perder um de seus melhores empregados; 

ponderou também sobre um possível estreitamento de laços entre Paris e Zurique, que 

ajudaria a levantar ainda mais a moral do seu sanatório. Bleuler tinha a consciência da 

inteligência e tenacidade de seu jovem médico, e tinha certeza de que Janet, que dividia 

o mesmo interesse pela filosofia e psicologia que Jung, também o perceberia e poderia, 

então, aproximar-se do Burghölzli. 

Sem maiores discussões, Jung foi enviado para a Salpêtrière. Lá, o jovem 

psiquiatra assistiu as palestras de Pierre Janet e encontrou-se com Alfred Binet 

pessoalmente. Poupando o que conseguia de seu salário, Jung comia modestamente e 

vivia, talvez seu período de maior pobreza; gastava o mínimo necessário, mas continuou 

sua correspondência apaixonada com sua noiva. Descrevia para ela (que já havia 

                                                
16 Deirdre Bair escreve que, Jung e Emma, já estariam oficialmente noivos desde outubro de 1901. 

John Kerr é quem coloca a data de 1902. 
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morado em Paris) as belas paisagens de Paris; a cidade lhe encantou mais do que as 

palestras que assistiu. 

Trabalhou de perto com Janet, no laboratório deste, tanto como observador 

quanto como aplicador de testes, além de participar de todas as palestras do francês. 

Jung aproveitou para aperfeiçoar seu francês, carregado com um forte sotaque alemão, e 

seu inglês, pois passaria a última parte de suas “férias” na Inglaterra, visitando Londres 

e Oxford. 

De volta ao Burghölzli em 1903, Jung retornara modificado pelo encontro 

pessoal com Pierre Janet; estimava-o como pessoa, mas sua admiração não se estendia 

tanto para as teorias do professor da Salpêtrière; “... a esse tempo Jung já havia 

absorvido a maior parte da obra de Janet e o que quer que tenha se passado entre os dois 

pessoalmente (...) não levou a nenhuma outra forma de colaboração.” (Kerr, 1997, p. 

59). 

Nesse mesmo ano, casou-se com Emma e estabeleceram-se próximos ao 

Burghölzli, aonde Jung voltaria a morar, mas agora com sua esposa, em outubro de 

1904, num apartamento embaixo do de Bleuler. Sua parceria com Riklin nos testes de 

associação de palavras continuou e os conteúdos aprendidos por Jung em Paris, foram 

agregados à pesquisa. Em especial o conceito de abstração, inspirado nas práticas dos 

laboratórios de Binet e Janet, deu nova força para a busca dos “complexos reprimidos”. 

Saindo um pouco do plano de Bleuler, de “catalogar” tipos específicos de 

respostas características para vários tipos de paciente, a pesquisa de Jung e Riklin 

tomou um rumo em direção aos efeitos do Inconsciente; eles queriam investigar de onde 

vinham aqueles conteúdos e quais as regras que regiam suas aparições. 

Foi no início de 1904 que o livro “Obsessões Psíquicas”, de Leopold Löwenfeld 

veio a público. O livro de Löwenfeld incluía dois artigos de autoria de Freud; no 

primeiro, o neurologista de Viena explicava suas novas visões e teorias, principalmente 

nos casos de neurose obsessiva, dando maior atenção às fantasias dos pacientes do que 

ao suposto trauma sexual per se. O segundo artigo era uma descrição breve do seu 

método da psicanálise, o mais detalhado publicado até então, contendo, por exemplo, 

instruções sobre o uso do divã e a posição física do analista. 

Bleuler encantou-se com o livro e escreveu uma boa crítica no “Semanário 

Médico de Munique” (Münchener medizinische Wochenschrift). A opinião de Bleuler 

repercutiu até os ouvidos de Freud, em Viena, que logo percebeu a grande oportunidade 

que estava se consolidando e tratou de escrever as boas novas para Fliess: 
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Recentemente, deparei com um reconhecimento absolutamente 
surpreendente de meu ponto de vista na resenha (...) feita por um 
psiquiatra oficial de Zurique, Bleuler. Imagine só, um catedrático de 
psiquiatria e meus +++ estudos sobre a histeria e o sonho, que, até 
aqui, eram rotulados de repulsivos!  

(fragmento da carta de 26 de abril de 1904 a Fliess,  
transcrita de Freud, 1985/1986, p. 462) 

 

A institucionalização da psicanálise poderia ocorrer através dos suíços do 

Burghölzli, sob comando de Bleuler. Agora só lhe restava esperar e torcer por mais. 

Boas novidades realmente estavam por vir. O livro de Löwenfeld circulou pelo 

Burghölzli até as mãos de Carl Jung, que devorou o artigo sobre o método psicanalítico 

de imediato e decidiu colocá-lo a prova. Sua primeira “vítima” seria uma jovem russa 

(dezenove anos incompletos), chegada ao hospital em agosto, chamada Sabina Spielrein 

(1885 – 1941). 

Defende-se, atualmente, que após o tratamento de Spielrein, ela e Jung 

envolveram-se numa série de encontros amorosos, às escondidas. Aldo Carotenuto e 

John Kerr são dois autores que escrevem sobre o affair estudando as notas, cartas e o 

diário de Sabina, que se tornou, posteriormente, uma psicanalista ela mesma e trocou 

cartas com Sigmund Freud17. 

O tratamento de Spielrein, segundo John Kerr, durou pouco, dois meses no 

máximo, e não contava com o uso do divã, mobília típica do consultório de um 

neurologista, mas “em falta” num hospital psiquiátrico. Jung simplesmente sentava-se 

atrás de sua paciente que se acomodava numa cadeira; uma vez sentados, o psiquiatra 

pedia que Sabina lhe contasse o histórico de seus problemas, tendo o cuidado de 

acrescentar os pensamentos que apareciam em sua mente, mesmo os que lhe parecessem 

desconjuntados do resto ou irrelevantes. 

Independente do curto período de análise, ou da ausência do divã, Jung estava 

contente com o resultado; aproveitava sua experiência com as aplicações do teste de 

associação de palavras para encontrar sinais de complexos: “caso ela hesitasse, 

esquecesse o encadeamento de seus pensamentos, introduzisse uma citação literária, 

começasse a gesticular, ou a apresentar sintomas” (Kerr, 1997, p. 72). Caso a paciente 

manifestasse qualquer um desses sinais, Jung, seguindo a técnica descrita por Freud, 

                                                
17 Para maiores informações a respeito de Spielrein, sua vida e seu relacionamento com Jung, 

aconselho o livro de John Kerr “Um Método Muito Perigoso”; o de Carotenuto “Diário de uma Secreta 
Simetria”; bem como o filme “Jornada da Alma”, de direção de Roberto Faenza. 
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pedia para que ela encontrasse qual fora o pensamento que antecedera a manifestação e 

trabalhasse em cima dele. O suíço estava cada vez mais disposto a aproximar-se da 

psicanálise. 

Com Jung, finalmente a psicanálise ganha espaço em Zurique; ainda que 

incipiente e sem uma maior formação do analista era inegável que as idéias de Freud 

estavam sendo praticadas no Burghölzli. 

Em outubro, Riklin deixa o hospital, aceitando um convite para ser o novo 

diretor do sanatório de doente crônicos do cantão em Rheinau, deixando Jung sozinho 

para conduzir, da maneira que bem entendesse, suas pesquisas e testes. 

Com Riklin fora, Jung foi promovido, em 1905, a Oberazt, ou seja, primeiro 

assistente de Bleuler. Uma de suas regalias como tal, era a autorização para dar palestras 

na universidade. A possibilidade de trabalhar no meio acadêmico agradava Jung; e não 

demorou muito ele já ocupava uma das vagas de professor do curso de psiquiatria. 

Como professor, Jung era um sucesso entre os alunos; ele chegava cedo e 

atendia as dúvidas dos estudantes com muita disposição. Sua abordagem dos assuntos 

era diferente da dos outros professores mais tradicionais; Jung incluía em suas aulas as 

teorias de Janet e Flournoy, a hipnose, e descrevia, com detalhes e empolgação, casos 

clínicos, incluindo neles as histórias pessoais dos doentes. 

Logo, suas aulas foram transferidas para a maior sala, a fim de comportar o 

crescente número de interessados. Grande parte dos interessados era, na verdade, 

“interessadas”. O bonito Carl Jung, forte e simpático, atraía uma legião de mulheres que 

se aglomeravam em volta de sua mesa para assistirem suas aulas. Muitos dos outros 

professores o olhavam com inveja e preferiam achá-lo convencido e esnobe, mas, 

independentemente do seu sucesso com as damas, uma coisa era inegável: Jung crescia 

em popularidade. 

Por volta dessa mesma época, seu nome desembarca nos Estados Unidos devido 

ao sucesso dos testes de associação de palavras. Muitos laboratórios norte-americanos 

procuravam reproduzir as experiências e os resultados conseguidos por Jung em 

Zurique. Em pouco mais de cinco anos, o antes pobre e complicado jovem de Basiléia, 

enriquecera (em maior parte graças ao seu casamento com Emma), fora promovido a 

médico-chefe num dos sanatórios mais renomados da Europa; lecionava na maior sala 

da Universidade de Zurique e conquistara fama internacional. 

Sua carreira era, no mínimo, bem promissora no meio médico e da psiquiatria. 

Mas o ímpeto de buscar respostas, para algumas questões que pareciam estar além das 
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técnicas psiquiátricas, estava aproximando-o, perigosamente, dum certo, mal-falado, 

Sigmund Freud e sua pornográfica psicanálise. 

Como já vimos no capítulo anterior, o meio médico europeu acompanhou com 

terror e revolta a publicação do caso Dora, em “Fragmento de Análise de Um Caso de 

Histeria”. Jung, apesar de ter compreendido o conceito de “transferência”, apresentado 

por Freud nessa última obra, e começado a utilizar-se dessa idéia em seus próprios 

tratamentos, decidiu, num primeiro momento, manter-se calado e relativamente distante 

da psicanálise em suas próprias publicações. Estava com medo de se associar a Freud 

publicamente e, então, perder seu prestígio no meio acadêmico, demolindo o futuro 

promissor traçado para si. 

Contudo, esse receio, de filar-se à Freud e suas idéias, não duraria muito; 

dividido entre vincular-se publicamente à teoria psicanalítica, pagando o preço de ser 

criticado por tal e, possivelmente, tendo que assistir seu declínio dentro da cena médica 

e acadêmica, ou seguir o rumo que percorrera até então, mesmo que isso significasse 

mentir, em suas futuras publicações, sobre a influência de Freud nos seus estudos e 

idéias, Jung chegou a conclusão que precisaria ser honesto e defender a importância que 

enxergava na psicanálise frente ao público. 

Conforme Jung escreve em seu livro autobiográfico: 

 

Um dia, encontrava-me no laboratório, preocupado com estes 
problemas, quando o Diabo murmurou ao meu ouvido que eu tinha o 
direito de publicar o resultado de minhas experiências e conclusões 
sem mencionar Freud. (...) Ouvi então a voz de minha segunda 
personalidade: “É fraudulento agir como se você não conhecesse 
Freud. Não se pode edificar a própria vida sobre uma mentira.” O caso 
ficou então resolvido. A partir deste instante tomei abertamente o 
partido de Freud e lutei a seu favor.   

(Memórias, Sonhos e Reflexões, p. 183). 
 

Jung passou a usar mais abertamente os métodos da psicanálise em alguns de 

seus pacientes e entre eles, tratou um caso de neurose obsessiva através do teste de 

associação de palavras seguido de sessões de uma hora e meia ou duas horas usando o 

método psicanalítico (McGUIRE, 1994), durante as quais, Jung provocava o surgimento 

de associações livres, conforme pregava a técnica freudiana. A paciente recebeu sua alta 

e, alguns meses depois, retornou ao Burghölzli para agradecer o doutor Jung por tê-la 

curado. 
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A partir dessa experiência, o suíço passou a citar Freud e o método psicanalítico 

cada vez mais em suas palestras, estudos, aulas e resenhas. Fez referências e elogiou a 

técnica psicanalítica em suas publicações daquele ano: “Observações experimentais da 

faculdade da memória”, “Sobre o Diagnostico Psicológico dos Fatos” e “O Diagnóstico 

Psicológico das Provas”. Neste último, no qual Jung escrevia sobre a psicopatologia dos 

criminosos, defendia explicitamente o uso e benefícios das técnicas psicanalíticas, 

colocando o método freudiano como uma das maiores conquistas da psicologia 

moderna. 

Nota-se, entretanto, que enquanto Jung oferecia fortes e poderosos elogios ao 

método de Freud, falava com resguardo notável quanto à teoria da sexualidade e a 

ênfase dada a essa pela psicanálise.  

Em 25 de setembro de 1905, Jung escreve uma carta para Freud, mas que acaba 

por não ser enviada para Viena. Nela, descrevia o caso de Spielrein, seus sintomas, as 

origens e o tratamento utilizado, também apontava que Sabina havia se apaixonado por 

ele. Não fica claro porque Jung freou o envio da carta, postergando o início da 

correspondência em seis meses. 

De fato, foi somente com a publicação de “Estudo sobre Associações 

Diagnósticas” que o contato direto dos dois se deu. Jung enviou uma cópia do estudo 

para a casa-consultório de Freud na Rua Berggasse 19, juntamente com uma carta, 

infelizmente perdida ao longo dos anos. Em 11 de abril de 1906, Freud agradece o envio 

do livro e assim inicia-se o contato entre os dois, que permanecerá ativo até a última 

carta da relação de 20 de abril de 1914. 

Finalmente, chegamos de volta ao primeiro capítulo, espero que um pouco mais 

esclarecidos e envolvidos na situação que cercava Freud e Jung no momento que 

iniciaram seu relacionamento. 

O interesse e apreço de Jung pelas teorias de Freud, manifestado pelo envio de 

“Estudo sobre Associações Diagnósticas”, acenderam em Freud a esperança de que sua 

psicanálise seria salva pelos suíços da Clínica Burghölzli, em especial, por Carl Jung. 

Ter um discípulo dentro do poderoso meio médico de Zurique significava ter alguém 

que poderia ajudá-lo a divulgar a psicanálise como uma ciência do presente e futuro, 

afastando-a das raízes judaicas que impossibilitavam seu sucesso na atmosfera anti-

semita de Viena, ao mesmo tempo em que iniciaria o campo psicanalítico no território 

da psicose. 
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Talvez a psicanálise pudesse crescer em popularidade, junto com Jung, que 

tinha, ele próprio, explodido na cena médica européia, chegando a alcançar algum status 

nos Estados-Unidos, com suas pesquisas, estudos e como professor e palestrante para 

um grande número de interessados. 

Além disso, a personalidade do jovem Carl Jung tinha uma vantagem sobre a do 

vienense quanto a domar grandes platéias. Enquanto Freud, “de estatura média, se tanto, 

e [com] algo de reticente, quase feminino, em suas maneiras (...) não era um homem de 

dominar multidões; na verdade, parece que nem se sentia bem nos cafés” (Kerr, 1997, p. 

87-88), Jung sentia-se bem frente às pessoas, mesmo em grandes números; era 

cativante, gentil, fisicamente atraente e, de certa forma, sedutor; conquistava adeptos 

com sua simpatia e sagacidade, coisa que o próprio Freud admitia, não conseguia fazer a 

não ser pessoalmente, em encontros mais íntimos, nos quais ficava clara a personalidade 

fascinante e o brilhantismo do mestre austríaco. 

Jung poderia ser o novo porta-voz da psicanálise, Freud não encontraria 

ninguém mais perfeito para tal, o suíço era inteligente e capaz, talvez mais do que 

qualquer outro associado de Freud naquela época e, além disso, tinha um jeito único de 

conduzir e atrair o público. 

Como veremos adiante, Jung atrairá não apenas novos adeptos à psicanálise, 

dando uma nova e necessária força ao incipiente movimento psicanalítico, como 

também encantará Freud e sua família. 
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Um primeiro encontro 

 

Até o final de 1906, Freud e Jung trocaram ao todo 10 cartas entre si. O 

conteúdo destas variava: comentavam a respeito das empreitadas de Jung a favor da 

psicanálise em congressos e artigos publicados, trocavam informações sobre casos 

clínicos e discutiam a teoria da psicanálise, principalmente nos pontos em que não 

concordavam, mais especificamente a questão da etiologia sexual nos distúrbios 

mentais. 

Desde “Estudos Sobre Associações Diagnósticas”, que fora enviado à Viena 

iniciando o contato entre os dois, em todos os trabalhos subseqüentes de Jung 

publicados naquele ano, “Psicanálise e a Experiência da Associação”, do início de 1906 

e “Associação, Sonho e Sintoma Histérico”, publicado no último trimestre, ficava 

evidente sua intenção de promover as idéias e métodos de Freud, ao mesmo tempo em 

que se auto-promovia. Jung atribuía seu sucesso no tratamento de pacientes histéricas ao 

seu teste de associação de palavras unido às técnicas de interpretação dos sonhos e 

transferência (apesar de evitar chamá-la assim), emprestadas da psicanálise. 

Mas foi em dezembro de 1906, quando Jung publicou seu livro “Psicologia da 

Demência Precoce” 18, que o suíço realmente endossou publicamente o que dizia Freud. 

Já no prefácio da obra, o autor descreve a descoberta freudiana sobre o funcionamento 

dos princípios psicológicos como um grande enriquecimento da ciência. 

O conteúdo do livro era um tratado sobre a Esquizofrenia (como posteriormente 

Bleuler a chamou) e suas origens psíquicas. Jung apresentava as teorias psicológicas a 

respeito da doença bem como uma análise dos complexos emocionais de um paciente 

crônico. Ao longo de suas páginas, Jung dizia abertamente o quanto as idéias de Freud 

tinham aberto novos horizontes para suas pesquisas científicas e o quanto estava grato à 

psicanálise. 

No entanto, o autor sentia-se no dever de apontar as diferenças entre seu 

pensamento e pontos de vista e os de Freud. Tais diferenças fundamentavam-se 

principalmente na idéia freudiana do trauma sexual infantil como único fator para os 

problemas psicológicos. Ficava claro que, apesar do endosso, Jung não conseguia 

aceitar a posição predominante que Freud dava à sexualidade. 

                                                
18 Originalmente publicado Diagnostische Assoziationsstudien: Beiträge zur experimentellen 

Psychopatologie; Über die Psychologie derDementia Praecox; em inglês The Psychology of Dementia 
Praecox, CW-3.  
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Após a publicação, Carl Jung envia uma carta a Freud em 29 de dezembro, 

dizendo estar sentindo muito por ter se tornado um incômodo tão grande ao fundador da 

psicanálise ao explicitar suas divergências teóricas ao público. Quanto às críticas que 

fez à psicanálise em sua publicação, Jung escreve: “... entendo perfeitamente que o 

senhor só pode estar insatisfeito com o livro...”. O suíço explica que, somente assim, 

mostrando ressalvas e críticas ao modelo freudiano, o público germânico e o resto da 

comunidade médica aceitariam algumas das idéias propostas por Freud: “... se não 

apresentarmos esse monstro de sete cabeças [a psicanálise] com tudo saborosamente 

servido sobre uma bandeja de prata, eles não morderão”. No mais, o psiquiatra de 

Zurique ainda supunha que suas diferenças de pensamento quanto à etiologia das 

psicopatologias eram devidas a cinco aspectos principais19:  

 

I – seus pacientes no Burghölzli sofriam de demência precoce (esquizofrenia) ao passo 

que os de Freud eram neuróticos e, além disso, não tinham tido a educação acadêmica 

necessária para uma análise mais profunda do conteúdo de seus distúrbios. 

II – Sua criação pessoal e seu desenvolvimento (na Basiléia e Zurique), bem como seu 

“milieu” e premissas científicas, divergiam essencialmente das de Freud. 

III – Jung declara: “Minha experiência, comparada à tua, é extremamente pequena”. 

IV – O suíço avalia seu “talento psicanalítico” como quantitativa e qualitativamente 

menor do que o de Freud. 

 

E por fim, 

 

V: “A falta de contato pessoal com o senhor (...) pesa muito e desfavorece-me”. 

 

Carl Jung, por fim, desejava que Freud não tivesse ficado muito decepcionado 

com ele pelo fato de ter exposto suas diferenças científicas e críticas ao modelo de 

Freud em seu livro sobre a doença. 

A resposta de Viena veio logo20e nela Freud tranqüilizava o jovem suíço: “(...) 

considero teu ensaio sobre a Demência Precoce como a mais rica e significativa 

contribuição para meus trabalhos (...)”. O vienense contava havia ficado muito 

entusiasmado com o livro e assegurava Jung que mesmo que não tivesse gostado dele, 

                                                
19  9J - 29 de dezembro de 1906 
20 11F – 1 de janeiro de 1907 
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teria diplomaticamente escondido seus sentimentos, pois não seria nada interessante 

para o próprio Freud e sua escola “(...) ofendê-lo [Jung], o ajudante mais capaz a ter 

juntado-se a mim até agora.”. 

O fundador da psicanálise mostrou-se um grande lisonjeador nesta carta que 

inicia o ano de 1907; demonstra seu apreço por Jung, denotando sua necessidade de tê-

lo por perto neste momento inicial do movimento psicanalítico, independentemente de 

suas discordâncias teóricas. Freud escreve que conhecia apenas um21 que poderia ser 

considerado igual ao suíço no que tange o entendimento da psicanálise e “nenhum que 

seja tão capaz e disposto a fazer tanto pela causa [psicanalítica] quanto [Jung]...”. 

“... talvez você venha a Viena antes de ir à América (é mais perto)...” - escreveu 

Freud fazendo referência à vontade expressa por Jung de ir aos Estados Unidos – “Dar-

me-ia o maior prazer passar algumas horas discutindo esses assuntos contigo...”, pois 

achava que as “conversas” entre eles eram longas e demasiadamente complexas para 

serem tidas por escrito. 

Freud termina a missiva desejando um feliz ano-novo e torcendo para “que 

continuemos a trabalhar juntos sem permitir que surjam desentendimentos entre nós”. 

O vienense não ficara nem um pouco zangado ou decepcionado com seu colega 

mais jovem; a meu ver, o trabalho de Jung, por mais que indicasse as diferenças de 

abordagem entre os dois, fazia aquilo que Freud desejava desde que iniciou suas 

correspondências com Bleuler: expunha um caso de psicose tratado com seu método 

psicanalítico. O fundador da psicanálise estava, no mínimo, feliz em ver seu nome 

pareado com um tratamento bem-sucedido de um caso não-neurótico. 

Talvez, o fato de ter sido Carl Jung, e não Eugen Bleuler, que finalmente 

entregara-lhe um ensaio positivo de “psicanálise e psicose”, deixasse Freud ainda mais 

feliz. Jung estava mais próximo dele do que Bleuler, e, possivelmente, seria mais fácil 

de convertê-lo. 

Nesse início de 1907, “Freud já havia concluído que não tinha mais necessidade 

de cortejar Bleuler tão diligentemente. Jung, que Freud ainda não conhecia 

pessoalmente, já era então o homem em quem ele estava investindo suas esperanças” 

(Kerr, 1997, p. 138). 

Os dois aproximavam-se cada vez mais; Jung dissera que a distância pessoal 

entre ele e Freud atrapalhava-o; o vienense, por sua vez, fizera-lhe um convite informal 

                                                
21 Não fica claro quem seria essa pessoa. 
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para que viesse à Viena para conversarem mais de perto. O próximo passo parecia 

óbvio: ambos deveriam encontrar-se face-a-face. 

Carl Jung decidiu que iria à Viena em suas férias de primavera, por volta de 

março e abril, e assim o comunicou ao mestre em sua carta de oito de janeiro22, sob o 

desejo de finalmente conversarem pessoalmente, uma vez que ele tinha “muitíssimo o 

que ab-reagir”. Mas não era apenas a sua necessidade de catarse que o fez decidir visitar 

o doutor Freud na primeira oportunidade que teve; sua determinação foi influenciada, 

em parte, por ciúmes. 

Max Eitingon, colega de Jung e médico-assistente voluntário no Burghölzli, 

voltara no final de janeiro de uma viagem à capital austríaca e, desde então, só falava 

sobre seus passeios e conversas com Freud, bem como sua participação em diversas 

reuniões da Sociedade dos Quartas-Feiras23. Jung não gostou do estreitamento de laços 

entre Freud e outro médico do hospital, ainda mais no caso de Eitingon, por quem Jung 

tinha uma antipatia pessoal. 

Eitingon fora à Viena a mando de Bleuler, que parecia querer minar o intenso, 

porém ainda frágil, rapport de Jung com Freud (Bair, 2003). 

Descontente com a atitude de Bleuler e temeroso de perder sua posição de 

“homem mais próximo de Sigmund Freud no Burghölzli”, Jung decidiu que, no 

primeiro ensejo, iria para Viena, juntamente com Emma24, sua esposa, e Ludwig 

Binswanger25, seu pupilo e amigo, visitar Sigmund Freud para, finalmente, “... 

aproveitar o tão aguardado prazer de uma conversa em pessoa com o senhor.”. 

No dia três de março de 1907, um domingo26, o Dr. Freud deixou a casa 19 da 

Rua Berggasse pouco antes das dez da manhã com um ramalhete de flores para a Sra. 

Jung numa das mãos e caminhou alguns minutos até chegar ao Hotel Regina, onde 

estavam hospedados seus três convidados chegados de Zurique. 

A uma da tarde o almoço foi servido no apartamento de Freud, presentes 

estavam seus nove moradores; Martha e Sigmund Freud com seus seis filhos e Minna 

                                                
22 12J – 8 de janeiro de 1907. 
23 Max Eitingon (1881 – 1943), assistiu às reuniões do grupo freudiano de Viena em 23 e 30 de janeiro 

de 1907. 
24 Emma Jung, nascida Emma Rauschenbach (1882 – 1955). 
25 Ludwig Binswanger (1881 – 1966), posteriormente fundador da análise existencial, trabalhou alguns 

anos com Jung no Burghölzli, principalmente com o teste de associação de palavras, tema do seu 
doutorado. 

26 Esta data difere da descrita por Ernest Jones em “A Vida e Obra…”, que situa o encontro no dia 27 
de fevereiro, bem como daquela descrita pelo próprio Jung (fevereiro) em sua autobiografia. Seguirei as 
datas de acordo com McGuire na Correspondência Completa Freud/Jung. 
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Bernays, irmã mais nova de Martha, e os convidados Emma e Carl Jung e Ludwig 

Binswanger. 

A refeição seguiu num clima de descontração e informalidade; Binswanger, 

quando recordava o evento, descreveu que, apesar da grandeza e dignidade da figura de 

Freud, ele, do alto de seus 26 anos, não ficara nem um pouco amedrontado ou 

intimidado, talvez fosse o charme pessoal, simplicidade, e o humor do anfitrião que 

garantiram o clima agradável. 

Após o almoço, chegara à hora. Sigmund Freud e Carl Jung levantaram-se e suas 

esposas provocaram: “Enfin, seuls”, finalmente, a sós (Donn, 1988). 

Freud e Jung entraram no estúdio. Este era repleto de figuras e pequenas 

estatuetas antigas, das quais Freud era um ávido colecionador; Jung logo se identificou: 

além das pequenas figuras que se espalhavam por todo o cômodo, estavam lá alguns dos 

livros que ele próprio havia lido e mostravam sinais de uso, bem como os seus. 

Sentaram-se e Jung começou a falar, animado e articulado. Durante três horas o 

jovem suíço falou enquanto seu interlocutor contentava-se, contido, em observá-lo e 

ouvi-lo. Passadas as primeiras horas, Freud interrompeu e sugeriu que conversassem de 

maneira mais ordenada e sistemática: organizariam os assuntos e pautas em categorias e 

assim progrediriam por todos os pontos. Freud abordou cada dúvida e tópico levantado, 

com calma e segurança; Jung ficou maravilhado. 

Em sua autobiografia, “Memórias, Sonhos e Reflexões”, no capítulo destinado a 

Sigmund Freud, Jung expressa seus sentimentos em relação a Freud nesta ocasião: 

 

Freud era a primeira personalidade verdadeiramente importante 
com a qual me relacionava. Ninguém entre as pessoas que eu conhecia 
podia se comparar com ele. Em sua atitude nada havia de trivial. Eu o 
achei extraordinariamente inteligente, penetrante, notável sob todos os 
pontos de vista. 

(Jung, 1961/2006, p.184) 
 

John Kerr, descreve assim o mestre de Viena: “...era de uma só vez genial, 

cavalheiresco, racional, muito lido, tolerante e de uma eloqüência hipnotizadora (...) um 

ouvinte soberbo e possuía uma admirável capacidade de elaborar uma resposta 

racionalmente sistemática na hora.” (Kerr, 1997, p. 88). 
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Freud e Jung conversaram horas, até que foram interrompidos pelo jantar, no 

qual, lembrou Martin Freud27, o debate continuou, desobedecendo a uma das leis 

básicas da casa dos Freud a qual dizia que na mesa não se tratava de assuntos não 

relacionados à família. 

Jung pareceu estar acima da lei; Martin, que ainda lembrava dos dois casos 

clínicos contados por Jung à mesa, relata que as descrições dos pacientes fascinaram as 

crianças e principalmente seu pai que, enquanto Jung falava, ouvia-o com franco e 

desinibido encanto. 

Ao contrário de alguns dos outros visitantes de Freud, Carl Jung não estava 

interessado em entreter as crianças, mesmo assim, era dele de quem elas mais gostavam 

(Donn, 1990, p 72). Seu porte físico impressionou Martin Freud, que o descreve assim: 

“Ele era muito alto e tinha os ombros largos, parecia mais com um soldado do que com 

um homem de ciência e medicina...”. 

Somada à sua estrutura física, os traços teutônicos de seu rosto: olhos azuis, 

pequeno bigode e queixo forte, chamavam a atenção da família Freud para aquela figura 

falante, que parecia controlar aqueles que o escutavam. 

A filha mais velha de Freud, Mathilde28, também foi cativada pela figura jovial 

do suíço: lembrava-se especialmente de um dia, no qual levara Carl e Emma às compras 

e, dada a passagem do Imperador por ali, as ruas estavam lotadas de soldados e o povo 

aglomerara-se para assistir. “Com a sua licença, por favor” disse Jung antes de correr, 

como se tomado pelo espírito de uma criança, para se juntar à multidão. 

Após o jantar, Sigmund Freud e Jung voltaram ao estúdio para “retomar” a 

conversa. Chegara a hora de conversar a respeito da teoria sexual. Jung reconta o 

ocorrido: 

 

O que [Freud] me disse de sua teoria sexual me impressionou. 
Suas palavras, entretanto, não puderam remover meus escrúpulos e 
minhas dúvidas. Eu as expus várias vezes, mas ele me lembrava da 
minha falta de experiência. (Jung, 1961/2006, p.184). 
 

                                                
27 Martin Freud (1889 – 1967), segunda criança, primeiro menino, de Sigmund e Martha Freud (1861 – 

1951). As lembranças de Martin daquela noite estão publicadas em seu livro “Glory Reflected: Sigmund 
Freud – Man and Father” (Londres e Sidnei: Angus and Robertson, 1957). 

28 Mathilde Hollitscher (1887 – 1978). 
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Independentemente de suas dúvidas permanecerem, Jung, naquele momento, 

demonstrou-se satisfeito frente às explicações de Freud e descobriu o grande valor que 

elas tinham para o fundador da psicanálise. 

Olharam para o relógio a uma da manhã, pasmos ao perceberem quanto tempo 

havia passado sem que tivessem se dado conta. Às duas horas, após uma maratona de 

treze horas quase ininterruptas de conversa e debate, Carl Jung deixou a casa 19 da Rua 

Berggasse, em direção ao seu hotel. Ambos os homens estavam felizes: tinham 

encontrado no outro alguém que dividia uma paixão em comum, na mesma intensidade. 

Não estavam mais sozinhos.  

Muitos anos depois, numa entrevista ao psicanalista Dr. Kurt Eissler, Jung 

comparou esse dia de seu primeiro encontro com Freud com o ato de dar à luz: “Ao 

nascer, tudo já está aí! Na realidade não existe o tempo! É isso que percebemos nessas 

ocasiões. (...) existem momentos que são completamente intemporais.” (Bair, 2003, 

p.117). Jung comentou posteriormente com Sabina Spielrein que por muitas vezes ter 

chegado a chorar de emoção ao perceber o quanto as idéias de Freud se assemelhavam 

às suas. 

O restante da semana de Jung em Viena foi muito menos intenso, já que o 

doutor Freud trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite de segunda a sábado; ainda assim 

Emma e Carl passaram todos os dias cercados por integrantes da família Freud. Martha 

e suas filhas os levavam para passear e fazer compras na cidade. Minna Bernays 

acompanhou-os em diversas ocasiões e estava à espera de um momento oportuno para 

conversar com o jovem suíço: a sós. 

Num dia, quando Jung foi ao consultório/casa de Freud para conversar mais uma 

vez com o mestre, Minna abordou-o e o que ela lhe disse o deixou desconcertado. Jung 

conta o ocorrido em duas ocasiões ao longo de sua vida: numa entrevista em 1957 ao 

Dr. Kurt R. Eissler, psicanalista e diretor dos Arquivos de Sigmund Freud29 e outra ao 

professor John M. Billinsky, em 1957. Nesta última, Jung descreve: “[Minna] estava 

incomodada por sua relação com Freud e sentia-se culpada por esta. A partir do que ela 

me disse descobri que Freud estava apaixonado por ela e que o seu relacionamento era, 

de fato, muito íntimo” (Hogenson, 1994, p.151). 

 

                                                
29 O conteúdo desta entrevista teve a veiculação proibida pelos Arquivos até 2013. Em 2003 uma 

transcrição em alemão, com os dizeres “Confidential”, foi disponibilizada na biblioteca Library of 
Congress, Washington DC, EUA para leitura. Deirdre Bair, biografa de Jung, recebeu diretamente do Dr. 
Eissler uma cópia para que utilizasse a entrevista para seu livro “Jung: A Biography”. 
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Jung não sabia o que fazer. Na entrevista a Billinsky conta: “Ainda me lembro a 

agonia que senti naquele instante.”, estava estupefato diante do acontecido; decidiu que 

não contaria nada à Freud a respeito do desabafo de sua cunhada. 

Muito se discute, ainda hoje, sobre se Sigmund Freud teria tido, ou não, um 

affair com sua cunhada Minna Bernays. Ernest Jones, psicanalista, amigo e biógrafo 

pessoal de Freud repudiou a idéia e garantiu que Martha era a única mulher na vida 

amorosa do mestre. 

Peter Gay, famoso autor de “Freud: Uma Vida para o Nosso Tempo”, aborda 

ceticamente o assunto “Minna”. Numa nota de rodapé, Gay afirma: “O rumor, lançado 

por Carl G. Jung, de que Freud tivera um caso com Minna Bernays, carece de 

evidências convincentes.” (Gay, 2006, p. 76). 

No entanto, frente a novas descobertas publicadas no jornal The New York Times 

de 24 de dezembro de 200630, por Ralph Blumenthal, Peter Gay diz estar disposto a 

revisar seu trabalho. 

Segundo o artigo, o sociólogo alemão Franz Maciejewski encontrou no livro de 

registro de hóspedes de 1898 do hotel Sweizerhaus, em Majola, Suíça, a assinatura: 

“Dr. Sigm Freud u frau”, abreviação de Doutor Sigmund Freud e esposa, sob o quarto 

de número 11, em 18 de agosto daquele ano. 

No mesmo dia 18, Freud envia um cartão postal a sua esposa, Martha Freud, em 

Viena. 

A viagem para a Suíça com sua cunhada não era segredo para nenhum biógrafo 

de Freud ou historiador da psicanálise, muito menos para Martha, que tinha 

conhecimento desta e de outras viagens de seu marido com sua irmã para a Suíça e 

Itália. Todavia, o fato de que os dois dividiam um mesmo quarto e que se anunciavam 

casados é novidade e provocou a seguinte declaração de Peter Gay, também publicada 

no artigo de Ralph Blumenthal: “é bem possível que tenham tido relações sexuais [slept 

toghether]” – diz Gay – “isso não faz dele, ou da psicanálise, mais ou menos correto”. 

Considerando essa nova evidência, parece-me concreta o suficiente a idéia de 

que Minna Bernays teria se confessado secretamente para Carl Jung em março 1907, 

quase dez anos desde a viagem para Majola. Emma Jung também percebeu algo de 

estranho no relacionamento entre Sigmund Freud e as duas mulheres que habitavam sua 

                                                
30 Encontrei o artigo vasculhando o conteúdo on-line disponível pelo site oficial do periódico. 

Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/2006/12/24/world/europe/24freud.html?_r=1&pagewanted=2&ei=5070&en

=3310ed7dc9a23eb0&ex=1177905600&oref=slogin> Acesso em 20 jun. 2007. 
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casa. Martha era a dona-de-casa/mãe exemplar, mas Minna parecia a verdadeira 

companheira de Freud: sabia os horários dos pacientes bem como o conteúdo dos 

trabalhos e teorias da psicanálise. Chegou a questionar seu marido sobre a situação 

inusitada que se desenhava à sua frente, mas ele apenas respondeu que “[Minna] tinha 

uma grande transferência e que Freud was not insensible.” 31 (Bair, 2003, p.120). 

Este pode parecer um assunto à parte e sem muita importância para o presente 

estudo, apenas uma digressão do autor, excitado com essa “descoberta”. Porém, mais 

adiante, especificamente no capítulo que se trata da viagem de Freud e Jung para os 

Estados Unidos, o conhecimento de Jung sobre o caso de Freud e Minna, abalará as 

estruturas do relacionamento entre mestre e discípulo. 

Até ali, entretanto, a transferência entre os dois estava muito boa, e aproveitaram 

a curta estadia de Jung na Viena de Freud ao máximo. Além de muitos almoços, 

passeios e conversas com Freud, Jung esteve presente na reunião do dia 6 da Sociedade 

Psicológica das Quartas-Feiras, juntamente com Binswanger. Jung não foi muito 

participante neste seu primeiro encontro com um grupo psicanalítico, explicou que 

ainda não conhecia suficientemente as teorias de Freud para discuti-las com o grupo. 

 Tal atitude deixou-o parecendo um tanto obtuso para os demais presentes (com 

exceção feita a Binswanger e, claro, a Freud). A antipatia, porém era recíproca; nem 

Jung, nem Binswanger se impressionaram com os 17 membros que discutiam naquela 

noite. Jung lamentava a mistura de artistas, decadentes e medíocres que rodeavam Freud 

àquela altura (Jones, 1979, p. 391). Segundo Binswanger, o próprio Freud deplorava o 

grupo de Viena tendo dito aos dois convidados suíços ao final da reunião: “Bem, agora 

vocês viram o bando.”.  

A excursão dos Jung a Viena chegava ao fim, dali iriam para Budapeste, 

enquanto Binswanger ficaria mais uma semana desfrutando da companhia da família 

Freud. Os laços entre Sigmund Freud e Carl Jung estreitaram-se bastante com esse 

primeiro encontro; sem dúvida, ambos gostaram da companhia um do outro e dali para 

frente pretendiam aprofundar mais e mais o diálogo, cada vez mais próximos. 

                                                
31 Trad. “não era insensível” Fragmento da entrevista de C. G. Jung para o Dr. Kurt Eissler em 1953. A 

frase em itálico e em inglês foi dita desta forma na entrevista conduzida em alemão. (Bair, 2003, p.689) 
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Colaboradores 

 

Jung chegou ao Burghölzli no final de março, após uma conturbada viagem para 

Budapeste na qual ele e sua esposa tiveram alguns desentendimentos, em especial 

devido a uma dama, hospedada no mesmo hotel do casal, que parecia querer mais do 

que a simples companhia do Dr. Jung. Agora, de volta a Zurique, a vida do jovem 

psiquiatra parecia voltar a sua rotina corrida, cheia de atendimentos, aulas e pesquisas. 

No entanto, algo estava diferente. 

Desde sua semana em Viena, Jung olhava com muito mais apreço e 

compreensão para a psicanálise. Na primeira carta que escreveu para Freud desde seu 

retorno32 diz: “Não sou mais aborrecido por dúvidas quanto à certeza de sua teoria”. A 

figura de Sigmund Freud tocou profundamente o suíço que jogou suas ressalvas ao 

modelo teórico freudiano para longe, dizendo-se então um freudiano crente e convicto. 

No entanto, Jung confessa em sua autobiografia nunca ter sido capaz de eliminar 

por completo suas objeções quanto à função da sexualidade na etiologia das neuroses. 

Segundo ele: “... não pude ver em que medida essa apreciação da sexualidade estava 

ligada a preconceitos subjetivos dele [Freud] ou até que ponto repousava em 

experiências objetivamente demonstráveis” (Jung, 1961/2006, p.184). 

Então por que relatar na carta a Freud que “não tinha mais dúvidas quanto à 

certeza da psicanálise”? Jung justifica: “Naquela época ainda não tinha experiência o 

bastante para justificar essas objeções (...)”. 

Ainda assim, o suíço propunha, na carta de 31 de março, que os termos “libido” 

bem como vários outros da terminologia psicanalítica fossem alterados por outros com 

uma menor vinculação à termos da sexualidade, em favor da didática. Jung dizia que 

tais termos estavam frequentemente sendo mal-interpretados, inclusive por Bleuler que 

demonstrava insuperáveis resistências ao método. 

Talvez as dúvidas de Jung a respeito do papel da sexualidade na etiologia da 

neurose estivessem implícitas nesse tipo de argumentação, mas, mesmo assim, ficaram 

inconscientes dada à perspectiva incrível de trabalhar próximo de alguém tão fascinante 

quanto o mestre Freud. 

Jung expressa na mesma carta que não dirá mais sobre o impacto positivo que o 

vienense causou nele no período em que conviveram e diz esperar que os seus trabalhos 

                                                
32 17J - 31 de Março de 1907. 
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em nome da psicanálise, mostrem a profunda gratidão e veneração que sentia pelo pai 

da psicanálise. 

Por fim, um convite: “Espero e até sonho que possamos recebê-lo em Zurique 

no outono, ou verão. Uma vista sua seria o sétimo-céu para mim”. 

A resposta de Freud33 foi escrita num papel diferente do usual, em folhas de 8 x 

6 ” e sem timbre, dando lhe mais espaço para escrever, para que ele não se sentisse 

restringido em sua resposta. 

Pela primeira vez Freud dirigiu-se à Jung como “Querido Colega” 34. A carta foi 

mais longa do que o costumeiro, mas a principal mensagem estava logo em seu primeiro 

parágrafo: “Percebo agora que sou tão substituível quanto qualquer outro e que não 

podia desejar ninguém melhor que o senhor (...) para continuar e completar meu 

trabalho”. 

A respeito das alterações nos termos psicanalíticos a resposta de Freud é bem 

clara: “Não podemos evitar as resistências, por que não enfrentá-las de frente? Em 

minha opinião a melhor defesa é o ataque.”. Para Freud, se a psicanálise concedesse 

àqueles resistentes uma nomenclatura que fosse mais doce e palatável, estaria abdicando 

da crença na pulsão sexual. 

Quanto à postura de Bleuler, Freud pede cautela e supõe que tal resistência à 

psicanálise deve-se à convicção de Jung para com a teoria. 

Neste momento, em que tudo parece correr tão bem entre nossos dois 

protagonistas, cabe ressaltar que as primeiras farpas da discórdia, ou seja, da questão 

dos “fatores sexuais”, presentes desde a primeira troca de cartas, continuam aparecendo 

na correspondência. Entretanto, nem Freud nem Jung parecem admitir as diferenças que 

já os separam. 

Ambos continuam tentando “agradar”, trocando elogios de forma polida e até 

“apaixonada”. Mezan (2006) chama esta postura de “um diálogo de surdos”, uma 

expressão que me parece bastante apropriada. 

“Jung jamais aceitará a teoria sexual, e Freud irá preferir esperar que, com o 

tempo, a evidência acabe por se impor.” (Mezan, 2006, p.303), mesmo assim, os dois 

continuam agindo como se isso fosse apenas um pequeno descompasso, que não faria 

mal algum. Como sabemos hoje, estavam errados. 

                                                
33 18F – 7 de Abril de 1907 
34 No original “Lieber und sehr geehtter Herr College” 
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A insistência nesse diálogo de surdos se deve, em parte, à ilusão de Freud de que 

o psiquiatra suíço iria ganhar mais experiência e, então, convencer-se da veracidade do 

papel fundamental que a sexualidade teria na etiologia das neuroses. Mas por que Freud 

insistia em Carl Jung, que demonstrava resistências ao aspecto mais primordial de sua 

teoria? Por que aumentar, cada vez mais, o “investimento libidinal” no suíço e apostar, 

abertamente, na sua sucessão e sucesso à frente da causa psicanalítica? 

Havia várias razões para isso. Já vimos que Jung significava, para Freud, a 

abertura dos portões que trancafiavam a psicanálise do lado de fora das práticas 

reconhecidas e respeitadas na Europa. Jung era membro do Burghölzli, da trupe de 

Bleuler; com certeza Freud gostaria de vê-lo marchando com a bandeira da psicanálise 

desfraldada, de Zurique para o mundo. 

Outra razão, esta mais científica: a psicanálise tinha pouco acesso à experiência 

junto aos psicóticos. Jung novamente era a chave para um mundo novo. Seriam os 

estudos no Burghölzli, liderados por Jung, que desbravariam os horizontes da psicose e 

seria a psicanálise que clamaria seus lucros; Freud observaria, alegre, sua ciência 

expandir. 

Jung era, pois, um lastro demasiadamente importante, de forma que, Freud 

talvez não pudesse realmente “escutar” o que o jovem psiquiatra lhe dizia; podia apenas 

iludir-se e ouvir aquilo que desejava. 

Todavia, não poderia ser Jung quem teria a coragem de confrontar o diálogo 

mouco e fazer-se escutar? Não. “O papel de apóstolo lhe convém, e ele irá se servir da 

psicanálise como alavanca para a sua própria ascensão no universo psiquiátrico.” 

(Mezan, 2006, p.304). Jung se enxergava como o braço direito de um visionário; Freud 

tinha lhe dado uma nova perspectiva sobre o “maquinário” da subjetividade humana, 

idéias que podiam abarcar algumas das suas próprias, que antes não encontravam 

espaço fértil na medicina. 

Freud dizia-lhe claramente que o escolhera para ser o seu sucessor; Jung sentia 

em si o próprio potencial, e agora alguém, mais importante e fascinante que Bleuler, 

sentia-o também; a oportunidade de lançar-se junto ao mestre e ganhar espaço para o 

seu próprio crescimento dentro do meio científico não podia ser desperdiçada; ele 

também seria um desbravador, um pioneiro. 

As vantagens a serem tiradas da relação eram recíprocas. Ambos tinham 

interesses pessoais que se realizavam com o outro. Não conseguiam se escutar, porque 

não podiam, não desejavam. 
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Para Freud, perceber que Jung nunca aceitaria a função que ele dava à 

sexualidade seria o mesmo que desistir de seus sonhos de ver a psicanálise prosperar e 

sobreviver a ele próprio. Para Jung, aceitar que suas idéias não abrangiam a teoria 

sexual freudiana equivaleria, pelo menos neste momento, a abandonar suas ambições e 

ficar preso ao Burghölzli e à psiquiatria tradicional. 

Estavam conectados emocionalmente; suas ambições e sonhos estavam, até onde 

eles podiam ver, dependendo da participação do outro em suas vidas profissionais. Jung 

partilhava da ambição de Freud de escrever uma obra e ter adeptos, ambição, esta, que 

não deve ter passado desapercebida pelo fundador da psicanálise. O vienense já estava 

trilhando este caminho e talvez reconhecesse em seu colega mais novo, um “igual”, 

alguém cujo ideal podia ser o mesmo que o dele; isso devia encher-lhe de orgulho, uma 

sensação que não se preocupou em esconder nas cartas que enviava à Zurique, estava 

disposto a adotar Jung como um filho espiritual, por identificação com os valores e 

figura deste. 

A matriz simbólica de Jung estava em Freud e não em Bleuler, Janet, Binet, ou, 

muito menos, em seu pai. O suíço se interessava pelo “humano” da obra de Freud, 

compartilhava o seu interesse pela mitologia, pelo movimento artístico e literário. Esse 

era o “alimento” para Carl Jung, era nesse terreno que ele sentia sua vocação, nessa 

direção. E, ao que parecia, essa também era a direção do olhar de Sigmund Freud, um 

profundo apreciador da literatura e história cultural, capaz de citar, de cor, versos de 

Goethe, Schiller, Virgílio, Shakespeare, Cervantes e outros. 

Jung estava cansado do trabalho no Burghölzli, como descreve em “Memórias, 

Sonhos e Reflexões”: 

 

Com meu trabalho no Burghölzli, minha vida entrou numa 
realidade inteira, feita de intencionalidade, de consciência, de dever e 
responsabilidade. Era o ingresso no claustro do mundo, a submissão ao 
voto de acreditar apenas no verossímil, no médio e no banal, naquilo 
que tivesse escassa significação... (p. 146). 
 

Com isso, aos poucos, a porta de suas vidas pessoais foi se abrindo e, como 

veremos mais adiante, vão se declarar amigos, íntimos. 

Não obstante, ainda era cedo para isso. Freud tinha más lembranças das 

amizades por correspondência; a ferida de Fliess continuava aberta. Jung, por sua vez, 

tinha tido uma má experiência com um homem mais velho, no qual depositara 
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confiança e acabou arrependendo-se depois (Jung contará esse fato para Freud mais 

adiante).  

Se, por hora, não eram amigos, estava decidido, por ambas as partes: seriam 

Colaboradores. 

Essa colaboração estava transparecendo para a comunidade médica. Na carta 

19J, de 11 de abril, Jung informa Freud que fora escolhido para representar as teorias da 

psicanálise no Congresso Internacional de Neurologia, sediado em Amsterdã a ser 

realizado nos dias 4 e 5 de Setembro de 1907. O assunto a ser discutido seriam as 

“Teorias Modernas da Histeria”; do lado oposto de Jung e da psicanálise, estava, “para 

variar”, Gustav Aschaffenburg e sua postura anti-psicanalítica. 

De início, o comitê do Congresso teria chamado o próprio Sigmund Freud para 

defender suas idéias, mas ele havia recusado o convite uma vez que, originalmente, seu 

duelo seria com Janet, e não Aschaffenburg e a idéia de “digladiar” em frente a uma 

platéia puramente interessada na briga, mas indiferente às teorias, desagradava-o. Já que 

Freud não estava disponível, o convite foi estendido para Carl Jung, pois, para os 

organizadores, o suíço era tido como o maior representante da psicanálise, depois de seu 

fundador. 

Freud não poderia ficar mais contente do que com a escolha de Jung para a 

função de defensor de sua criação; o convite para o psiquiatra do Burghölzli denotava o 

conhecimento público da proximidade da escola de Zurique com suas teorias. A 21 de 

abril de 1907, um ano de correspondência completo, o vienense demonstra mais afeto; 

em meio a teorias e explicações sobre o auto-erotismo na demência precoce e zonas 

erógenas, Freud acalenta Jung, pedindo para que não carregue o fardo de representá-lo 

com muito esforço, porque “... o senhor é tão invejavelmente jovem e independente. 

Talvez o senhor encontrá o ônus mas não o odium da nossa causa, e, nos anos seguintes, 

colherá as recompensas de seu trabalho.”. 

Mas o odium direcionado à psicanálise refletiria no jovem Jung. Em Maio, Max 

Isserlin, neurologista de Munique e assistente no laboratório de Kraepelin, publica seu 

artigo a respeito do livro da Demência Precoce de Jung; a crítica não era agradável. 

“Über Jung’s ‘Psychologie der Dementia praecox’ und die Anwendung Freud’scher 

Forschungsmaximen in der Psychopathologie” era uma resenha feroz ao estudo de Jung 

e, é claro, a Freud e suas teorias também. 

Contudo, o suíço parecia estar seguro de seu apoio à psicanálise; a crítica 

depreciativa de seu texto não diminuiu sua confiança no próprio futuro em aliança com 
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Freud. Ao invés disso, resolveu escrever para Freud, dizendo que lhe enviaria uma cópia 

do Zentrallblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie XVIII, periódico no qual saíra o 

artigo de Isserlin, para que o vienense conhecesse “o massacre” de seus escritos. Por 

fim, Jung pontuava: “vejo como é infinitamente difícil comunicar suas idéias para o 

público” (24J, 13 de maio de 1907). 

Nessa mesma carta, escrita em 13 de maio, Jung agradecia o envio da 

monografia “Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen” (Der Wahn und Die Traüme in 

W. Jensens Gradiva), escrita por Freud sobre o romance popular de Wilhelm Jensen, 

Gradiva, mas avisava que ainda não tivera o tempo de lê-la, pois suas tarefas no 

hospital estavam tomando todo seu tempo. 

Em Gradiva, Jensen narrava a história de um arqueólogo chamado Norbert 

Hanold que escavava na Itália. Um dia, visitando uma coleção de antiguidades em 

Roma, o protagonista encontra uma figura, em baixo-relevo, de uma moça num modo 

de caminhar peculiar que o fascina inexplicavelmente35. Apaixonado pela figura, 

Hanold decide tirar um molde de gesso da moça, e pendurá-la na parede de seu estúdio. 

Apelidou-a de Gradiva, significando “a jovem que avança”. 

Gradiva invade os sonhos de Hanold: num deles, retorna a Pompéia, cidade que 

especulava ser a da moça, no dia da erupção do vulcão Vesúvio, em 79 D.C.,para vê-la 

perecer no desastre. 

A partir de então, Hanold perde-se nos pesares e luto pela morte de sua 

obsessiva paixão, como se ela fosse sua contemporânea. No entanto, Gradiva era apenas 

uma fantasia, fruto de uma memória reprimida de uma primeira paixão, uma jovem 

chamada Zoë Bertgang, a qual o abandonara para seguir com sua profissão e vocação na 

arqueologia. Norbert Hanold, no entanto, falha em perceber tal conexão e, tomado por 

sentimentos ferozes e loucura, parte numa busca por seu amor perdido, Gradiva. 

A viagem tresloucada de Hanold o leva aos braços de seu antigo amor, Zoë, que, 

por sua vez, percebe a fonte de sua loucura e procura, então, seduzi-lo de volta à 

sanidade, mostrando-lhe que era ela por quem ele realmente apaixonara-se. Zoë passa a 

caminhar imitando o gesto de Gradiva; aos poucos, as memórias reprimidas de Hanold 

vão se tornando conscientes e ele compreende que realmente era Zoë, por quem nutria 

uma paixão.  

                                                
35 Freud (1907[1906]) descreve assim o caminhar peculiar de Gradiva: “Um dos pés repousava no solo, 

enquanto outro, já flexionado para o próximo passo, apoiava-se somente na ponta dos dedos, estando a 
planta e o calcanhar perpendiculares ao solo” (p. 20). Para figura, ver Anexo 1 (p.256). 
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A comparação da sedução de Zoë com a terapia psicanalítica, no sentido de 

recuperar um material cuja consciência não conseguia acessar, era clara. No caso do 

personagem fictício, Norbert Hanold, o desejo sexual recalcado, por ser inconciliável 

com a sua profissão, aflora na forma de obsessão na atração por Gradiva , uma mulher 

intangível e inalcançável. O recalcado é trazido de volta à consciência pela sedução 

terapêutica de Zoë, no caso, fonte original do desejo. 

Outro aspecto que fascinou Freud, e que marcava presença em sua análise de 

Gradiva e posteriormente voltaria a aparecer no caso do Homem dos Ratos, era o 

paralelo entre a psicanálise e a arqueologia em si. Para ele, a cidade de Pompéia que, 

soterrada pela lava do Vesúvio, ficou preservada da maneira em que se encontrava no 

momento do desastre, porém, inacessível a não ser com o uso das técnicas 

arqueológicas, assemelhava-se muito aos conteúdos escondidos e inacessíveis da mente, 

que se mostravam preservados quando o paciente submetia-se à terapia psicanalítica. 

Quando conseguiu tempo para lê-la afinal, Carl Jung devorou a interpretação de 

Gradiva de uma só vez, como ele mesmo afirma na carta de 24 de Maio. O suíço estava 

encantado com o mestre: Freud conseguira juntar a psicanálise com a literatura, usando, 

ainda por cima, a arqueologia do tempo do Império Romano. Ambas as personalidades 

de Jung, a nº1 e a nº2, o aplaudiam pela conquista. 

Jung ficou impressionado com a qualidade e conteúdo do texto: “... somente 

alguém castigado pelos deuses, com total cegueira, pode deixar de ver as coisas como 

elas realmente são. Mas os psiquiatras e psicólogos, cheios de preconceitos, são capazes 

de tudo.”. Jung não estava entre eles; na verdade, dizia estar tão distante desses outros 

médicos que precisava se transportar para um tempo antigo, anterior à sua “reforma do 

raciocínio psicológico”, para que pudesse tentar entender as críticas que faziam a Freud. 

Independente dos críticos, Jung espalhou cópias da monografia de Freud pelo hospital, 

para que todos pudessem ler e apreciar a obra. Entre os leitores estava Bleuler, que 

mostrou ambivalência: gostou do texto e das idéias nele contidas, mas levantou a 

hipótese de que as conexões estabelecidas por Freud poderiam ser simples sofismas, 

podendo ser fundadas em qualquer situação, sem haver a necessidade de serem 

verídicas. 

O comentário de Bleuler, levou Jung a declarar na mesma carta que a “Batalha 

Freud” continuaria, pois o diretor do Burghölzli ainda tinha dúvidas sobre a exatidão 

das teorias freudianas. 
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Enquanto Bleuler nutria dúvidas, Jung se excitava com o texto de Freud. A 

interpretação de uma obra literária inspirava-o a pesquisar sobre outros assuntos, entre 

eles a mitologia. Jung supunha que o canário que cantava para Hanold, na Gradiva, e 

levou o protagonista a seguir para a Itália, seria um símbolo fálico. O mais interessante 

é que Jung não havia tirado essa idéia de uma simples análise interpretativa do texto de 

Jensen, mas sim de exemplos mitológicos de pássaros em geral. Jung conjeturava a 

possibilidade de que as bases da mitologia seriam as mesmas que as do Inconsciente. 

Sobre este assunto, o suíço recomenda a Freud a leitura dos escritos de Heymann 

Steinthal, filólogo e filósofo alemão, cujo trabalho Jung citaria em seu “Símbolos de 

Transformação da Libido” (“Wanlungen und Symbole der Libido”, 1911-12), livro que 

marcaria sua ruptura com o pensamento freudiano. 

Freud agradece os elogios e exaltação do suíço, dizendo que o estudo tinha sido 

prazeroso de se escrever e que a aceitação e aprovação de Jung significavam muito para 

ele, suas palavras foram: “... uma afirmação como a sua significa mais para mim do que 

a aprovação de todo um congresso médico...” 36. Na realidade, Freud dizia não esperar 

que sua análise de Gradiva conseguisse mudar a visão da comunidade médica e dos 

opositores da psicanálise, mas que deixara de se importar com isso há muito tempo, pois 

tinha a convicção, de que, um dia, no final das contas, tudo daria certo; dizia para Jung : 

“Você viverá para ver esse dia, ao passo que eu talvez não (...) No obituário que você 

algum dia escreverá para mim, não esqueça de dar testemunho de que eu nunca me 

deixei nem perturbar por toda a oposição” (27F, de 26 de maio de 1907). 

No restante da carta, o vienense discorre sobre sua correspondência com o 

próprio autor de Gradiva, Wilhelm Jensen, que, muito cordial com Freud, dissera-lhe 

que a análise condizia com sua intenção ao escrever o conto, apesar de não ter sido 

capaz de compreender a teoria envolvida. Quanto à inspiração para a história, Jensen 

apenas afirmou que a idéia lhe veio, repentinamente, do começo ao fim, enquanto 

trabalhava numa outra narrativa. Deixou de lado essa e redigiu Gradiva, inteira, sem 

demora. De resto, informou Freud que o próprio Jensen havia suposto que a figura em 

baixo-relevo, realmente existente, representaria uma mulher da cidade soterrada de 

Pompéia, cidade na qual o escritor gostava de devanear ao calor do fim de tarde. 

Freud escreveu a Jung: “Que a análise, caso continuasse, conduzi-lo-ia [Jensen] 

pela sua infância até sua experiência erótica mais íntima.”. Freud estava certo de que as 

                                                
36 27F – 26 de Maio de 1907. 
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obras de ficção eram passíveis de interpretação psicanalítica e sugeria ao suíço escrever 

algo do gênero que interessasse ao público comum. 

De fato, “Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen” foi representante de uma 

nova etapa da literatura psicanalítica. Muitos dos seguidores de Freud dariam suas 

contribuições no tocante a “obras literárias e psicanálise”. Franz Riklin, ex-colega de 

Jung nos testes de associação e diretor do asilo de Rheinau, seria o primeiro, em 1908, 

com sua interpretação dos contos de fada pelo viés psicanalítico; Karl Abraham, 

primeiro assistente médico do Burghölzli, que viria a se corresponder com Freud, ainda 

em 1907 e estabelecer uma duradoura relação com ele, tentaria a sorte com seu “Sonhos 

e Mito”, de 1909; e, posteriormente, Otto Rank com “O Mito do Nascimento do Herói”. 

Para Carl Gustav Jung, como bem sabemos hoje em dia, o estudo dos símbolos das 

mitologias e contos de fada, foi importantíssimo para o desenvolvimento da sua teoria 

pós-psicanalítica e ainda é parte integrante das técnicas da abordagem junguiana. 

Ainda nesta carta, Freud avisa Jung que sua próxima obra a ser publicada seria a 

segunda edição de sua “Psicopatologia da Vida Cotidiana” (primeira edição de 1901), 

na qual acrescentara algumas coisas, entre elas, alguns exemplos do próprio Jung. Em 

junho de 1907, essa segunda edição realmente saiu e trazia em seu conteúdo algumas 

colaborações de Carl Jung. 

Antes de finalizar a missiva, uma declaração por parte do vienense: “... Sinto 

muito a falta de suas cartas quando as interrupções são longas. Cordialmente, Dr. 

Freud”. 

Jung estava inspirado pela aceitação de Freud; sentia que esse homem mais 

velho, a quem ele realmente respeitava e admirava em diversos aspectos, o admirava 

reciprocamente e dizia sentir sua falta. Jung, por sua vez, sentia-se verdadeiramente 

importante para Freud e sua psicanálise. A partir disso, dedicar-se-ia cada vez mais à 

causa de Freud; de fato, faria dela a sua. 

Por exemplo, as cartas 28J e 29J, nos mostram essa adoração, beirando o 

fanatismo. Vejamos alguns trechos delas: Quando se referia à psicanálise e ao prazer 

que lhe daria trabalhar com ela aplicada em todos os seus pacientes, Jung escreve: 

“Qualquer um que conheça a sua ciência, verdadeiramente comeu da árvore do paraíso e 

se tornou clarividente.”. 

Quando incitado por Freud a “aproveitar nossas riquezas”, numa carta perdida 

que não consta na correspondência, o jovem Carl lhe responde: “Regozijo-me todos os 

dias com a tua riqueza e vivo das migalhas que caem da mesa de um homem rico.”. 
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Ao descrever um de seus casos de depressão em demência precoce a Freud, Jung 

expressa uma vontade de “... compor um divertido livro-ilustrado nesse estilo, o qual 

seria apreciado apenas por aqueles que comeram da árvore do conhecimento. O resto, 

iria embora de mãos abanando.”. 

Esse último comentário, sobre o livro-ilustrado, acendeu em Freud uma vontade 

própria. A resposta da Berggasse 19, veio em 6 de junho, e começava assim:  

 

Caro colega, 
Estou surpreso em saber que sou eu o homem rico de cuja mesa 

caem as migalhas que o senhor recolhe (...) Se ao menos eu o fosse! 
Especialmente seu trabalho sobre a demência precoce faz-me sentir um 
tanto mais pobre (...) 

Um livro de figuras, como o que está imaginando, seria muito 
instrutivo (...) Tentei diversas vezes algo do tipo, mas sempre fui muito 
ambicioso. (...) tentava mostrar todas as complicações e, 
conseqüentemente, todas as vezes ficava preso. Mas por que você não 
haveria de tentar desenvolver tal projeto com afinco?  Você está 
preparado para enfrentar uma séria batalha pelo reconhecimento das 
nossas idéias? Se sim, a primeira coisa a se fazer seria fundar um 
periódico [uma revista]: “para psicopatologia e psicanálise” como 
poderia ser chamado, ou com mais petulância, apenas “para 
psicanálise”. (...) o organizador só poderia ser o senhor mesmo e 
espero que Bleuler não se negue a juntar-se a mim como diretor . (...) 
Com nossas próprias análises de casos poderíamos, facilmente, 
completar mais de um volume por ano. 

A idéia não o tenta? Pense no assunto! 
(fragmento da carta 30F, de 6 de junho de 1907) 

 

Estava dada a idéia para a primeira revista sobre psicanálise, que ficaria nos 

planos de Freud e Jung durante quase um ano até, literalmente, ser passada para o papel. 

Esse era a pedra fundamental do plano do fundador da psicanálise. Ele começava a 

visualizar a institucionalização da psicanálise.  

Importante assinalar a situação interessante que se formava nesse momento em 

que Jung mencionou a simples idéia de um “livro-ilustrado” e que Freud estruturou em 

periódico, já atribuindo cargos ao suíço, a Bleuler e a ele mesmo. 

Para o Senhor Professor, a revista seria o primeiro passo para a oficialização do 

movimento que criara sozinho ainda em 1896. Desde lá, Freud desejava ver sua criação 

independente de si, “andando com suas próprias pernas”, reconhecida nos meios 

científicos; porém, por mais que tivesse fé de que isso aconteceria cedo ou tarde, tinha a 

impressão de que seria após sua própria morte. Seu sucesso e prestígio estavam fadados 

a virem post-mortem. 



 71 

Mas, agora, não estava mais sozinho; alguém viera resgatá-lo e talvez pudesse 

permitir que ele colhesse, em vida, os louros de seu gênio. Carl Gustav Jung foi quem 

reacendeu sua esperança. O jovem psiquiatra da clínica da Universidade de Zurique 

mostrava-se disposto a embarcar em sua viagem de abrir os horizontes do mundo para a 

psicanálise. A revista era apenas um dos muitos itens que Freud tinha, ambiciosamente, 

em mente para o futuro da psicanálise e, até então, não havia ninguém melhor que Jung 

para colocar seus planos em funcionamento. 

O jovem suíço captou sua importância e decidiu agir conforme a demanda. Uma 

vez que Freud o colocara na posição de cavaleiro-conquistador, em nome da psicanálise, 

Jung faria o possível para corresponder às expectativas daquele homem, objeto de sua 

profunda admiração científica e pessoal. Sua próxima grande batalha se daria em 

Amsterdã, no congresso de setembro. 
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Jung, o freudiano 

 

Durante o mês de junho, Jung ocupou-se com a visita de Edouard Claparède, 

médico psicólogo diretor do laboratório experimental de Genebra, Suíça francesa, e, a 

partir da segunda semana do mês, viajou a Paris. 

Jung informa Freud da postura favorável de Claparède e sua escola de Genebra 

com relação à psicanálise, e cita dois senhores de Budapeste, os quais vieram a ele 

perguntar sobre Freud e suas idéias. Um deles era o neurologista Sándor Ferenczi, que 

viria a ser psicanalista e um dos colaboradores mais próximos de Sigmund Freud nesses 

anos dourados do movimento psicanalítico. Além disso, reportava o movimento pró-

freudiano iniciado em Basiléia e em Bremen, representados por Arthur Muthmann e 

Richard Bolte, respectivamente. 

Os estudos da psicanálise floresciam em diversos lugares: Binswanger informara 

Jung que estava conduzindo trabalhos psicanalíticos em Jena e Otto Gross, que já tinha 

sido assistente da clínica de Kraepelin em Munique, lhe enviara um livro, no qual 

inserira alguns conceitos da psicanálise. Estudantes da Suíça, Hungria e Estados Unidos 

enviavam seus currículos ao Burghölzli, porque desejavam trabalhar com o Dr. Jung.  

Apesar dessas boas notícias, Carl Jung afirma que Janet, a quem visitou na 

capital francesa e que seria uma ótima aquisição ao plantel de psicanalistas, não 

compreendia nada da teoria da sexualidade e que todas as idéias, sendo discutidas e 

executadas por lá, lhe pareceram infantis e atrasadas a tal ponto que ele se irritou e 

desistiu de sua visita a Londres, de onde esperava menos ainda. 

Interessante notar a postura de “embaixador” assumida por Jung. Sendo ele o 

representante de Freud para aqueles que pretendiam se aproximarem da psicanálise 

(como foi o caso de Ferenczi e Philip Stein, os húngaros que o procuraram a respeito 

das idéias de Freud), Jung decidiu adotar uma postura de verdadeiro escudeiro do 

movimento freudiano, de maneira até um pouco fanática: irritava-se e desapontava-se, 

por exemplo, com a falta de informação de Janet, quando este não se mostrava disposto 

a seguir os métodos sugeridos por Freud. 

Jung se colocava como o intermediário entre Freud e o mundo científico ao 

redor; como tal, defendia seu mestre dos olhares menos generosos e fazia o controle de 

fronteira daqueles que queriam entrar em contato e colaborar com o fundador da 

psicanálise. 
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Sigmund Freud, por sua vez, em sua carta de primeiro de julho de 1907, 

reforçava essa atitude de seu discípulo; respondendo à notícia da falta de qualidade das 

pesquisas de Paris, ele escreve: “... os dias do grande Charcot são passado e que a nova 

vida da psiquiatria está conosco, entre Zurique e Viena...”. No mais, lembrava Jung do 

comprometimento firmado com a organização e publicação do periódico, que não 

poderia demorar muito; queria o primeiro volume publicado, no máximo, até o outono 

do próximo ano. 

Pronto para iniciar um período de férias, das quais retornaria apenas no final de 

setembro, Freud deseja ao suíço um período de descanso mental, mas pedia que não 

deixasse de lhe escrever, uma vez que “... suas cartas tornaram-se uma necessidade para 

mim.” 37. 

Freud estava orgulhoso de Jung, o que fazia este ficar orgulhoso de si próprio e 

mais incentivado a continuar lutando pela causa freudiana. Todavia, as coisas estavam 

para se complicar.  

Jung estava atolado em trabalho com suas próprias pesquisas e na universidade e 

hospital; um crescente número de pacientes que gostariam que o Oberazt cuidasse de 

seus casos pessoalmente, sem contar os inúmeros visitantes internacionais e estudantes 

que vinham observar seu progresso nos estudos de associação de palavras. Fora a vida 

profissional frenética, sua esposa, Emma, reclamava de solidão e pedia mais atenção de 

Jung para suas filhas (já eram duas, Agathe e Gret). Ainda por cima, o gigante Jung 

tinha que cumprir um período obrigatório de três semanas, servindo o exército suíço. 

Por mais que Carl Jung fosse incansável e desejasse fortemente dar prioridade à 

causa de Freud, organizando a tão desejada revista psicanalítica, sua vida estava muito 

corrida, eram muitas tarefas. O poderoso “Siegfried” do Burghölzli, estava para entrar 

em colapso. Ao retornar do serviço militar, no qual trabalhava das cinco da manhã às 

oito da noite, encontrou pilhas de afazeres esperando por ele e mais trabalho ainda, uma 

vez que Bleuler estava de férias. Jung, “em agosto, foi acometido por uma gastrenterite 

aguda e precisou passar a maior parte de setembro na cama.” (Bair, 2003, p. 122). 

No entanto as pressões não se restringiam à vida burocrática e familiar de Jung. 

Algo, ou melhor, alguém, colocaria em risco a estrutura que o suíço achava, até então, 

inabalável: sua posição como escudeiro de Freud. 

Na última epístola enviada por Freud antes de sua viagem, o mestre lhe 

informara a respeito do início de correspondência com um tal Dr. Abraham, que lhe 

                                                
37 36F – 10 de julho de 1907. 
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enviara um artigo próprio a respeito da relação entre o trauma sexual infantil e a 

sintomatologia da demência precoce38. O estudo errava desde o princípio, uma vez que 

Abraham baseava-se na, já escanteada, teoria da sedução; porém, não eram as bases 

teóricas que preocupavam Jung, e sim a possibilidade de alguém outro aproximar-se de 

Freud e desbancá-lo da posição de preferido do mestre. 

Quando Karl Abraham contatou Freud pela primeira vez, estava se preparando 

para mudar e instalar-se como médico em Berlin. Passara os últimos três anos sob a 

direção de Bleuler no Burghölzli e tinha criado uma inimizade, recíproca aliás, com seu 

superior, Carl Gustav Jung. 

A notícia de alguém ter penetrado o círculo de confiança de Freud, do qual ele se 

firmara como guardião, era terrível, e agravava-se quando se tratava de um desafeto 

como Abraham. 

Jung sentia que precisava agir; o congresso Internacional de Neurologia em 

Amsterdã parecia a oportunidade perfeita. Lá, faria jus à posição de sucessor de Freud, 

frente a frente com Aschaffenburg, diante da comunidade médica. Preparar-se-ia para 

tal data. 

Enquanto setembro não chegava, o doutor Jung conduzia suas atividades 

marcando fortemente sua posição de seguidor de Freud. Todos os funcionários da 

clínica deveriam conhecer os postulados psicanalíticos e familiarizarem-se com sua 

prática. Abraham Arden Brill39, que substitui Karl Abraham, em novembro de 1907, 

como primeiro assistente, presenciou a fervorosa atuação de Jung dentro do Burghölzli, 

e assim a descreveu: 

 

Na época, Jung era o mais ardente dos freudianos (...) Ele não 
aceitava discordâncias às opiniões de Freud; impulsivo e brilhante, ele 
se recusava a ver o outro lado. Qualquer um que se atrevesse a duvidar 
do que então era, sem dúvida, novo e revolucionário, logo despertava 
sua ira.  

(Kerr, 1997, p. 185) 
 

Carl Jung seria intolerante com aqueles que se recusavam crer nas idéias de 

Freud; tais pessoas eram alvo de uma raiva impulsiva e logo descartados como inaptos 

                                                
38 Über die Bedeutung sexueller Jugendtraumen für die Symptomatologie der Dementia Praecox 
39 A. A. Brill (1874 – 1948), austríaco naturalizado americano, responsável pela tradução de diversos 

dos textos de Freud do alemão para o inglês, bem como a da “Psicologia da Demência Precoce” de Jung. 
Seria o fundador da Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, em 1911. 
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ou inúteis, pois não conseguiriam acompanhar a revolução freudiana. Jung, o freudiano, 

era um doutrinador notável e um apaixonado por sua causa. 

Um mês após a fatídica carta de Freud, na qual o mestre escrevera sobre a 

“intromissão” de Abraham, Jung escreve40: “Caro Professor Freud, por favor perdoe 

meu longo silêncio.”. Justificava o intervalo pelo período que esteve em serviço no 

exército e com o acumulado de tarefas do Burghölzli. Dizia-se ocupado, no momento, 

com a produção de seu manuscrito para o congresso de Amsterdã, sobre as novas teorias 

sobre a histeria; confessava que estava com dificuldades para escrevê-lo devido à falta 

de conhecimento e pura ignorância da platéia. Jung se expressa desta maneira:  

 

Para mim, parece quase impossível aguar o produto no intuito 
de deixá-lo um tanto mais palatável ao público ignorante. (...) 
Freqüentemente me encontro querendo entregar-me ao puro desespero. 
Mas no final, sempre me consolo com o pensamento de que nada disso 
será entendido por 99% do público, então nessa parte de minha palestra 
poderei falar basicamente o que quiser. Não serei compreendido de 
nenhuma forma...  

(37J – 12 de agosto de 1907). 
 

Parece-me, que o público não era exatamente ignorante, como descreveu Jung, 

mas sim, avesso à idéia do papel da sexualidade na etiologia da histeria, tal como era 

proposto pela psicanálise de Freud e era isso que despertava a raiva no suíço. De fato, a 

grande maioria dos presentes no Congresso seria contra as doutrinas de Freud, às vezes, 

por puro preconceito aos conceitos freudianos, principalmente àqueles relacionados à 

sexualidade. Eram essas pré-concepções e ojerizas que barravam a disseminação das 

idéias da psicanálise no meio médico; Jung o sabia: 

 

[a palestra] é apenas uma demonstração, uma confirmação, do 
fato de que, no ano de 1907, alguém disse, oficialmente, algo positivo 
a respeito da teoria da histeria de Freud num Congresso Internacional. 
Estou ficando mais e mais convencido de que o senhor tem razão 
quando atribui o não querer entender puramente a uma má-vontade. 

(37J – 12 de agosto de 1907) 
 

O psiquiatra de Zurique fechava sua mensagem desculpando-se, novamente, 

pela “longa pausa”. Jung, com a entrada de Abraham, precisaria mostrar para Freud que 

ainda era a peça fundamental do quebra-cabeça psicanalítico e foi através dessa carta 

                                                
40 37J – 12 de agosto de 1907. 
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que ele reafirmava seu papel de defensor número um da causa para o mestre Freud. 

Mostrou-se indignado com os médicos, “ignorantes”, que não queriam saber da 

psicanálise, e, mais importante, apresentava-se como “o alguém” que, num congresso 

oficial, diria algo de positivo sobre Freud e suas teorias. 

Essa postura de Jung atingiu sua meta. A carta fez ecoar em Sigmund Freud os 

sentimentos e alegria de que sua causa estava em boas mãos sob os cuidados do 

Oberarzt do Burghölzli. 

Em sua resposta, escrita, em 18 de agosto, do hotel Wolkenstein em Gardena, 

Itália, Freud não esconde sua satisfação em receber algo do suíço, após o hiato de um 

mês: “Minha pessoa foi empobrecida pela interrupção na nossa correspondência. 

Felizmente ela chegou a um fim (...) suas cartas me carregarão de volta ao que, para 

ambos de nós, tornou-se o núcleo de interesse.”. 

Em relação à conferência no Congresso Internacional, o vienense encoraja Jung: 

 

Sua palestra em Amsterdã será um marco na história, afinal de 
contas, é principalmente para a história que trabalhamos. O que você 
chama de elemento histérico da sua personalidade, sua necessidade de 
impressionar e influenciar as pessoas, a própria qualidade que, tão 
evidentemente, capacita-o para ser um professor e um guia, manterá 
sua condição, mesmo que você não faça concessões às opiniões agora 
em voga. E quando o senhor tiver injetado seu fermento pessoal em 
quantidade ainda mais generosa na massa de minhas idéias, não haverá 
mais diferença entre a sua conquista e a minha.  

(38F, 18 de agosto, 1907) 
 

Essa resposta, provavelmente, assegurou Jung de sua importância ímpar para 

Freud. Lá estava a fé que o vienense depositava nele e o reconhecimento de que seus 

objetivos e interesses eram os mesmos: propagar a onda psicanalítica tornando-a uma 

ciência oficial e de respeito. Freud ainda deixara claro que desejava mais do “fermento” 

junguiano para a sua psicanálise. 

Jung, o freudiano, estava contente com a injeção de confiança que recebera de 

seu mestre, mas algo ainda o incomodava, algo que não citara em sua última missiva. 

Abraham correspondendo-se com Freud. 

No dia 19 de agosto, o psiquiatra informa ao mestre que terminara seu 

manuscrito para o congresso de Amsterdã. Afirma que assumira uma postura de 

intransigência, pois não se podia esperar muito de “tal” público, quando se defendia 

“tal” posição. Mudando de assunto, Jung aborda a questão Abraham com incrível 

sinceridade e num certo tom jocoso. 
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“Em uma de suas cartas anteriores, o senhor me pergunta sobre minhas opiniões 

a cerca do Dr. Abraham. Admito desde já que sinto “ciúmes” dele porque ele 

corresponde-se com o senhor. (...) Não tenho objeções quanto a A. Ele apenas não faz 

bem o meu tipo...”. O suíço seguia com exemplos ilustrativos da personalidade de Karl 

Abraham, contando que este se recusara a colaborar com os escritos dele, mas que 

sempre estava escutando, furtivamente, ao que Bleuler e Jung conversavam, para, algum 

tempo depois, lançar tais idéias como próprias, publicando-as exclusivamente sob seu 

nome. 

“Ele é inteligente, mas não é original; altamente adaptativo, no entanto, 

completamente desprovido de empatia psicológica, razão pela qual ele é, normalmente, 

impopular entre os pacientes.” Essa era a descrição de Jung sobre Abraham, da qual ele 

pedia a Freud que subtraísse um pouco de “veneno” de sua parte. 

Jung expressou seus sentimentos quanto a Abraham, mas mais uma questão 

“estranha” aparece nesta carta. Se nosso alvo, com a presente pesquisa, é perceber as 

implicações emocionais que envolveram Jung e Freud em seu relacionamento para 

então procurar medir o quão poderosas elas foram na ruptura, devemos ficar atentos a 

esses últimos parágrafos da carta 39 J, de 19 de agosto, de 1907. 

Após destilar seu “veneno” sobre o Dr. Abraham, Jung pede uma explicação 

para Freud: 

 

O senhor considera a sexualidade como a mãe de todos os 
sentimentos? Não seria a sexualidade, para o senhor, meramente um 
componente da personalidade (não obstante o mais importante), e não 
seria, portanto, o complexo sexual o mais importante e freqüente 
componente da imagem clínica da histeria? Não existiriam sintomas 
histéricos os quais, ainda que co-determinados pelo complexo sexual, 
são predominantemente condicionados por uma sublimação ou por um 
complexo não-sexual (profissão, trabalho, etc.)? 

Certamente, na minha restrita experiência, eu somente vi 
complexos sexuais e assim o direi, explicitamente, em Amsterdã. 

(39J, carta 19 de agosto 1907). 
 

Se levarmos em consideração os depoimentos de Carl Jung em sua 

autobiografia, nos quais afirma nunca ter deixado de lado suas dúvidas e restrições 

quanto ao papel da sexualidade na personalidade como atribuído por Freud, e 

ponderarmos sobre o fato de que um dos pontos discordantes teóricos entre os dois, cuja 

disputa levou o suíço a fundar sua própria escola, separada da psicanálise, foi a 
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importância da sexualidade, é bem possível que estejamos frente a um belíssimo 

exemplo do “diálogo de surdos”. 

É bem capaz que Jung realmente nutrisse dúvidas quanto à veracidade da teoria 

sexual de Freud nesse momento, mas foi incapaz de dizê-lo ou até mesmo de 

conscientizar-se disto, pois era, afinal, o defensor mor da psicanálise e de seu fundador, 

era o primeiro-homem de Freud e objeto da sua admiração. O suíço gostava muito desta 

posição.  

Apenas dois parágrafos antes do seu questionário para Freud sobre a 

“sexualidade”, Jung tinha expressado ao mestre sua “devoção incondicional pela defesa 

e propagação de suas idéias, bem como minha veneração igualmente incondicional de 

sua personalidade...” (fragmento da carta 39 J). A partir desta declaração, é possível 

perceber como, para Jung, a teoria da psicanálise estava intrinsecamente vinculada à 

pessoa de seu criador. Questionar a validade da teoria de Freud seria como duvidar da 

integridade do próprio mestre. 

Se a questão da sexualidade verdadeiramente incomodava Jung, não seria fácil 

de dizer isso para Freud, com o risco de perder sua posição de “braço direito” do 

neurologista vienense, um homem que Jung respeitava e admirava honestamente. É bem 

possível que o suíço, consciente ou inconscientemente, tenha preferido silenciar e 

reprimir sua dúvida sobre a sexualidade, colocando-a como uma mera especulação, 

inocente, sobre os pontos de vista de Freud. 

Quanto à resposta do Senhor Professor, às perguntas de Jung sobre a 

sexualidade, ela foi dita de duas formas. Uma direta, outra camuflada. Freud explica 

(com o perdão da brincadeira): não seria possível afirmar ser a sexualidade mãe 

exclusiva de todos os sentimentos, pois ainda havia outra fonte instintiva de energia 

(cathexis), a fome. As diversas combinações das duas, fome e sexualidade, criariam os 

diferentes sentimentos. 

A resposta oculta de Freud localizava-se no parágrafo no qual ele descrevia suas 

impressões a respeito de Abraham. “Eu estava predisposto em favor de Abraham pelo 

fato de que ele ataca o problema sexual de cabeça; conseqüentemente fiquei feliz em 

provê-lo com o material que possuía” (fragmento da carta 40 F, de 27 de agosto de 

1907). Tais palavras devem ter feito Jung enterrar mais profundamente ainda quaisquer 

questionamentos quanto ao papel da sexualidade. Karl Abraham, um competidor pela 

atenção do Dr. Freud, defenderia abertamente a questão sexual; Jung não poderia ficar 
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atrás, era o lugar de “fiel escudeiro” do homem que o resgatara das banalidades da 

psiquiatria organicista que estava em jogo. 

O suíço estava protegendo sua posição de “discípulo nº1 de Freud” tão 

intensamente que uma carta do doutor Alfred Adler, do grupo de Viena, o deixou 

preocupado. Adler, escrevera a ele para resolver alguma questão técnica e esbarrara no 

assunto de Freud ter tido alguma complicação de saúde em suas férias. 

Na sua última carta antes do Congresso de Amsterdã41, Carl Jung escreve: “O 

Dr. Adler (...) escreveu que o senhor não está se sentindo muito bem. O senhor não 

disse nada sobre isso para mim. Espero que seja apenas uma indisposição passageira.”. 

Parece-me claro que Jung se perguntava por que Freud havia dito da indisposição para 

Adler, mas não para si. 

A carta segue com um convite para o mestre de vir à Zurique no outono, “... 

faria-me extraordinariamente feliz vê-lo e ouvi-lo novamente. Eu retorno de Amsterdã 

em 10 de setembro e poderei, então, lhe dar o relatório de minha jornada apostólica”. 

Quando chegou o momento de falar sobre a resposta de Freud a respeito da 

sexualidade, o apóstolo se “curva”: “Sua idéia de que o sentimento é a percepção de 

uma energia instintual é excelente e parece que para mim simplifica enormemente 

muitas coisas (...) Sou muito grato ao senhor por formular sua visão sobre o papel da 

sexualidade; é exatamente como eu a esperava.”. 

A resposta do discípulo repercutiu bem no coração do mestre. A missiva 

seguinte está escrita num tom bem emocional, dramático, quase romântico. São por 

estas “declarações” que podemos perceber o quão forte era o elo emocional entre 

Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Apenas em sua correspondência para Wilhelm 

Fliess é que Freud permitiu semelhante demonstração de afeto. Transcrevo, a seguir, 

grande parte desta carta do segundo dia de setembro, 1907: 

 

Eu sei que o senhor está agora em Amsterdã, pouco antes ou 
depois de sua perigosa palestra, engajado na defesa de minha causa, e 
isso me atinge quase como se fosse uma covardia, que eu fique, 
enquanto isso, procurando cogumelos na floresta ou banhando-me 
nesse pacífico lago Carintiano, ao invés de estar lutando por minha 
própria causa ou ao menos colocando-me ao seu lado. Conforto-me 
dizendo a mim que é melhor para a causa desta forma, que o senhor 
como o outro, o segundo, será poupado pelo menos de parte da 
oposição que me aguardaria  (...) o senhor é mais talhado para  
propaganda, pois eu sempre senti que há algo da minha personalidade, 

                                                
41 41 J - 29 de agosto de 1907. 



 80 

minhas idéias e maneira de falar, que as pessoas acham estranho e 
repelente, enquanto todos os corações se abrem para o senhor. (...)  

Se o senhor foi ou será bem sucedido ou mal sucedido, eu não 
o sei; mas agora, mais do que nunca, eu desejaria estar aí com o 
senhor, desfrutando de não mais estar só e, se o senhor estiver 
precisando de encorajamento, contando-lhe sobre meus longos anos de 
honrada, porém dolorosa, solidão, começada após eu ter lançado meus 
olhos em direção ao novo mundo; sobre a indiferença e incompreensão 
de meus amigos mais próximos; sobre os momentos aterradores 
quando eu mesmo pensei que tivesse perdido o caminho, e 
questionava-me como eu ainda poderia fazer minha desencaminhada 
vida útil para minha família; sobre minha lenta e gradativa convicção, 
a qual se firmou com a interpretação dos sonhos tal qual uma rocha 
num mar tempestuoso; e sobre a certeza serena a qual se apossou 
finalmente de mim e convidou-me a esperar até que uma voz, de uma 
multidão anônima, atendesse a minha. Esta voz era sua; pois agora sei 
que Bleuler também veio a mim através do senhor. Obrigado por isso, 
e não deixe nada abalar sua confiança, o senhor presenciará nosso 
triunfo e será parte dele. 

(...) Eu também sinto a necessidade de conversar com o senhor 
por algumas horas...   

(42F, 2 de setembro, 1907) 
 

Ernest Jones, que certamente percebeu o teor incrivelmente emotivo dessa carta, 

transcreveu inteiro o segundo parágrafo dela no segundo volume de sua biografia de 

Freud. 

Carl Jung poderia ajudar a psicanálise. O mestre de Viena declara explicitamente 

que seu jovem seguidor tinha as características que ele próprio não possuía; seu charme 

e capacidade de capturar os outros pela fala, domando grandes multidões, eram 

essenciais para a causa e Freud estava grato a Jung por isso. Sem contar que o suíço, ao 

se apresentar como um segundo, que vislumbrara nas teorias de Freud um caminho a ser 

seguido, tirava da psicanálise o caráter de delírio de um-só-homem. Isso também Freud 

não podia fazer sozinho; novamente agradecia ao suíço. 

Mas havia algo mais, além do respaldo e ajuda à causa, algo que fez o Dr. Freud 

sentir-se verdadeiramente grato ao aparecimento de Jung em sua vida: o jovem 

psiquiatra era alguém que atendeu ao seu chamado; não apenas profissional, mas 

pessoal. Em minha opinião, foi esse tipo de sentimento que fez os dois gigantes 

aproximarem-se tanto e de forma tão intensa. 

O “encorajamento” oferecido por Freud na carta é, basicamente, uma visita ao 

seu difícil passado de dolorido isolamento. Caso o vienense estivesse com Jung em 

Amsterdã, ele estaria lhe contando sobre o esforço e conflito sofridos dos últimos anos, 

mas que tiveram um “final feliz” quando Jung apareceu. 
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Carl Jung admirava a luta de Freud pela verdade científica, por isso, talvez, 

Freud sentia-se impelido a contar a história solitária de seu movimento psicanalítico 

para o suíço, para mostrar-lhe as dificuldades desse caminho, com o qual Jung também 

flertava e tinha como parâmetro, matriz, o próprio fundador da psicanálise. Tenho a 

impressão de que o vienense sentia Jung o observando de perto e com admiração, tal 

qual um filho a um pai-herói, e isso o enchia de emoção e alegria.  Finalmente ele era 

admirado, pessoalmente, por sua conquista, e seu caminho destacado como um a ser 

seguido e defendido. 

Uma “jornada apostólica”; foi como Jung descreveu sua empreitada no 

Congresso Internacional; e, de acordo com sua resposta a Freud em 11 de setembro, “[a 

sua carta anterior] chegou num bom momento; fez-me bem, sentir que estava lutando, 

não apenas por uma importante descoberta, mas também por um grande e honroso 

homem.”. Jung defendia a psicanálise e o homem por trás de suas idéias. 

No entanto, sua palestra do dia 4 falhou em muitos aspectos. Em primeiro lugar, 

ele não conseguiu organizar bem o seu tempo e acabou sendo cortado no meio da 

palestra, o que o deixou obviamente aborrecido a ponto de deixar o recinto42. Um outro 

problema foi a, já esperada, resistência. Gustav Aschaffenburg, oponente de Jung no 

debate, resistiu a qualquer prova da eficiência do método freudiano, apesar de, durante a 

discussão, ter cometido dois atos falhos que o incomodaram43. 

Dos presentes restantes, apenas Binswanger e poucos outros tinham alguma 

experiência com a psicanálise e estavam dispostos a pensar sobre ela positivamente. 

Entre eles estava um inteligente e jovem inglês (na verdade galês) que conhecia bem as 

idéias de Freud, seu nome era Ernest Jones44. O resto da platéia protestava 

veementemente contra as teorias de Freud. “Um público desagradável, cheirando a 

presunção, Janet é o pior deles (...) Sinto constantemente a urgência de um banho. Um 

pântano de tolices e asneiras!” Jung escreve que seus opositores, mais do que não 

saberem nada concreto sobre a ciência de Freud, preferiam não saber. Por essas pessoas 

o suíço disse ter sentido um “desprezo beirando à náusea pelo gênero Homo Sapiens” 

(fragmentos das cartas 43J e 44J, de 4 e 11 de setembro). 

Resumindo, a “jornada apostólica” não foi um sucesso, a oposição neutralizou 

Jung e suas intenções e ele próprio atrapalhou-se com o esgotamento do tempo para sua 
                                                

42 Para uma descrição mais detalhada do congresso consultar Ellemberger (1970) p. 496 – 498. 
43 Um dos lapsos foi dizer “Breuer e eu” ao invés de “Breuer e Freud”, quando referia-se ao estudo, 

1885, desses dois autores. 
44 Ernest Jones (1879 – 1958): Posteriormente, seguidor fiel e amigo de Sigmund Freud, autor do 

grande trabalho biográfico sobre o pai da psicanálise “Sigmund Freud: Vida e Obra”. 
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palestra. A fraca performance, entretanto, não lhe tirou o título de mais importante 

aliado de Freud, pelo contrário, reforçou-o. 

Após descrever suas visões do Congresso para Freud, o aliado/apóstolo fez um 

pedido “por muito tempo nutrido e longamente reprimido” (em minha opinião, estranho 

também): Jung queria uma fotografia de Freud, mas ela deveria ser recente, para 

lembrar-lhe do período de quando estava em Viena. Jung havia pedido uma para Martha 

Freud pessoalmente, mas ela parecia ter se esquecido. 

Jung recebeu a foto, em conjunto com um medalhão45, em 10 de outubro e logo 

enviou para Viena uma sua, atendendo a um desejo expresso de Freud, que também 

gostaria de possuir uma fotografia do suíço. 

Agora, ambos estavam trocando, além de trabalhos e opiniões, fotos. A 

colaboração estava ficando cada vez mais íntima e pessoal. Jung estava decidido a se 

dedicar mais ainda à causa freudiana. No final de setembro, Jung fundou um grupo 

oficial de estudos da obra de Freud, denominada “Sociedade Freudiana de Médicos”; na 

primeira reunião do grupo, 12 pessoas estiveram presentes, entre eles Riklin e Bleuler. 

Jung, o freudiano, consolidava sua posição apresentando e atraindo pessoas para 

a psicanálise, defendendo com unhas e dentes a causa freudiana, e mantendo-se muito 

atento àqueles que se aproximavam, perigosamente, de seu mestre. 

O poligâmico Max Eitingon46 encontrou com Freud em Florença, ambos não se 

viam desde o início do ano quando Eitingon foi a Viena. Era o segundo encontro dos 

dois pessoalmente, enquanto Jung só conseguira ver Freud uma vez. “Considero 

Eitingon um completo impotente palrador...”, escreveu o suíço ao mestre 

menosprezando o rival, no dia 25 de setembro. Talvez Max Eitingon provocasse ciúmes 

em Jung, mas não era uma ameaça direta para a relação entre mestre e discípulo. 

Contudo, havia alguém que causava ainda mais ciúmes no médico de Basiléia: Karl 

Abraham. 

Já havia algum tempo que Jung dizia a Freud sobre a falta de interesse dos 

alemães nos seus textos. A Alemanha era um grande centro, de fundamental 

importância para a disseminação e oficialização da psicanálise, ou seja, era um território 

a ser conquistado com urgência. Freud necessitava de um representante de suas idéias 

em terreno germânico, mas o alcance dos experimentos de Zurique parecia não ter 

                                                
45 comissionado pelos amigos de Freud em 1906 para comemorar os 50 anos do vienense. Numa cara 

da medalha, o busto em perfil de Freud, na outra Édipo e a Esfinge. Para a fotografia, ver Anexo 2 (p. 260 
46 Jung se referia constantemente, às vezes até de maneira invejosa, aos hábitos mulherengos de 

Eitingon. 
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chegado ainda por lá. O mestre escreve ao discípulo: “Eu não acredito que a Alemanha 

mostrará nenhuma simpatia pelo nosso trabalho até que algum figurão tenha, 

solenemente, dado o seu selo de aprovação. (...) O senhor teria algum contato naquela 

região? Eu não tenho.” (fragmento da carta 38 F de 18 de agosto de 1907). Mas, a partir 

de dezembro, Freud teria. Karl Abraham pediu sua resignação do Burghölzli em 

novembro de 1907 e mudou-se para Berlim. 

Abraham trocou algumas cartas com Freud nas quais buscava conselhos e apoio 

do vienense. Além disso, o berlinense pedia para que o mestre lhe recomendasse como 

médico para qualquer pessoa necessitada de tratamento psicológico na capital alemã. A 

resposta que veio a ele de Viena, em 8 de outubro, foi promissora. Freud escrevia a 

Abraham: “... Se minha reputação na Alemanha crescer, isto certamente lhe será útil, e 

se eu puder mencioná-lo como meu discípulo e seguidor (...) poderei dar-lhe um forte 

apoio.”. 

Havia algum tempo que Freud não tinha a quem recomendar pacientes na 

Alemanha, desde que sua amizade com Fliess tinha azedado; este fato parecia ter 

diminuído sua influência no importante território. 

A escola de Zurique também não tivera grande hesito por lá, Jung reconhecia 

que os alemães não o procuravam. A instalação estratégica de um psicanalista na 

Alemanha veio como um alívio para Freud. 

Em dezembro de 1907, Abraham encontrou-se com Sigmund Freud; jogou todo 

seu charme e apoiou com convicção a teoria da sexualidade, tornando-se pessoal e 

publicamente um de seus maiores defensores. Mezan (2006) escreve: “Abraham vai se 

constituir assim no discípulo exemplar, ao mesmo tempo respeitoso das prerrogativas de 

Freud e ávido de demonstrar, por um trabalho de qualidade, sua competência analítica” 

(p.312). 

Outro fator de complicação para a fórmula Abraham-Freud-Jung era a religião. 

Enquanto o gentio Jung foi uma aquisição de valor inestimável para a psicanálise 

exatamente por não ser judeu, a judeidade de Abraham o aproximava de Freud que, 

apesar de não ser nada religioso, reconhecia as dificuldades pelas quais os judeus 

passavam, com todo o anti-semitismo, e enaltecia aqueles que ultrapassaram as barreiras 

do preconceito. Nesse ponto, havia uma identificação inegável com Abraham, por parte 

de Freud. 

De acordo com Kerr (1997): “Como judeu, Abraham não podia ser confundido 

com ninguém do “bando” de Viena; ele era um bem preparado psiquiatra da “escola de 
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Zurique” e decidido a obter êxito em Berlim, o verdadeiro centro da medicina no norte 

da Alemanha.” (p.168). O fundador da psicanálise acreditava no sucesso de Abraham no 

novo território e o ajudaria como pudesse. 

Mas, se Freud estava grato pela aparição oportuna de Karl Abraham, Jung 

sentia-se ameaçado. Por um lado, a investida de Abraham na Alemanha tinha valor para 

a causa psicanalítica, talvez alguém finalmente conseguisse fisgar os alemães; Jung 

estava torcendo por isso; no entanto, o sucesso de Abraham poderia significar que a sua 

exclusividade na amizade com Freud, tão significativa para o suíço, estava fadada ao 

fracasso. 

Devemos lembrar que Jung admirava o mestre para além dos tratados e teorias 

psicológicas; existia uma verdadeira “paixão”, quase religiosa, pela pessoa de Freud. O 

incômodo de ver alguém se aproximando da sua figura adorada era fortíssimo e bem 

real para o Oberarzt de Zurique. 

Essa adoração, por vezes, levava Jung a se incomodar consigo próprio e com 

essa sua postura diante da figura de Freud; não havia muito tempo, ele já tinha se 

prejudicado com uma relação parecida. 

Na carta 49J, 28 de outubro de 1907, Jung se vê forçado a “abrir o jogo” com o 

mestre; Freud estava reclamando de uma falta de constância na correspondência. Seu 

discípulo estava demorando demais para responder às suas cartas. Jung se explica: 

 

... Uma razão é minha carga de trabalho, que dificilmente me 
deixa tomar fôlego (...) a outra é do terreno do afeto (...) meu 
“complexo de auto-preservação” (...) Tenho uma irrestrita admiração 
pelo senhor como homem e pesquisador, e não lhe guardo nenhum 
rancor consciente. Portanto o complexo de auto-preservação não vem 
daí; é mais como se minha veneração pelo senhor tivesse algo de uma 
“paixão religiosa”. Embora isso não me incomode realmente, ainda 
sinto que é repulsiva e ridícula dada ao seu inegável laivo erótico. Esse 
sentimento abominável provém do fato de eu, ainda garoto, ter sido 
vítima de uma violação sexual por parte de um homem que antes eu 
cultuava (...) 

Eu, por isso, temo a sua confiança. Também temo a mesma 
reação do senhor quando falo de meus casos íntimos (...) Acho que 
devia essa explicação ao senhor. Eu preferiria não tê-la dito... 

(parte da carta 49J, 28 de outubro de 1907).  
 

Jung acrescentava que todas as suas amizades com homens que, com o tempo, 

ficavam mais íntimas, viravam um grande empecilho em sua vida e acabavam por serem 

rejeitadas. 
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Não existem provas concretas de quem teria sido o agressor de Jung, na verdade 

sabe-se pouco além de especulações de amigos, família e biógrafos; Deirdre Bair, uma 

das biógrafas do suíço, levanta diversas hipóteses, entre elas um tio distante; um amigo 

de Paul Jung (pai de Carl Gustav) que era um padre católico; e até mesmo o próprio 

Paul (mera especulação). A mais provável é a hipótese de que tenha sido um padre de 

Sachseln que o seduziu, quando Jung tinha 14 anos. 

Seja como for, Jung sofria com esse fato e via em Freud um senhor, mais velho 

e potencialmente perigoso. 

Na carta seguinte, 50J, o psiquiatra se diz preocupado com as conseqüências de 

sua confissão, “Estou sofrendo todas as agonias de um paciente em análise...”; ao 

mesmo tempo, analisava um sonho que ele mesmo tivera em Viena, no qual andava ao 

lado de um Freud que aparecia já muito velho e frágil. O vienense, na ocasião, 

interpretara o conteúdo do sonho como uma vontade de Jung de tomar o seu lugar, 

destronando-o. Na nova análise do suíço, cuja interpretação lhe viera após a confissão 

do “ataque sexual”, a figura onírica do frágil Freud estava lá para representar a falta de 

perigo que o mestre lhe representava, ou seja, Jung poderia confiar em Freud. 

Infelizmente, a missiva-resposta a esta se perdeu, todavia, parece que a abertura 

de coração por parte de Jung aproximou os dois. Freud responde em 15 de novembro, 

52F, com uma mudança notável no cabeçalho: ao invés de endereçar a carta ao 

“Querido Colega” (Lieber und sehr geehtter Herr College), como de costume, o 

Senhor-Professor escreveu “Querido Amigo e Colega” (Lieber Freund und College). Na 

carta, Freud agradecia o convite feito por Jung para ele visitar o hospital na temporada 

do Natal, mas que, infelizmente, não poderia ir. Quanto à “paixão religiosa” de seu 

discípulo e colega, Freud escreve “... a transferência em base religiosa me derrubaria de 

forma desastrosa; só pode terminar em apostasia (...) farei o melhor para mostrar-lhe 

que sou indigno de ser um objeto de adoração.”. 

Objeto de adoração ou não, Jung continuava sua empreitada em favor de Freud e 

sua criação. Em novembro, discursou na Sociedade Médica em Zurique sobre os 

progressos na pesquisa psicanalítica para mais de 100 médicos, recebendo no final 

contagiantes aplausos. No início de dezembro, marcou presença em Genebra, outro pólo 

acadêmico suíço, onde apoiou e divulgou a ciência freudiana. Além disso, durante esse 

mesmo período, estava negociando com Claparède para a publicação do periódico sobre 

a psicanálise. No entanto, sua maior e audaciosa idéia surgiu nos últimos dias de 

novembro. Carl Jung reuniu-se com Ernest Jones, Ferenczi e alguns outros no 
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Burghölzli para planejarem a realização de um congresso sobre as idéias de Freud; a 

idéia partira da mente dos húngaros, mas Jung, é claro, ficara incumbido da organização 

do evento, a ser sediado em Salzburg ou Innsbruck já na próxima primavera. 

Freud ficou extasiado com a energia e dedicação do seu seguidor. Um congresso 

inteiramente dedicado às suas teorias! Ainda assim, o mestre sugeriu que a presidência 

do evento ficasse nas mãos do próprio Jung ou Bleuler, pois julgava que liderar um 

congresso das suas próprias idéias passaria a impressão errada. 

O ano de 1907 chegava ao fim; Freud e Jung estavam mais próximos do que 

nunca, a dedicação do jovem suíço impressionava o vienense e ajudava a firmar os laços 

entre eles. Entretanto, se Jung pretendia manter o contato exclusivo com Freud, estava 

prestes a se desapontar. A divulgação e propagação da psicanálise atraía mais adeptos 

para perto do vienense; Abraham visitou o mestre em Viena antes do final do ano e até 

fevereiro, Leopold Stein e Sándor Ferenczi encontrá-lo-iam e estabeleceriam uma troca 

de cartas assídua com o fundador da psicanálise. 

Não havia dúvidas de que Carl Jung ainda era o principal e mais próximo 

seguidor de Sigmund Freud, mas, com a internacionalização da psicanálise, outros 

estavam destinados a entrar no círculo de confiança do mestre de Viena. 

Jung, o freudiano, estava dividido em seus sentimentos. Sua “polinização” 

psicanalítica colhia frutos visíveis, mais e mais adeptos à causa apareciam e apoiavam a 

ciência freudiana, o que o deixava feliz e realizado. No entanto, ele temia perder os 

privilégios de “primogênito predileto” de Freud; Jung estava por demais 

emocionalmente conectado ao mestre. Sua “paixão religiosa” ainda estava em vigor. Em 

25 de janeiro de 1908, Jung confessava “um pecado”: “... mandei ampliar sua 

fotografia. Ficou maravilhosa. Alguns do nosso círculo ficaram com cópias. Então, 

goste ou não, o senhor já invadiu os estúdios de muitos...” (carta 65J). Freud ainda era 

um ídolo pelo qual valia a pena lutar. 

O suíço se desdobraria para manter sua posição de braço direito de Freud, 

independente do número crescente de seguidores da psicanálise e mostraria aos recém 

chegados, que o posto de colaborador mor, assessor e colega já estava ocupado. Numa 

carta para Karl Abraham do início de janeiro de 1908, Jung oferece uma cópia da 

fotografia 12 x 20 cm de Freud, caso o berlinense estivesse interessado. Numa segunda 

missiva, escrita em 30 de janeiro, o suíço descreve a sua foto do mestre: “É uma 

ampliação do meu pequeno e excelente instantâneo que é uma maravilha. É a melhor 

fotografia que já vi de Freud” (Jung, 1972, p. 24). 
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Tomando a frente da organização do 1o Congresso de Psicologia Freudiana, Carl 

Jung estabeleceu as datas e o local do encontro (26, 27 e 28 de abril, em Salzburg); 

enviou os convites sob o seu nome e incumbiu-se de receber o material das palestras dos 

outros participantes. Além disso, colocou Freud na presidência do evento (já que 

Bleuler, a princípio, estaria indisponível nas datas marcadas) e insistiu para que o 

mestre apresentasse algo, “nada de especial”. O vienense aceitou presidir o encontro, 

bem como se disponibilizou a pensar numa apresentação para agradar o colega suíço. 

Freud e Jung mantiveram a cordialidade notável e os elogios em suas cartas; por 

exemplo, o vienense escreveu em sua carta 66F, de 27 de janeiro, a respeito de uma 

palestra escrita pelo colega: “... uma pena eu não ter o senhor aqui para apertar sua mão; 

apertá-la-ia mais de uma vez. Espírito do meu espírito, posso dizer com orgulho, mas ao 

mesmo tempo algo artístico e leve, imponente e sereno, uma coisa agradável que eu 

nunca teria conseguido produzir...”. 

Durante esses primeiros meses de 1908 até o congresso de abril, ambos os 

gigantes escreveram e aproximaram-se consideravelmente, todavia, traços das suas 

diferenças começaram a se evidenciar. 
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Caro Amigo 

 

No dia 15 de fevereiro, Jung voltou a escrever para Freud após um hiato de 20 

dias. O suíço desculpa-se pela correspondência errática culpando uma terrível gripe que 

o acometeu ao final de janeiro e manteve-se forte até então. 

O período que Jung ficara sem enviar nada a Freud deve ter tocado em alguns 

dos “complexos” do mestre, pois Sigmund Freud não gostava de ficar longos períodos 

sem receber nenhuma carta de seus correspondentes. Desde a finada amizade com 

Wilhelm Fliess, o Senhor Professor ficava ansioso quando algum colega mais próximo 

não dava notícias num intervalo regular, isso lhe fazia mal. Ao mesmo tempo, talvez 

Freud receasse exigir do suíço maior constância em suas cartas, provavelmente por um 

medo de que isso afastasse o discípulo, uma vez que Jung já lhe dissera sobre como o 

seu “complexo de auto-preservação” interferia na periodicidade de suas missivas. 

Nesse momento da relação, o vienense deixaria passar a irregularidade da 

correspondência do jovem colega; mas, como veremos conforme nos aproximamos da 

ruptura, tal atitude não passaria despercebida no futuro. 

Freud mostrou-se aliviado em saber que uma gripe era a causa do intervalo de 20 

dias e não uma relutância de Jung ou conflito entre ele e algum complexo. A carta do 

dia 17 de fevereiro, 70F, demonstraria, alem do alívio do vienense, uma abertura para 

maior intimidade. A saudação inicial sofreu nova alteração; agora, Jung seria 

endereçado como “Caro amigo”. O resto da carta tratava de outros assuntos 

corriqueiros; entre considerações teóricas e a reiteração da importância da publicação do 

periódico psicanalítico, Freud voltava a pedir a Jung para deixar a presidência do 

congresso nas mãos do diretor do Burghölzli, agora que a presença de Bleuler em 

Salzburg estava confirmada. 

No último parágrafo da missiva para seu “novo” amigo, Freud citava o nome de 

um velho amigo. Enquanto contava, excitado, sobre seus novos estudos a cerca da 

paranóia, o vienense escrevera: “Meu ex-amigo Fliess desenvolveu um terrível caso de 

paranóia após ter se desfeito de sua amizade por mim, que, sem dúvida, era 

considerável.”. 

Não quero entrar numa discussão aprofundada dos possíveis porquês de Freud 

ter citado Wilhelm Fliess, inclusive, é possível que não houvesse nenhuma razão mais 

profunda e inconsciente para tal; contudo, devemos atentar para o fato de que, desde a 

sua relação com o otorrinolaringologista alemão, Sigmund Freud não tinha escrito para 
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um colega de teoria sob a saudação “Amigo”; talvez isso o deixasse apreensivo, 

principalmente frente ao medo de estar exigindo demais de Carl Jung, que, gripado ou 

não, interrompera a relação durante um tempo razoável. Talvez a possibilidade de uma 

nova amizade, que pudesse acabar como a anterior, tenha deixado o mestre de Viena 

ansioso pela reação do discípulo. Não havia nem um dia do envio da carta 70F e Freud 

escreveu novamente a Zurique, desta vez em poucas linhas, nas quais ele repetia sua 

insistência na questão de Eugen Bleuler ser o presidente do evento freudiano de 

Salzburg. A epístola começava: “Caro amigo, não se assuste: após isto eu prometo-lhe 

uma longa pausa.”. Após a argumentação do porquê Bleuler devia assumir o congresso, 

Freud encerrava: “Decidi, quando comecei esta nota, a não escrever sobre nada mais. 

Então, minhas atenciosas saudações e obrigado pelas suas realizações.”. 

Se o fundador da psicanálise ficara inseguro com a nova amizade, Carl Jung 

explodiu em sentimentos. Uma declaração oficial de amizade por parte do mestre 

provava-lhe que seus esforços pela causa psicanalítica estavam obtendo o efeito 

desejado. Estava mais próximo de Freud do que qualquer outro seguidor conseguira. 

Porém, a felicidade não era completa; a citação do nome de Fliess ligado ao contexto da 

paranóia, por sua vez descrita pelo vienense na carta como contendo um componente 

homossexual dividido, podem ter sido “um duro golpe na ‘paixão religiosa’ de Jung” 

(Kerr, 1997, p. 187). O psiquiatra do Burghölzli reconhecia em si, de fato, um traço 

paranóico na sua ciumenta relação com Freud, logo, a declaração de amizade, naqueles 

termos, cutucava-no em seu “complexo de auto-preservação”. 

A resposta de Jung47 tentava dar uma solução para a incomoda situação: 

 

Caro Professor Freud, 
Agradeço-lhe de todo o coração por essa prova de sua 

confiança. A dádiva imerecida da sua amizade é um dos pontos altos 
da minha vida, a qual não consigo celebrar com palavras. A referência 
a Fliess – seguramente, não acidental – e seu relacionamento com ele 
me impelem a pedir-lhe que me deixe desfrutar de sua amizade não 
como uma entre iguais, mas como aquela entre pai e filho. Esta 
distância me parece adequada e natural. 
 

Cito aqui o comentário de Peter Gay (2006) sobre a situação: “Ser nomeado 

como herdeiro do magnífico legado de Freud, e ter sido escolhido pelo próprio 

fundador, soava a Jung como um chamado para a grandeza” (p. 202). 

                                                
47 72J – 20 de fevereiro de 1908. 
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No restante da carta, o suíço discutiria as teorias freudianas sobre a paranóia 

bem como a presidência de Bleuler no Congresso Freudiano. Muito interessante: Freud 

não tocou no assunto da amizade, a não ser pela saudação inicial “Caro amigo”, nem a 

respeito da proposta “pai/filho” de seu discípulo, se ela o agradou ou não o vienense não 

se manifestou abertamente. John Kerr (1997) escreve: “Foi a vez de Freud ficar 

confuso. Pelo que sabia, o relacionamento de Jung com seu pai havia sido terrível. (...) 

durante os seis meses seguintes, confissões de afeto, filial ou de outro tipo, não mais 

apareceram nas cartas entre os dois homens.”(p.188). 

Ao final de fevereiro, começo de março, Carl Jung foi a Jena visitar seu colega 

Ludwig Binswanger, na época trabalhando com seu tio Otto. Sobre a viagem, Jung 

descreveu a posição do velho Binswanger como sendo positivas à psicanálise, apesar de 

este ter levantado a hipótese de que nem todos os casos de histeria seguem a fórmula da 

sexualidade, ao que Carl escreveu a Freud “...Eu poderia concordar com esse aspecto.”. 

Jung flertava novamente com a possibilidade de diminuir a ênfase “sexual” na 

teoria da histeria. Porém, como da vez anterior, Freud citaria Karl Abraham48 e faria 

Jung recuar. A palestra de Abraham no congresso, segundo ele escrevera para o mestre 

em Viena, seria a respeito das diferenças Psico-Sexuais entre a histeria e a demência 

precoce (Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der Dementia Praecox). 

Não só Abraham abraçava a teoria sexual com total convicção como agora entrava na 

seara de Jung, o campo das psicoses, com ela. 

O suíço escreve em 11 de março: “É claro que o diabo tinha que travar minha 

roda [estragar meus planos] com essa palestra do colega Abraham; posso ouvir o senhor 

rindo à socapa. A conferência me desagrada porque põe em evidência aquilo que 

fantasiei em voz alta sob sua estimulação e o que queria trabalhar posteriormente.” 

(fragmento da carta 79J). Mais uma vez Jung reprimia suas dúvidas sobre o papel da 

sexualidade. 

A partir deste momento, a correspondência tomou um caminho estranho e 

defensivo de ambas a partes. Da parte de Freud, sua insegurança continuava, como 

podemos observar a partir desta carta do dia 13 de março: “... Eu espero que o senhor 

me perdoe por responder tão rapidamente e, em geral, por escrever tanto...”. Se o 

vienense precisava de um acalento ou uma palavra de apoio no sentido de afirmar que 

suas cartas eram sempre bem-vindas para sentir-se mais a vontade com Jung, o intervalo 

                                                
48 77F – 5 de março, 1908. 
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de um mês sem resposta49 exprimia o oposto. Novamente uma gripe se apoderara do 

suíço, desta vez tão poderosa que o levou às termas em Baden e posteriormente à Itália 

para recuperar-se. 

A amizade tomava um rumo novo e nada agradável. Freud, na sua carta do dia 

14 de abril, diz estar descontente com um ensaio de Jung em conjunto com Bleuler, bem 

como com a palestra de Amsterdã, pois afirma que o suíço estava mais preocupado com 

os preconceitos dos colegas médicos do que com sua própria opinião. 

Jung ficou perturbado pela carta. “Li muitas coisas nas entrelinhas” – dizia ele 

em sua resposta do dia 18 do mesmo mês – “Não duvido de que, se eu pudesse ao 

menos conversar com o senhor, poderíamos chegar a um entendimento (...) A escrita é 

uma pobre substituta para a fala” (83J, 18 de abril, 1908). O psiquiatra seguia 

explicando sua posição nos trabalhos citados pelo mestre e o porquê dessa diferença de 

postura. 

No dia 19 Freud escreveria de novo, desta vez tentava atenuar os ânimos: “Feliz 

Páscoa! Maus sentimentos não devem ser fomentados”. O vienense também buscava 

acalmar Jung quanto as suas divergências teóricas: “... nunca foi costume meu 

repreendê-lo em seus desentendimentos parciais (...) Eu sei que levará algum tempo até 

o senhor alcançar a minha experiência dos últimos quinze anos” (84F, 19 de abril de 

1908). 

Ambos estavam esperando a chance de se encontrar em Salzburg para conversar 

e fazer as pazes. 

No Congresso de Psicologia Freudiana, realizado no Hotel Bristol, nos dias 26, 

27 e 28 de abril, Sigmund Freud e Carl Jung encontraram-se pessoalmente pela segunda 

vez, mas não tiveram nenhuma oportunidade de aproveitar a companhia um do outro 

como haviam feito em Viena no ano anterior. Estavam por demais cercados e 

requisitados. Quarenta e duas pessoas participaram do evento, presidido, por fim, por 

Eugen Bleuler, do Burghölzli; representantes da Suíça, Áustria, Inglaterra, Estados 

Unidos e Alemanha uniram-se para discutir as idéias da psicanálise de Freud. Foi o 

próprio pai da psicanálise que abriu a conferência com a apresentação de um caso que, 

após as quatro horas e meia de exposição, agradou muito os presentes e arrancou 

sonoros aplausos. 

O congresso não foi o ambiente mais propício para Jung causar uma boa 

impressão no mestre: primeiro, porque o fundador da psicanálise estava sempre 

                                                
49 A resposta de Jung, 81J, veio do hotel Bellevue, em Baveno, Itália. 11 de abril de 1908. 
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ocupado com os outros convidados que faziam questão de conhecer pessoalmente o 

homem cujas idéias eram celebradas no evento; em segundo lugar, porque sua palestra 

sobre a demência precoce estava embasada na teoria da toxina, ou seja, era uma 

explicação psicossomática da psicose. 

Para piorar, Karl Abraham apresentava a teoria do auto-erotismo, chamando 

positivamente a atenção do mestre Freud. Carl Jung ficou furioso, além de tomado por 

uma terrível crise de ciúmes, pois ele sabia que Abraham tinha ficado sabendo do auto-

erotismo no seu tempo no Burghölzli, mais especificamente, através de Bleuler e do 

próprio Jung, mas ele não citara nenhum dos dois em seu trabalho. Ernest Jones relata 

que, durante o evento de Salzburg, Abraham tentava “sujar” a reputação dos suíços em 

qualquer oportunidade, alertando os presentes sobre o “misticismo” do grupo de 

Bleuler, especialmente Jung e seus escritos e pesquisas sobre o ocultismo. Karl 

Abraham estava tentando, inescrupulosamente, tirar o prestígio das mãos dos suíços e 

assumir para si a posição de braço direito de Freud. 

Inquestionavelmente, esse cargo ainda era de Carl Jung, inclusive quando Freud 

reuniu alguns poucos a sua volta para discutir o projeto da revista de psicanálise ele 

deixou isso explícito ao lançar o nome do psiquiatra suíço para o posto de organizador 

do periódico. Vale ressaltar o fato de que o único do grupo vienense de Freud a ser 

chamado para essa reunião de cúpula foi Otto Rank, de resto, todos eram da escola de 

Zurique. Os vienenses, os mais antigos seguidores da psicanálise e de seu criador, não 

aprovaram essa atitude de seu líder; sentiram-se desprestigiados, agora tinham à sua 

frente Jung e seus suíços. 

Mas, apesar da sua nomeação para organizador, Jung não achou positivo o 

resultado final do congresso. Para ele, como expressou na primeira carta após o evento 

(86J), o encontro foi marcado por uma falação, uma tagarelice da mínima importância. 

A única exceção fora a palestra de Freud, definida pelo suíço como a “perfeição 

em si”. O caso apresentado, posteriormente conhecido como “O Homem dos Ratos”, 

animou Jung a voltar a olhar e acreditar na teoria psicanalítica. O uso de diversos termos 

e nomenclaturas utilizados pelos médicos do Burghölzli na apresentação de Freud, foi 

um golpe diplomático certeiro no coração dos suíços. As defesas de Bleuler quanto à 

psicanálise foram penetradas, e as dúvidas de Jung pareciam verdadeiramente sanadas, 

o que o inspirava a trabalhar psicanaliticamente no problema da demência precoce, 

talvez abandonando suas visões organicistas. 
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Jung dizia quanto à demência precoce, que esta ainda precisava de muita 

escavação e labuta para se descobrir algo digno de uma apresentação. Com certeza 

estava descontente com sua própria palestra no congresso e enfurecido pela petulância 

de Abraham em escrever sobre o mesmo tópico de uma maneira a qual o mestre, 

certamente, preferia. Seu rival de Berlim usara um truque sujo para subir no conceito de 

Freud e aproveitara para, numa mesma cajadada, derrubar Jung do posto de príncipe-

herdeiro. 

No final da carta, Jung deixava explícito o desejo de ser o verdadeiro herdeiro de 

Freud, independente dos outros que tentavam seguir o vienense: “Eu sempre tenho um 

pouco mais a fazer do que ser apenas um seguidor fiel. O senhor está cercado por eles 

de qualquer forma. Mas eles não avançam a causa, pois só com a fé nada prospera a 

longo prazo.” (fragmento da carta 86J de 30 de abril de 1908.) 

Para Freud, entretanto, o encontro com seus seguidores no primeiro evento 

oficial e internacional das suas idéias tinha sido um sucesso, tanto para si, num nível 

pessoal, quanto para a causa. Quanto seu relacionamento com Jung, em sua opinião, 

tudo tinha se resolvido, não havia mais ressentimentos. O Senhor–Professor sabia que o 

suíço havia se afastado um pouco dele nos últimos tempos, mas dizia-se certo de que 

“após ter dado alguns passos para longe de mim, o senhor se encontrará voltando para 

perto e, então, irá longe comigo. Não consigo dar-lhe nenhuma razão para a essa minha 

certeza; ela provavelmente brota de um sentimento que tenho quando olho para o 

senhor...” (fragmento da missiva 87F, 3 de maio de 1908). 

Freud tinha uma conexão especial com Carl Jung, que brotava num olhar. Uma 

ligação como esta não exisitia com nenhum de seus outros seguidores até agora, nem 

mesmo Abraham, o defensor mais fervoroso de suas teorias. Mas, apesar da clara 

disparidade de afeição que sentia pelo gentio suíço em relação ao judeu de Berlim, 

Freud percebia a rixa que se formara em Salzburg. Quanto a isso, apelava para Jung 

perceber que os psicanalistas já eram um grupo pequeno e que, por isso, não podiam 

brigar entre si. “Eu não gostaria de ser obrigado a desistir dele [Abraham], apesar de 

modo algum ele possa substituir o senhor a meus olhos (...) o senhor leva toda vantagem 

sobre ele”. Contudo, não havia passado em branco o fato de ter sido Abraham quem 

defendeu bravamente a teoria da sexualidade e ele dizia a Jung: “Peço-lhe que aceite o 

fato de que desta vez ele tomou o caminho mais direto, enquanto o senhor hesitou”. 

No mesmo dia, Freud escreveu para Abraham que valorizava o modo 

“conseqüente” com o qual defendera as concepções que Jung abandonara no congresso. 
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Freud teria que bancar o mediador entre Jung e Abraham mais de uma vez ao 

longo desse período da história da psicanálise. 

O encontro de Salzburg foi o início do movimento psicanalítico mais organizado 

e oficial, o que significava que, após o congresso, a psicanálise como instituição teria 

que angariar mais adeptos e crescer. Freud e Jung como os líderes desse movimento não 

podiam parar. O próximo passo seria o periódico. Nas cartas trocadas entre eles após o 

evento de abril, muito se discutiu sobre a publicação deste. O vienense queria, 

claramente, a liderança de Jung no projeto, da organização dos artigos à edição. 

Até o final de junho o conteúdo da comunicação entre os dois gigantes ficou 

restrito às questões mais técnicas, tanto da análise de seus pacientes e experiências no 

consultório50, quanto sobre a publicação do periódico. Apesar de o clima geral ser de 

muita cordialidade e até íntimo, com relatos dos sentimentos deles frente às suas 

descobertas, nenhuma grande revelação mais emotiva foi feita. 

O elo emocional continuava lá, mas mais manso. Por ocasião do aniversário de 

Freud, Jung enviou um cartão, este, infelizmente, está entre os documentos perdidos, 

mas, pela resposta do aniversariante, podemos presumir que os desejos expressos eram 

de votos positivos para um futuro no qual caminhariam juntos, para os quais Sigmund 

Freud, agora com 52 anos, comentou na réplica: “[o futuro] parece promissor” (parte da 

epístola 92F, 10 de maio). Não demorou muito para o vienense procurar a data de 

aniversário do discípulo e amigo nos registros médicos. Para sua agradável surpresa, 

Carl Jung comemorava no mesmo dia que sua esposa, Martha, 26 de julho. 

Um mês antes de seu aniversário, no dia 26 de junho, Jung escreve a Freud 

propondo um novo encontro pessoal em Viena para discutirem os estudos e descobertas 

do suíço a respeito da demência precoce e paranóia. O plano foi recebido com 

entusiasmo por Freud “Mas é claro! Não estamos vivendo em séculos diferentes, nem 

mesmo em continentes diferentes. Por que não deveríamos nos encontrar para discutir 

um assunto de tal importância para nós dois?” (fragmento da carta 101F de 30 de junho 

1908). O mestre perguntava aonde deveria se dar o encontro, Viena, como da última 

vez, ou Zurique.  

Jung, muito atarefado, demorou a responder, mas finalmente, no dia 12 de julho, 

ofereceu as suas datas disponíveis para aprovação do mestre. Por fim, ficou decidido 

                                                
50 Na época, Freud analisava, entre outros, o caso de um menino de cinco anos, publicado 

posteriormente como o “Pequeno Hans” e Jung ocupava-se da análise do inteligente, mas inconstante, 
Otto Gross (1877 – 1919), internado naquela época no Burghölzli. Gross fugiu do sanatório no final de 
junho de 1908. 
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que Freud viria à Zurique na terceira semana de setembro e ficaria hospedado no 

apartamento de Jung, já que Emma (grávida do terceiro filho) e as duas filhas do casal 

estariam viajando. 

A visita seria mais do que uma reunião casual, os dois tinham muito em mente. 

Freud, que estava viajando, acompanhado por Ferenczi, na estância de Berchtesgaden, 

foi direto e sincero em sua carta de 13 de agosto, um mês antes do encontro com o 

amigo. Ele escreveu: 

 

Tenho muitos planos em mente, primeiro de tudo, demolir o 
ressentimento que está fadado a acumular ao longo de um ano entre 
duas pessoas que demandam um bocado uma da outra (...) meu 
propósito egoísta, o qual francamente confesso, é persuadi-lo a 
continuar e completar minha obra, aplicando às psicoses aquilo que eu 
comecei com as neuroses. Com sua personalidade forte e 
independente, seu sangue Germânico, o qual permite ao senhor 
dominar a simpatia do público mais rapidamente do que eu, o senhor 
parece mais qualificado que qualquer outro que conheço para realizar 
essa missão.Além disso, gosto muito do senhor; mas aprendi a 
subjugar tal fator. (partes da carta 106F, de 13 de agosto, 1908). 
 

No primeiro dia de setembro, Sigmund Freud deixou Viena com destino à 

Inglaterra, onde visitou seus meio-irmãos além de aproveitar uma semana inteira 

sozinho na capital. De Londres dirigiu-se a Berlin para visitar sua irmã Mitzi, no dia 15. 

Em 18 de setembro chegou a Zurique e por lá ficou até o dia 21, hospedado, como o 

combinado, no apartamento de quatro quartos de Carl Jung no Burghölzli. 

Mestre e discípulo passavam o dia inteiro juntos, caminhando e conversando (e 

provando queijos) desde manhã até à noite. 

Durante a manhã, Freud conhecia alguns dos pacientes do suíço enquanto os 

dois andavam pelos intermináveis corredores e alas do Burghölzli. Era um mundo 

diferente do de Viena; o fundador da psicanálise não estava acostumado com o mundo 

da psicose, da loucura palpável, tinha atendido muito poucos casos como aqueles a sua 

frente. Mas lá estava Jung, desbravando e conquistando o novo território, em nome da 

psicanálise. 

Quando não estavam entre os pacientes, Freud e Jung marchavam pelas 

montanhas ao sul de Zurique em longas caminhadas. De acordo com Donn (1990): 

“Freud gostava de contar histórias, e Jung caía de tanto rir. Eles conversavam o dia 

inteiro.” (p.90). Entre os assuntos em pauta estava o complexo-paterno de Jung, no qual 

Freud encaixava-se por transferência, e o desejo do suíço de que seu próximo filho fosse 
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um menino (anseio tornado realidade quando, dali a alguns meses, nascia Franz Karl 

Jung). Além disso, discutiram mais profundamente a respeito das teorias das psicoses; 

ao final, o vienense convenceu o amigo a abandonar a teoria tóxica da demência 

precoce. 

Na verdade, pouco se sabe do ocorrido nesses dias, mas uma coisa é certa, o 

encontro particular deu nova vida ao relacionamento. 

Emma Jung deve ter percebido uma diferença positiva no humor de seu marido e 

atribuiu-a a Freud, para quem enviou duas cartas de agradecimento, infelizmente 

extraviadas. A outra mulher com quem Carl Jung convivia na época, Sabina Spielrein, 

sua ex-paciente e agora amante, também notou o novo ânimo dele. Jung escrevera a ela 

em 28 de setembro de 1908 que, se antes admirava Freud, agora, depois da companhia 

dos últimos dias, gostava verdadeiramente dele; em sua carta a Sabina contava 

entusiasmado sobre as experiências de vida do mestre e da sua capacidade de ver dentro 

das pessoas. Novamente através do contato próximo e pessoal com Freud, Jung se 

afeiçoara mais ainda ao mestre. 

Da capital suíça, Sigmund Freud viajou em direção à Itália para encontrar-se 

com sua cunhada Minna Bernays. De Salò, no lago Garda, o mestre envia um cartão-

postal para o Senhor e Senhora Jung com um rápido agradecimento pelos ótimos dias 

em Zurique51. 

De volta à Berggasse 19, Freud escreve ao amigo Jung: “Meu querido amigo e 

herdeiro, os dias que passamos auspiciosamente juntos em Zurique me deixaram num 

ótimo humor...” 52. O vienense informa o suíço da visita que recebera de Bleuler e sua 

esposa, com os quais conversou e de quem recebeu apoio quanto a teoria da sexualidade 

infantil, apesar de expressarem o desejo de modificar o termo “sexualidade” em favor 

de uma outra, com o intuito de relaxar as defesas da comunidade médica frente aos 

escritos psicanalíticos. Freud não havia sequer conversado um pouco com Bleuler 

durante sua estadia no hospital deste; na verdade, o vienense estava decidido a desistir 

do apoio do diretor do Burghölzli à causa, como escreveu a Abraham no dia 23 de 

setembro, afirmando que a defecção do psiquiatra era iminente. 

Carl Jung estava no meio do cumprimento de seus deveres militares, mas, 

quando conseguiu tempo, escreveu a Viena modificando a saudação inicial de 

                                                
51 109F - 23 de setembro de 1908. 
52 110F – 15 de outubro de 1908. 
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“Hochverehrter Herr Professor” para “Lieber Herr Professor”, muito mais afetiva53. O 

suíço dizia: “... Sua visita fez-me tão bem que estou firmemente determinado, se as 

circunstâncias permitirem, a fazer uma visita curta ao senhor em Viena na próxima 

primavera...” (parte da carta 111J, enviada do quartel no qual Jung servia). 

Nessa mesma época, Alfred Binet, com quem Jung trabalhara em Paris, pediu ao 

suíço que escrevesse um artigo sobre a teoria dos sonhos de Freud para o periódico 

francês “L’Année psychologique”; mais uma vez o Oberarzt do Burghölzli era chamado 

como porta-voz da psicanálise e de Sigmund Freud. 

Porém, as funções de disseminador da teoria freudiana de Jung não agradavam a 

Auguste Forel, ex-diretor da clínica psiquiátrica de Zurique, antes de Eugen Bleuler, e 

professor emérito da Universidade da capital suíça. Forel ainda fazia suas inspeções no 

Burghölzli e não simpatizava com a figura do jovem Oberarzt desde o primeiro ano de 

Jung no hospital; um dia, cansado de ouvir tanto sobre o psiquiatra de Basiléia, Forel 

demandou: “Quem é o chefe nesse hospital? Dr. Bleuler ou Herr Jung?”; referiu-se 

deliberadamente a Jung como “Senhor” e não “Doutor”. (Bair, 2003, p. 97). 

Auguste Forel era um forte antagonista da psicanálise e estava decidido a acabar 

de vez com a propagação das idéias de Freud. Desde o outono de 1907 começara a se 

corresponder com Josef Breuer, na esperança de descobrir algum furo na teoria da 

psicanálise. Em novembro de 1908 decidiu publicar suas reservas às idéias freudianas54, 

criticando seu autor pela constante procura por complexos sexuais e pelo abandono da 

hipnose. Forel, aproveitando de seu prestígio entre os médicos, atacava o método 

psicanalítico procurando, indiretamente, minar a integridade das pesquisas de Jung. 

Todavia, Carl Jung não se abalou. Pelo contrário, escreveu a Freud (113J – 11 de 

novembro de 1908), num tom de desdém, que Forel e todos os outros opositores da 

causa freudiana faziam papel de tolos tentando diminuir a importância dos achados da 

psicanálise. O suíço dizia-se encantado com tal vigorosa resistência. Quem se encantara 

mais ainda foi o pai da psicanálise com as palavras e o bom humor de seu discípulo 

preferido; Freud respondeu: “Concordo plenamente com o senhor. É uma honra ter 

tantos inimigos.” (fragmento da carta 114F, de 12 de novembro). 

A psicanálise estava prosperando; era óbvio, portanto, que o seu crescimento 

atrairia a atenção e hostilidade daqueles contra ela. O próximo passo para o 
                                                

53 A exata tradução e diferenciação entre as duas saudações é muito difícil de fazer dada a 
complexidade das regras de saudação na língua alemã. Meu parco conhecimento do idioma germânico, 
restrito à “Freud”, “Jung” e “Schumacher”, dificulta ainda mais esse processo. 

54 “Zum heutigen Stand der Psychoterapie: Ein Vorschlag”, publicado no Journal für Psychologie und 
Neurologie, XI (1908). 
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desenvolvimento das teorias de Freud seria a publicação da revista, referida nas cartas 

como o Jahrbuch (o anuário). Todos os colaboradores trabalharam com afinco para ter 

seus ensaios publicados no periódico: Karl Abraham, Ludwig Binswanger, Alphonse 

Maeder (colega de Binswanger em Jena) e, é claro, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung 

faziam os últimos retoques nos seus artigos. 

Freud pretendia publicar dois de seus mais interessantes casos, O “Pequeno 

Hans” e “O Homem dos Ratos”; enquanto Jung preparava seu estudo intitulado “A 

Significação do Pai no Destino de um Indivíduo”. A expectativa para o lançamento era 

grande, principalmente da parte de Freud. Na correspondência entre ele e Jung, é 

discutido tudo sobre a publicação, desde os artigos em si até o número de páginas do 

primeiro volume, todos os aspectos são supervisionados pelo mestre que, por sua vez, 

considera o periódico como obra do trabalho de seu fiel discípulo. Freud escreve em 17 

de dezembro: “... o nascimento do Jahrbuch de Jung, como será chamado por todos”. 

Entre uma e outra notícia sobre o Jahrbuch, o suíço exprime sua felicidade pelo 

nascimento de seu tão esperado filho, Franz Jung. Freud o congratula e dá seu parecer 

da situação de vida do amigo e herdeiro: “A conjuntura – liberação social, nascimento 

de um filho, ensaio sobre o complexo paterno – sugere-me que o senhor está numa 

encruzilhada de sua vida, e que tomou a direção certa. Minha própria paternidade não 

será uma carga para o senhor...” (fragmento da carta 118F, de 11 de dezembro). 

O ano de 1908 chegava ao fim: apesar do começo um tanto turbulento, o ano 

terminava muito bem para Freud e Jung. A ligação entre os dois estava forte e a 

amizade prosperava sem maiores atritos. Carl Jung arriscou enviar um presente de Natal 

para o mestre - um queijo - que Freud aceitou muito contente: “Muito obrigado pelo 

atencioso presente de Natal, o qual por associação me fez recordar os dias esplendidos 

no Burghölzli.” (fragmento da carta 123F, 30 de dezembro de 1908). Nesta última 

epístola do ano, o fundador da psicanálise traz uma grande notícia: ele havia sido 

convidado a palestrar na Clark University, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. 

A ocasião especial era o vigésimo aniversário da universidade a ser celebrado na 

primeira semana de julho; o convite vinha de Stanley Hall, professor de psicologia e 

pedagogia, bem como presidente da instituição. Freud, a despeito de entusiasmado com 

a convocação, recusou o convite, porque para ir precisaria interromper seu trabalho duas 

semanas mais cedo do que o de costume, o que significava, ficaria sem receber uma 

parte importante da sua renda. 
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Ainda assim, o ano de 1909 prometia muito para a causa e para Jung, dizia 

Freud na carta. Depois de um “ressoante prosit55”, o mestre finaliza com o seguinte 

desejo: “Que continuemos próximos em 1909!”. 

Jung ficou bem impressionado com a perspectiva de a psicanálise chegar do 

outro lado do Atlântico e sugeriu ao mestre que fosse aos Estados Unidos após o 

aniversário da universidade. “Pouco a pouco” – escrevia o suíço em sete de janeiro – 

“sua verdade está permeando o público”. Realmente, o interesse dos norte-americanos 

provava, no mínimo, que a psicanálise estava se espalhando; se as teorias de Freud por 

lá seriam um sucesso ou não eles não sabiam, o fato era que a ciência freudiana ganhava 

mundo. 

O que começara com a jornada solitária de um só homem na Áustria, agora ia se 

estendendo e ganhando porte digno de um verdadeiro movimento científico. O inglês 

Ernest Jones e o americano A. A. Brill estavam viajando pelos Estados Unidos e 

ajudando a divulgar a psicanálise nos países de língua inglesa; Sándor Ferenczi já estava 

bem próximo de Freud e produzia alguns importantes estudos em prol da causa na 

Hungria; Karl Abraham, apesar da rivalidade com Jung, lutava bravamente pelo nome 

de Freud na Alemanha; o grupo de Viena continuava ao lado do mestre, dedicados; e os 

suíços Ludwig Binswanger, Franz Riklin, Eugen Bleuler (ora sim ora não), e a mais 

nova adição, o pastor Oskar Pfister, liderados pelo intrépido Carl Gustav Jung, 

formavam o principal núcleo dos psicanalistas com, pelo menos, 26 afiliados ao grupo 

de estudos freudianos nesse início de 1909. Os 42 presentes no congresso de Salzburg e 

o Jahrbuch, quase concluído para publicação, eram exemplos palpáveis do quanto a 

psicanálise crescera na cena médica nesse início de século XX. 

As obras publicadas de Freud estavam ganhando mais notoriedade; 

“Interpretação dos Sonhos” estava indo para sua 2ª edição e “Psicopatologia da Vida 

Cotidiana” para sua 3ª. Os opositores, que antes debochavam da e ignoravam a ciência 

freudiana, estavam agora se organizando e lutando vigorosamente contra as teorias e 

métodos da psicanálise, mas não conseguiam frear o crescimento da “profana” ciência. 

Os sonhos do Senhor-Professor Sigmund Freud estavam se tornando realidade, e 

havia um homem a quem ele devia um agradecimento especial. Na carta 125F, o mestre 

de Viena escreve ao seu discípulo, herdeiro e amigo Carl Jung: “Nós certamente 

estamos prosperando; se eu sou Moisés, então você é Josué que tomará posse da terra 

                                                
55 Interjeição: “Saúde!” 
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prometida da psiquiatria, da qual eu somente terei um vislumbre de longe” (17 de 

janeiro de 1909). 

Jung, nesse momento, queria mesmo ser Josué. Faria o possível para deixar 

“Moisés” impressionado. Na epístola escrita em resposta, o suíço reconhecia que, 

outrora, tivera algumas dificuldades pessoais com a teoria de Freud, porém, dizia não 

mais precisar “diluir a sexualidade” (126J, 19 de janeiro, 1909). A declaração é estranha 

sendo que em 25 de fevereiro, numa carta para Jones, que estava morando no Canadá, o 

suíço “dilui” a terminologia freudiana. “Jung anunciava que todos os conceitos 

psicológicos básicos de Freud podiam ser reinterpretados e ganhar novos nomes, 

segundo considerações biológicas funcionais básicas” (Kerr, 1997, p. 222). 

De qualquer forma, Freud e Jung, estavam mais próximos, amigos; comentavam 

sobre suas famílias e demonstravam muito carinho pela do outro. Quando Mathilde, 

filha de Sigmund e Martha Freud, casou-se no começo de fevereiro, Carl e Emma Jung 

convidaram-na para uma visita a Zurique durante a lua-de-mel (aparentemente, 

Mathilde e seu marido, Robert Hollitscher, não tiveram tempo de desfrutar do convite). 

O mestre de Viena também mostrava seu apreço pelos filhos dos Jung; quando Carl 

comentou sobre as surpresas e comentários que sua filha mais velha Agathe, de quatro 

anos, expressou ao ver-se frente ao novo irmãozinho, Franz56, Freud mostrou-se 

maravilhado e pediu a Jung: “Com seu próximo beijo, por favor dê a Agathli 

[diminutivo carinhoso] um extra do tio-avô ausente...” (fragmento da carta 130F, 26 de 

janeiro de 1909). 

Nesse clima aparentemente tranqüilo e amistoso, Freud convidaria o casal Jung 

para mais uma visita a Viena como a de 190757; porém, muitas coisas estavam 

acontecendo naquele momento na vida do psiquiatra/psicanalista de Zurique 

profissional e pessoalmente. 

A relação entre Bleuler e seu Oberarzt tinha se deteriorado bastante durante 

1908; desde que Jung tinha assumido como o redator do Jahrbuch, o diretor do 

Burghölzli esperava mais colaborações entre eles, afinal, Bleuler era, juntamente com 

Freud, o diretor do periódico. Todavia, o jovem suíço recusava-se a conversar a respeito 

da publicação com seu superior. Além disso, o que mais irritava Bleuler era o fato de 

                                                
56 As reações de Agathe são descritas para Freud na carta 126J. Posteriormente, Jung as incluiu no seu 

trabalho: Über Konflikte der kindlichen Seele, posteriormente publicado no volume 17 de suas obras 
completas. 

57 A carta na qual o convite foi feito está perdida. 
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Jung andar para lá e para cá pelo hospital ignorando-o, como se fosse ele, Jung, o 

diretor do hospital. 

Se, de um lado, o diretor estava irritado com seu subordinado, do outro, Jung 

estava mais do que cansado de Eugen Bleuler e seus métodos. Há algum tempo, não o 

suportava mais. Durante todo o ano de 1908, o Oberarzt da clínica psiquiátrica de 

Zurique não tomava conhecimento de seu superior. Jung ficou ainda mais irritado com 

Bleuler após este ter passado a vaga de professor em “higiene mental” da universidade 

para Riklin, sem ao menos consultá-lo. O relacionamento entre os dois estava mais do 

que desgastado, estava prestes a ser rompida. 

A visita de Sigmund Freud a Zurique em setembro só piorou as coisas; nem 

Freud e muito menos Jung deram a mínima atenção para Bleuler. Essa atitude coroou a 

série de insultos que o diretor do Burghölzli estava disposto a aturar. 

Em outubro, Eugen Bleuler decidiu que Carl Jung abandonaria o posto de 

médico-chefe do Burghölzli58. A demissão pegou Jung de surpresa. O momento da 

demissão era muito inoportuno, Emma estava grávida e pronta para dar a luz em pouco 

mais de um mês e a nova casa de Küsnacht não estava nem perto de terminada para 

receber a família. Para Bleuler, pesou a reputação de Jung; a demissão de um médico-

chefe da importância de Carl Jung não poderia ser efetivada tão rapidamente sem que 

virasse tema de fofocas e injúrias, as quais poderiam derrubar o prestígio da clínica e de 

ambos os nomes envolvidos. 

Decidiram em conjunto que Carl Jung ficaria nas dependências do hospital, 

mantendo seu cargo até 15 de abril; dessa data em diante ele continuaria vinculado ao 

Burghölzli como doutor voluntário, ou seja, não seria mais o Oberarzt nem ocuparia 

qualquer cargo oficial dentro do hospital, mas podia atender casos particulares nas 

dependências da clínica e continuar a assistir os seus alunos até a conclusão de seus 

estudos. Uma vez terminado o trabalho dos estudantes supervisionados por ele, Jung 

despedir-se-ia da clínica e do laboratório. Dessa forma a resignação seria gradual e não 

causaria maiores problemas para a reputação de Bleuler, ou mesmo para a de Jung. 

Essa era uma boa perspectiva para o jovem suíço. Carl Jung não sentiria falta do 

salário uma vez que o dinheiro de sua esposa, herdeira da família Rauschenbach, seria o 

suficiente para sustentar a família. Sem se preocupar mais com as burocracias e rotinas 

da sua vida no Burghölzli, Jung esperava conseguir viver a partir de seus casos 

                                                
58 Informação retirada de Bair (2003). John Kerr (1997) escreve que o pedido de demissão foi entregue 

por Carl Gustav Jung para Eugen Bleuler em janeiro de 1909 (p.226). Devido ao minucioso trabalho 
presente por todo o livro de Deidre Bair, dei preferência ao uso das datas e informações presentes lá. 
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particulares e estudos, aos quais poderia dar total prioridade. Era o fim de uma era; 

“Jung chegara ao Burghölzli como um doutor solteiro e inexperiente de 25 anos. Saiu de 

lá, quase uma década mais tarde, como um homem de 34 anos, pai de três crianças, um 

psiquiatra conhecido e respeitado internacionalmente.” (Bair, 2003, p. 157). 

Não bastasse essa guinada, de aspectos pessoais e profissionais, o suíço estava 

passando por um difícil período com Spielrein. Fofocas sobre uma relação 

extraconjugal do Dr. Jung com uma ex-paciente, chegaram aos ouvidos de Emma Jung. 

A Sra. Jung tomou providências: enviou uma carta anônima à mãe de Sabina que logo 

entrou em contato com o Dr. Jung. 

Foi então que Carl se desesperou; caso os rumores de seu caso com Spielrein 

começassem a passear livremente pelas bocas dos estudantes e médicos de Zurique, 

logo sua reputação de médico seria maculada e, ainda pior, a causa pela qual lutava, a 

psicanálise, poderia sofrer com isso. 

Jung chegava a um ponto crucial de sua vida íntima: romperia relações com 

Sabina. Independente de serem ou não amantes, é importante frisar que a jovem russa 

era objeto de um afeto poderosíssimo de Jung; era a ela que ele direcionava os seus 

destemperos e descontroles emocionais de todos os tipos, ou seja, Sabina Spielrein era 

sua confidente e amiga, além de colaboradora teórica. Apesar disso, ele não podia 

arriscar sua família nem a psicanálise, principalmente com o Jahrbuch pronto para ser 

lançado; Jung respondeu às preocupações da mãe de Sabina através do correio, 

afirmando que sua postura diante a filha dela seria a de um médico. 

Carl ainda tinha que lidar com sua esposa, profundamente magoada. Emma não 

queria mais saber de viver em seu apartamento dentro da clínica, pois o ligava aos 

últimos e desprazerosos acontecimentos. Queria logo mudar-se para a nova casa em 

Küsnacht, uma área rural do outro lado do lago de Zurique. A nova casa estava em 

construção há alguns anos e só ficaria definitivamente pronta em junho de 1909, mas 

Emma saiu do Burghölzli no final de março para nunca mais voltar. 

Pela soma de todos esses fatores, nenhuma carta deixou o Burghölzli em direção 

a Viena em quase um mês desde a última do final de janeiro. Quando, finalmente, Jung 

voltou a escrever, disse a Freud que sua viagem para visitá-lo na Páscoa (naquele ano 11 

de abril) não seria possível, mas que, se o vienense aceitasse, ele e Emma poderiam ir 

mais cedo, na última semana de março. 

Freud aceitou com prazer a nova data, disse também que toda sua família ficara 

contente com a vinda dos Jung: “... estão ativamente discutindo se o senhor gostaria de 
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comer isso ou aquilo. O senhor também construiu uma excelente reputação como 

hóspede” (132F, 24 de fevereiro, 1909). Freud concluía a mensagem dizendo ter 

aproveitado o tempo livre deixado pela falta de correspondência com o discípulo-

herdeiro, mantendo ativa sua comunicação com Jones, com os americanos e com 

Pfister, o amigo pastor de Jung, a quem elogiou. 

Parece-me bem plausível dizer que o mestre de Viena mostrava, novamente, sua 

irritação com a falta de constância das cartas de Jung e mais uma vez o fazia 

indiretamente; talvez a experiência com Fliess o deixasse temeroso de cobrar de forma 

mais direta. 

Nos primeiros dias de março, após grande antecipação, a primeira parte do 

Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopatologische Forshungen59 foi lançada. Seu 

conteúdo era formado pelo artigo de Sigmund Freud sobre o caso do “Pequeno Hans”; 

um de Karl Abrham a respeito dos casamentos entre parentes; o terceiro era de autoria 

de Alphonse Maeder, colega de Jung, a respeito das relações entre sexualidade e 

epilepsia; o quarto artigo era o de Carl Gustav Jung sobre o complexo paterno; e por 

fim, Ludwig Binswanger descrevia seu trabalho analítico num caso de histeria60. 

O fundador da psicanálise estava felicíssimo; a publicação do periódico foi “uma 

inesgotável fonte de alegria” (134F, 9 de março de 1909). Tudo estaria perfeito, não 

fosse o fato de não receber, novamente, notícias de Carl Jung, redator e organizador da 

revista. 

O Senhor-Professor aguardou mais uns dias, mas finalmente decidiu enviar um 

telegrama para seu errático correspondente. O suíço se surpreendeu com a inesperada 

atitude de Freud e respondeu-lhe, primeiro por meio de um telegrama61, e depois com 

uma longa carta no dia 7 de março (133J). “Seu telegrama deixou-me em alvoroço” – 

escreveu Jung – “Espero que o senhor não tenha me interpretado mal pelo meu silêncio 

um tanto longo”. Justificava-se pela construção da casa nova de Küsnacht, que lhe 

ocupava boa parte do tempo, e dizia de um complexo que lhe infernizava nos últimos 

dias. Segundo Jung, uma antiga paciente viera e abusara de sua confiança e amizade 

causando um tremendo tumulto, quando ele recusou a lhe dar um filho. O suíço 

confirmava sua inocência dizendo ter sido sempre um cavalheiro com ela, mas que, 

mesmo assim, sua consciência, “um tanto sensível demais”, estava suja e culpada. 

                                                
59 A segunda parte seria publicada em novembro deste mesmo ano. 
60 Informações retiradas do “Apêndice 2” da correspondência completa  (FREUD, Sigmund; JUNG, 

Carl G., editado por William McGuire, 1994). 
61 Ambos os telegramas de Freud e Jung perderam-se. 
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Jung escrevia ter adquirido, com o evento, muita sabedoria matrimonial e que, a 

relação dele com Emma, ganhara muito em segurança e profundidade. 

O discípulo não demorou em afirmar sua alegria com o Jahrbuch ser a mesma 

de Freud e finalizava a carta dizendo estar ansioso para viajar para Viena e se recuperar 

dos golpes dos últimos tempos. 

Freud mal podia imaginar que “as pancadas” tinham sido muito reais. Sabina 

Spielrein foi convidada na sexta-feira, 26 de fevereiro, ao consultório do Dr. Jung para 

conversarem. Lá, tomou conhecimento das cartas trocadas entre ele e sua mãe; Carl 

iniciou então um longo sermão no qual deixava clara sua intenção de ser, apenas, o 

médico da jovem russa. Sabina o atacou, feriu-o, tirou-lhe sangue e saiu correndo. 

A vida de Jung não estava calma. No P.S. da carta enviada a Freud, o discípulo 

lhe pedia: “Por favor, não ralhe comigo pela minha negligência”. 

O mestre deve ter se assustado com esse P.S.; teria ele passado dos limites ao 

exigir qualquer notícia do suíço após o lançamento do, tão aguardado, Jahrbuch? Não 

demorou e escreveu de volta para o Bueghölzli:  

 

Muito obrigado pelo telegrama e pela carta, os quais (o 
telegrama em si já fez o efeito) puseram um fim à minha ansiedade. 
Evidentemente, eu ainda sofro de uma hiperestesia traumática frente a 
uma declinante correspondência. Lembro bem da gênese desta (Fliess) 
e não gostaria de repetir essa experiência por descuido. (Fragmento da 
carta 134F de 9 de março de 1909). 
 

Freud estava deixando sua insegurança às claras. 

Após isso, o vienense seguia animado ao informar Jung de um segundo convite 

que recebera de Stanley Hall, da Clark University. Hall novamente convidava o 

professor Freud para as festividades em comemoração aos 20 anos da universidade, 

agora a serem realizadas na semana do dia 6 de setembro. Com a nova data, e um novo 

acordo financeiro de US$ 750 (uma soma muitíssimo elevada para a época!), Sigmund 

Freud estava decidido a ir para a América! 

O término da carta ficava por conta da visita dos Jung: “Não preciso dizer-lhe” – 

escreveu o vienense – “o quanto essas reuniões com o senhor significam para mim, 

tanto profissionalmente, quanto pessoalmente...”. 

Dessa vez o suíço respondeu rápido. No dia 11 de março, enviou uma carta: “... 

Suas gentis palavras me aliviaram e me reconfortaram. O senhor pode estar certo, não 

apenas agora, mas para o futuro, que nada parecido com “Fliess” irá acontecer (...) 
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Exceto em momentos de obsessão, minha afeição é duradoura e confiável” (trecho da 

carta 135J, de 11 de março de 1909). 

Peter Gay (2006) comenta esse trecho da carta de Carl Jung: “Isso foi um 

juramento empático e gratuito, o qual Freud, tivesse ele se permitido aplicar suas 

técnicas detetivescas, poderia ter considerado uma dica ominosa das coisas “como 

Fliess” a seguir” (p.206). 

Como antes, no entanto, Sigmund Freud não estava pronto, disposto ou 

preparado para aceitar a estranha postura de seu discípulo como um sinal de que algo ia 

mal. Acho seguro dizer que nossos dois protagonistas estavam procurando deixar passar 

a impressão de a relação estar tranqüila. Jung assegurava seu mestre de sua amizade e 

admiração, enquanto Freud explicava sua ansiedade frente à correspondência errante do 

discípulo e herdeiro, como sendo fruto de um medo de perder aquela amizade, tão 

importante para ele profissional e pessoalmente. 

O problema, a meu ver, é que essa imensa preocupação em mascarar os 

sentimentos de raiva, frustração e desapontamento que sentiam, inevitavelmente, um 

pelo outro, não deixou criar raízes firmes e verdadeiras no relacionamento. Ambos 

estavam ocupados demais mantendo o diálogo de surdos para realmente entender o 

outro. A preocupação de um, em manter as “aparências” da relação, alimentava a do 

outro, estendendo-se assim um ciclo vicioso, no qual as frustrações não podiam 

aparecer e qualquer sinal delas era atribuído a um mal entendido ou “culpa” de quem a 

sentiu. 

Com isso, a amizade “prosperava”, intacta. Foi nesse clima que eles se 

encontraram pela terceira vez sozinhos, novamente na Berggasse 19. No dia 25 de 

março, Carl e Emma Jung desembarcaram em Viena para comemorar com a família 

Freud a libertação e independência de Carl Gustav Jung do hospital e clínica do 

Burghölzli. 
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Outra vez, Viena 

 

O casal Jung ficou em Viena apenas cinco dias. Não se tem grandes informações 

sobre a rotina e encontros dos dois homens durante esse período; ou melhor, ao menos 

até o encontro da última noite, pois esse foi documentado por Jung em sua autobiografia 

e, seus efeitos posteriores comentados em muitos e muitos trabalhos relativos à relação 

Freud/Jung. 

Na última noite da estadia de Jung em Viena, estavam os dois sentados no 

consultório de Freud, conversando envoltos pelas pequenas figuras e estatuetas egípcias, 

gregas e romanas, quando Jung decidiu perguntar ao mestre sobre as impressões dele a 

respeito dos fenômenos parapsicológicos e precognição. 

Freud logo dispensou o assunto como sendo tolice; não podia crer na real 

ocorrência dos ditos fenômenos ocultos. O “preconceito materialista” e “positivismo 

artificial” do vienense irritaram Jung, como ele mesmo descreve em seu “Memórias, 

Sonhos e Reflexões”. Para o psiquiatra suíço, aquele assunto não era passível de um 

descarte tão rápido, afinal, tinha sido o foco do trabalho final da sua formação médica. 

A maneira com que Freud tratava aquela questão deixava seu discípulo injuriado; Jung 

afirma: “precisei conter uma resposta cáustica” (2006, p. 190). 

Mas, foi durante as argumentações do Senhor-Professor que algo aconteceu. 

Carl Jung sentiu uma estranha sensação: seu diafragma ardia, “parecia ferro ardente, 

como se formasse uma abóbada ardente” (Jung, 2006, p. 190). Nesse mesmo instante, 

ouviu-se um estampido vindo da estante, que assustou os dois. O discípulo, baseando-se 

nos seus conhecimentos sobre o “oculto”, explicou tratar-se de um fenômeno “catalítico 

de exteriorização”. 

Um incrédulo Freud rejeitou a explanação como sendo “um puro disparate!”, ao 

que Jung respondeu ter tanta certeza do ocorrido que afirmou a repetição do fenômeno. 

Não houve nem tempo de refutação; as palavras do suíço mal tinham terminado 

quando se ouviu novamente um estalo vindo da estante. “Freud me olhou horrorizado” 

– escreveu Jung – “Não sei o que pensou, nem o que viu. É certo, no entanto, que este 

acontecimento despertou sua desconfiança em relação a mim; tive o sentimento de que 

lhe fizera uma afronta” (Jung, 2006, p. 190 – 191). 

Não tocaram mais no assunto. 

De volta ao seu apartamento no hospital (por mais que Carl Jung não trabalhasse 

mais oficialmente por lá, a casa em Küsnacht ainda não estava pronta para receber sua 
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família), o suíço começou a escrever uma carta endereçada para Viena no dia 2 de abril, 

dois dias após seu retorno. Mas o suíço não conseguiu escrever mais de um parágrafo 

nesta primeira tentativa. Dez dias depois, no dia 12, Jung retorna à missiva incompleta: 

 

Após um intervalo, consigo finalmente continuar esta carta. (...) 
Quando parti de Viena, tive alguns sentiments d’incompletude devido à 
última noite que passei com o senhor. Tive a impressão de que minhas 
histórias de assombração lhe pareceram tolas e desagradáveis por 
causa da analogia com Fliess. (Loucura!)(...) 

(...) Aquela última noite com o senhor, felizmente, libertou-me 
interiormente da sensação opressiva de sua autoridade paterna. Meu 
inconsciente celebrou essa impressão com um grande sonho que me 
preocupou por alguns dias e cuja análise acabei de finalizar. Espero 
estar livre agora de todos os incômodos desnecessários. Sua causa deve 
e irá prosperar. 

(138J, 12 de abril 1909). 
 

Carl Jung anunciava, e com certo alívio, sua rejeição a Sigmund Freud em sua 

encarnação paterna. Ainda, na mesma carta, o psiquiatra investia numa nova idéia e 

relatava-a para o mestre: um complexo especial relacionado com tendências 

prospectivas das pessoas. Jung, escrevendo como que envolvido num turbilhão de 

idéias, descrevia uma “psicossíntese”, criadora de eventos futuros, provavelmente 

regida pelas mesmas leis da psicanálise. O suíço começava a formar a idéia de um 

complexo cujo “propósito” era preparar a pessoa para sua vida futura, impulsionando a 

psique num caminho próprio, sem necessariamente repetir o passado sexual-infantil e 

incestuoso (Kerr, 1997, p. 231). 

Quais devem ter sido os sentimentos de Freud ao se confrontar com essas 

revelações de seu príncipe-herdeiro? De certo, o choque recebido pelo contato com os 

“poderes ocultos” de Jung, na última noite deste em sua casa, foi grande. Se o remeteu 

às mirabolantes teorias místicas de Fliess ou não, não sabemos, porém, é bem possível 

que o vienense já estivesse antecipando certas tendências de separação entre ele e Jung, 

principalmente devido à construção dessa “psicossíntese” prospectiva. 

Por mais que essas perspectivas preocupassem Freud, sua resposta ao discípulo é 

bem comedida; apesar de uma franca demonstração de sua falta de credibilidade nos 

meandros “místicos” pelos quais Jung estava se esgueirando, a missiva do Senhor-

Professor foi “uma obra-prima de cordialidade e cética tolerância” (Kerr, 1997, p. 229). 
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(...) É notável que na mesma noite na qual formalmente o 
adotei como filho mais velho e o ungi – in partibus infidelium62 – 
como meu sucessor e príncipe-herdeiro, o senhor despiu-me de minha 
dignidade paterna, cujo despojo parece ter lhe dado tanto prazer quanto 
tive, de meu lado, com investimento de sua pessoa. Agora temo recair 
em meu papel de pai com relação ao senhor se lhe contar como me 
sinto quanto ao assunto poltergeist. (...) Não nego que suas histórias e 
seus experimentos causaram uma forte impressão em mim. Decidi 
continuar minhas observações após sua partida e aqui estão os 
resultados. No meu primeiro quarto os estalidos são constantes (...) No 
segundo, onde os havíamos ouvido, raramente há um estalido. No 
início, eu estava disposto a aceitar isso como prova, se os ruídos que 
ouvíamos tão frequentemente quando você estava presente, cessassem 
após sua partida – mas, desde então, eu os tenho ouvido repetidamente 
(...) Minha credulidade, ou ao menos minha boa vontade de ser 
crédulo, desvaneceu-se junto com a magia de sua presença (...) parece-
me muito improvável que existam tais fenômenos.  

(fragmento da carta 139F, 16 de abril de 1909). 
 

Freud era condescendente com a postura de Jung. Por mais que expressasse sua 

visão sincera sobre o assunto, fazia-o sem reprimi-lo diretamente, sem exigir que o 

suíço largasse os estudos sobre o “oculto”. Talvez, dessa forma, o vienense pudesse 

“acalmar” seu discípulo preferido. 

 

(...) Torno a pôr meus paternos óculos de aro de chifre e advirto 
meu querido filho para que mantenha a cabeça fria, pois é melhor não 
entender algo do que fazer sacrifícios tão grandes para entender. 
Também abano negativamente minha sábia cabeça quanto à 
psicossíntese e penso: é, os jovens são assim mesmo, os únicos lugares 
que gostam de visitar são aqueles os quais podem visitar sem nós, por 
onde nós, com nossa respiração curta e nossas pernas bambas, não 
podemos segui-los.  

(139F, 16 de abril 1909). 
 

A atitude do fundador da psicanálise em relação às “assombrações e fantasmas” 

seria sempre desconfiada e cética, todavia, não impediria o jovem Jung de prosseguir 

com seus estudos. Renato Mezan, em seu livro “Freud, pensador da cultura” (2006), 

propõe uma questão interessante quanto a esse “irremovível racionalismo” de Freud 

frente aos fenômenos ocultos. Ao mesmo tempo em que parece existir no vienense esse 

ceticismo materialista-científico inexorável, existe, também, segundo Mezan, “um 

interesse pelo lado demoníaco da mente, que o levará a se interessar, por exemplo, pela 

telepatia, para grande escândalo de Jones. Cabe mesmo perguntar se, sem esse fascínio 

                                                
62 = “nas terras dos descrentes” 
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pelo irracional, Freud teria algum dia se interessado pelos sonhos...” (Mezan, 2006, 

p.320). 

Após uma excursão ciclística pela Itália no meio do mês de abril, Carl Jung 

retorna ao seu apartamento e encontra a última epístola de Freud (139F). A princípio, o 

estilo condescendente do mestre parece ter atingido em cheio seu objetivo de acalmar os 

ânimos ansiosos do suíço. 

Em 12 de maio de 1909 (140J), Carl Jung escreve de forma submissa ao “Caro 

Professor Freud”: “Mais uma vez o senhor não tem notícias minhas há um bom tempo 

(...) Compartilho totalmente da sua opinião (...) vou me prevenir para não depositar 

minha confiança naquelas assombrações”. 

A manutenção na relação estava feita. Não era exatamente a mesma relação, não 

obstante, apesar dos fantasmas no armário da Berggasse 19, Freud e Jung retornaram às 

suas posições tradicionais de mestre/discípulo: o suíço estava novamente desculpando-

se pelos atrasos na correspondência, enquanto o vienense preocupava-se em “culpar” a 

si próprio e sua aflição neurótica com relação à demora das respostas do discípulo, 

demonstrando em seguida sua incontida felicidade com cada nova carta que recebia de 

Zurique. Logo estavam se bajulando e trocando elogios; por exemplo, quando Freud 

dava uma resposta mais “atravessada” para Jung ele não demorava em desculpar-se e 

atribuí-la a um mal-humor mais genioso, ao que o discípulo exclamava: “Fico muito 

contente em saber que o senhor também tem humores “geniosos”. Eu fantasiava o 

senhor como detentor permanente da mais alta sabedoria esotérica, a qual eu, como seu 

famulus63, teria que emular. Nem todos os meus objetivos são inalcançáveis, graças aos 

céus.” (144J, 4 de junho 1909). 

No final do mês de maio, Carl e Emma mudaram-se para a nova casa no vilarejo 

de Küsnacht, às margens do lago de Zurique (seus filhos só juntaram-se a eles no dia 13 

de junho, quando a casa ficou totalmente pronta). Uma inscrição fora talhada sobre a 

porta de entrada: “Vocatus atque non vocatus deus aderit”, “Invocado ou não, o deus 

estará presente”. Independente desse deus, Jung convidava Freud para visitá-los e 

“despejar as bênçãos apropriadas nessa residência” (142J, 2 de Junho, 1909). 

“Hurra para a sua nova casa!” – respondeu Sigmund Freud logo quando recebeu 

a missiva do suíço – “Eu exclamaria mais alto e mais longamente se eu não soubesse 

como vocês, suíços, não gostam de efusões emotivas” (143F, 3 de junho de 1909). 

Infelizmente, o mestre não poderia visitá-los nesse ano devido à viagem aos EUA, 

                                                
63 Do Latin = fâmulo, criado, servidor. 
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contudo, aguardava uma futura oportunidade para conhecer a casa e “desfrutar da 

companhia de seus habitantes”. 

Mas não eram apenas demonstrações efusivas e congratulações que o vienense 

enviava em sua carta. Nesse mesmo dia, em que escrevia pela primeira vez para o novo 

endereço do discípulo, uma outra epístola chegara à Berggasse 19, e era da capital suíça. 

Sabina Spielrein decidira pedir uma audiência com o Dr. Freud em Viena, mas 

não especificara o assunto. O vienense não reconheceu o nome, uma vez que Carl Jung 

nunca lhe havia fornecido diretamente. 

Freud decidiu perguntar ao seu amigo e discípulo quem era ela: “Intrometida, 

uma tagarela, ou uma paranóica?” (parte da mesma carta 143F). Anexou a missiva da 

moça à sua mensagem para Jung e despachou-a para Küsnacht. 

A resposta de Jung, para variar (no sentido literal), foi escrita e enviada 

imediatamente na forma de uma carta e um telegrama (este último faz parte, 

desafortunadamente, dos itens da correspondência perdidos), nos quais o suíço 

explicava ao Senhor-Professor a situação existente entre ele e Spielrein. Carl Jung 

afirmava ao mestre suas nobres intenções de tratar do caso da jovem russa, oferecendo-

lhe apoio prolongado, por medo de uma recaída da paciente. Tal apoio converteu-se em 

uma obrigação moral de devotar a Sabina uma boa dose de amizade. O suíço contava 

então como essa amizade havia se transformado em algo imprevisto, forçando-o a 

romper relações com a moça. “Ela estava, é claro, sistematicamente planejando a minha 

sedução, a qual considerei inoportuna. Agora ela está buscando vingança”64 escrevia o 

psiquiatra. Por fim, Jung dizia estar influenciado na época pelas idéias poligâmicas de 

Otto Gross. 

O episódio “Sabina Spielrein” estava aberto, mesmo que desprovido de maiores 

detalhes. O impacto que essas informações causariam no mestre preocupavam Jung. 

Mas Freud não deu grande importância ao fato. Ele escreveu para o discípulo, no 

dia 7 de junho, que já tinha passado por situações semelhantes a essa algumas vezes, 

tendo escapado por pouco. O vienense acrescentava dizendo serem essas situações que 

“nos ajudam a desenvolver a couraça da qual necessitamos e a dominar a “contra-

transferência” (...) O modo como essas mulheres conseguem enfeitiçar-nos (...) até 

alcançarem seu propósito é um dos maiores espetáculos da natureza” (fragmento da 

missiva 145F). 

                                                
64 Carta 144J, de 4 de junho, 1909. 
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A resposta de Freud foi um alívio para Jung. O mestre não se zangara afinal. O 

discípulo estava esperando uma bronca, escrevia: “Pois é muito estúpido que eu, de 

todas as pessoas, seu ‘filho e herdeiro’, desperdiçasse sua herança tão negligentemente” 

(146J, de 12 de junho, 1909). Seria assim que Carl Jung reassumia a coroa de filho. 

A retomada da posição de primogênito simbólico veio acompanhada por uma 

outra notícia; uma melhor ainda: Jung também fora convidado pela Clark University 

para apresentar suas palestras durante o mesmo período no qual Freud viajaria aos EUA. 

Mestre e discípulo, pai e filho, juntos, rumo à América. 
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Porcos-Espinhos e Palestras – A viagem aos Estados Unidos 

“Não posso arriscar perder a minha autoridade” 

 

“O senhor ter sido convidado para a América é a melhor coisa que aconteceu a 

nós desde Salzburg; dá-me enorme prazer pelas razões mais mesquinhas, mas também 

(...) porque isso mostra o prestígio que o senhor já alcançou na sua idade. Tal começo 

levá-lo-á longe” (fragmento do primeiro parágrafo da carta 147F, de 18 de junho, 1909). 

Freud parecia excitadíssimo com a perspectiva de uma viagem na companhia de seu 

príncipe-herdeiro, ainda mais se tratando de uma de caráter desbravador como esta aos 

EUA. As idéias psicanalíticas seriam apresentadas a um público diferente, novo e, para 

Freud, a simpatia, espontaneidade e eloqüência de Carl Jung seriam de grande ajuda. 

Sigmund Freud não estava exatamente sozinho até então; Sándor Ferenczi já se 

pusera à sua disposição e confirmara sua passagem no mesmo navio do mestre que 

ficou muito feliz com a companhia. Todavia, Jung era “outro papo”. Por mais que seja 

possível supor uma ponta de ciúmes paternos por parte de Freud, pelo fato do 

prestigioso convite ter se estendido para outro do meio psicanalítico, ainda por cima, um 

mais jovem, Jung, o filho preferido, era aos olhos do pai, um acompanhante muito 

interessante. A inteligência, a sagacidade e o humor de Jung faziam dele um amigo 

insubstituível. Além disso, o suíço, dentre os seguidores de Freud daquela época, era o 

melhor no papel de propagador da causa; poucos compreendiam a psicanálise como ele, 

e sua experiência com a psicose e os testes de associação já haviam se infiltrado em solo 

norte-americano. O nome Carl Gustav Jung não era de todo desconhecido por lá. 

Freud estava encantado: “Um detalhe muito gratificante é que o senhor também 

estará navegando no G. Washington.” – escrevia o mestre, referindo-se ao fato de Jung 

ter confirmado sua presença a bordo do mesmo navio que ele próprio e o colega de 

Budapeste – “Nós dois deveremos ser muito gentis com Ferenczi” (147F, 18 de junho 

de 1909). 

Nessa mesma carta, o vienense volta ao assunto de Spielrein, dizendo terem 

trocado mais algumas cartas, nas quais ela admitia querer tratar do tema “Jung”, mas 

não especificava suas intenções, ao que Freud respondeu, como escreveu ao discípulo: 

“Minha réplica foi tão sábia e perspicaz; eu fiz parecer como se a mais tênue das pistas 

tinha possibilitado-me,  à maneira Sherlock Holmes, adivinhar a situação ( a qual, é 

claro, não foi muito difícil depois das suas informações)” (147F, 18 de junho 1909). 

A partir da resposta de Freud, Sabina Spielrein inspirou-se a escrever, para si, 

sobre sua relação com Jung, o que se provou uma boa maneira de ab-reagir seus efeitos; 
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aos poucos a jovem russa foi recuperando seu equilíbrio. No dia 19 de junho, Spielrein 

voltou a encontrar seu antigo psiquiatra e amigo pessoalmente no escritório da nova 

casa em Küsnacht; conversaram; foram honestos, Jung contou a ela sobre as cartas que 

trocara com a Sra. Spielrein (mãe de Sabina); e fizeram as pazes para, então, 

despedirem-se. 

Dois dias depois do encontro, Jung escreveu para Viena. Contou as boas novas 

para o mestre, dizendo estar livre da transferência da moça. O suíço desculpava-se por 

ter envolvido Freud naquele “imbróglio”. A pedido de Spielrein, ele revelava para o 

vienense o fato de ter escrito à mãe de Sabina dizendo ser meramente o médico da filha 

e nada mais, com o propósito de salvar-se, delegando à ex-paciente total culpa pela 

relação; Jung classificava essa sua atitude como moralmente injustificável: “Devido ao 

fato da paciente ter sido pouco antes minha amiga e desfrutado de minha confiança, 

minha atitude foi desonesta, a qual relutantemente confesso ao senhor, como meu pai” 

(148J, 21 de junho, 1909). 

De certo modo, Jung estava livre do fantasma de Spielrein graças à ajuda de 

Freud; Freud estava aliviado por ter recobrado sua posição de “pai” de Jung; ambos 

mais sossegados, agora estavam prontos para pensar nas palestras que levariam para os 

EUA. 

Sigmund Freud estava escrevendo seu caso do “Homem dos Ratos”, a ser 

publicado, em novembro, no próximo volume do Jahrbuch, e ficara muito cansado para 

trabalhar no material das palestras; partiu então para suas férias com a família, viajando 

pelos Alpes da Bavária durante grande parte de julho e agosto. 

Carl Gustav Jung estava planejando suas palestras e esperava terminá-las até o 

dia 11 de agosto, para pegar seu barco a vela e navegar por cinco dias antes de se dirigir 

para Basiléia e, finalmente, para a cidade portuária de Bremen, Alemanha, de onde 

seguiria para a América, a bordo do George Washington. O suíço decidiu apresentar os 

assuntos das suas três palestras desse modo: na primeira conferência, falaria da 

constelação familiar e padrões repetitivos; na segunda a respeito da importância 

diagnóstica das associações; e, em sua última, falaria das questões educacionais 

levantadas pela psicanálise. “Naturalmente, eu não estou nem um pouco incomodado 

com o fato de que o senhor estará presente e sabe tudo isso bem melhor bem melhor do 

que eu” (151J, escrita em 10 e 13 de julho 1909), escreveu para o mestre Freud. 

“Suas preleções serão um bocado novas para mim (...) e eu ouvirei bem 

atentamente.” – respondia o vienense no dia 19 de julho – “Então, quando chegar a 
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minha vez, deverei me confortar com o pensamento que ao menos o senhor e Ferenczi 

estarão ouvindo” (parte da carta 152F, 19 de julho de 1909). 

No dia 20 de agosto, às 5:35 da manhã, o trem vindo de Munique chegou à 

estação de Bremen carregando entre os seus passageiros o doutor Sigmund Freud. O 

mestre encontrou-se com Ferenczi e logo os dois foram ao encontro de Carl Jung. 

Os três reunidos, fizeram um tour pela cidade, a bordo de uma cara carruagem 

particular custeada pelo suíço que também fizera uma reserva para eles no restaurante 

mais famoso e dispendioso da cidade, o Essighaus. É durante esse almoço que ocorre 

um dos mais espetaculares fatos da história do relacionamento entre Sigmund Freud e 

Carl Gustav Jung. 

A refeição começa muito bem; Freud pede vinho para a mesa (devemos lembrar 

do pacto de abstinência total de álcool firmado por Jung desde seu primeiro ano no 

Burghölzli); há nove anos que o suíço não colocava uma gota de bebida alcoólica, 

todavia, agora livre das rigorosas leis de Bleuler, “Jung bebeu copiosamente” (Bair, 

2003, p. 161), para surpresa e satisfação do mestre Freud. 

O suíço começou então a contar a respeito dos Moorleichen, pessoas que 

morriam nos pântanos e tinham seus corpos mumificados devido a ação dos ácidos 

vegetais. A mumificação é bem específica, os ácidos destroem os ossos, mas curtem a 

pele, além do peso da turfa achatar os cadáveres. Jung falava entusiasmado sobre as 

múmias. O que aconteceu durante a conversa, o suíço descreveu em suas memórias: 

 

Meu interesse enervou Freud. “Por que você se importa com 
esses cadáveres?”, perguntou-me várias vezes. Era claro que o assunto 
o encolerizava e, durante uma conversa sobre isso, à mesa, ele teve 
uma síncope. Mais tarde, disse-me que estava persuadido de que a 
conversa acerca de cadáveres significava que eu desejava sua morte. 
Fiquei extremamente surpreendido com essa opinião! Espantei-me, 
principalmente, por causa da intensidade de suas fantasias, a ponto de 
causar-lhe uma síncope.  

(Jung, 1961/2006, p. 191). 
 

O almoço terminou com uma estranha sensação no ar. Ao que parece, o vienense 

estava tão convicto do “parricídio”, o qual seu príncipe-herdeiro pretendia cometer, que 

não suportou e desmaiou. Talvez aqui, após toda a tensão acumulada do “diálogo de 

surdos” nos últimos anos, os medos e percepções de Freud em relação ao seu “filho 

intelectual”, finalmente encontraram uma via de escape. 
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No dia seguinte, embarcaram no George Washington. Como se não tivesse 

bastado o episódio do dia anterior no Essighaus, na lista de passageiros constava o 

nome de Carl Gustav Jung, de Sándor Ferenczi e de um tal de Sigmund “Freund” (Bair, 

2003, p. 159). Além disso, o mestre sofreu durante toda a viagem de dificuldades com a 

digestão e problemas urinários, estes últimos já estavam atormentavam-no desde sua 

visita a Londres do ano passado. A viagem começara mal para o vienense. 

“Freund”, no entanto, logo teve um bom presságio: uma camareira lia “A 

Psicopatologia da Vida Cotidiana”. Era a primeira vez que Sigmund Freud via um de 

seus livros nas mãos de um leigo, o que o fez sentir-se famoso. 

A viagem durou nove dias, durante os quais os três homens ocupavam-se 

analisando um os sonhos do outro. Linda Donn (1988) escreve: “Freud tolerava uma 

fácil e livre troca de sonhos com Ferenczi, mas com Jung era diferente” (p. 98). O suíço 

era, ao menos na época, um analista mais poderoso do que Ferenczi, e talvez tal destreza 

fosse capaz de minar a posição paterna de Freud. Para o vienense, o filho deveria 

manter-se “filho”; então, a cada aproximação de algum conteúdo mais íntimo, o pai 

freava a análise. 

Por fim, Freud não se ocupou com a preparação das suas palestras e costumava 

dizer que seu propósito, uma vez em território americano, era ver um porco-espinho. 

Finalmente no dia 29, Freud e Jung avistaram do convés a silhueta dos prédios 

de Nova Iorque. Numa conferência na capital austríaca em 1955, o psicanalista francês 

Jacques Lacan narrou uma história que ouvira diretamente de Carl Jung, a quem tinha 

prestado uma visita há pouco. Em seus Escritos Lacan retoma a história contada pelo 

suíço: “É assim que o dito de Freud a Jung, de cuja boca o ouvi, quando (...) avistaram o 

porto de Nova Iorque e a célebre estátua que ilumina o universo – ‘Eles não sabem que 

lhes estamos trazendo a peste’” (Lacan, 1966/1998, p. 404). Freud estava pronto para 

infectar o mundo com sua peste psicanalítica, armado com sua mais poderosa arma: o 

gentil-gentio Jung. 

Ao descerem do navio, os dois foram entrevistados pelo jornal americano de 

língua alemã New Yorker Staats-Zeitung que os anunciava como dois distintos 

passageiros “alemães”, Dr. Jung e Dr. “Freund” (Bair, 2003, p. 159). 

No píer, a espera dos três, o americano A. A. Brill preparava-se para mostrar-

lhes a cidade. Após uma pequena parada no Hotel Manhattan, onde ficariam 

hospedados, Brill levou-os à China Town, onde experimentaram os exóticos pratos da 
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culinária chinesa. A “sessão gourmet” provocou conseqüências devastadoras nos 

visitantes. 

Durante a estadia na grande metrópole, Freud, Jung e Ferenczi saíam ora juntos, 

ora separados; faziam boas refeições na casa de Brill; passearam pelos parques e 

aproveitavam para conhecer os museus da cidade, nos quais os artefatos antigos e a 

miscelânea histórica impressionaram-nos muito. 

Um dia, num passeio a dois pelo Central Park, Jung contou a Freud a respeito 

de um sonho que tivera. No sonho ele se encontrava numa casa de dois andares que, 

aparentemente, era a sua casa. Enquanto andava pelo andar mais alto, Jung via belos 

quadros e móveis de estilo rococó. Decidiu descer ao primeiro andar onde encontrou 

uma arquitetura mais antiga, com ornamentos dos séculos XV ou XVI. Então encontrou 

uma porta pesada que o levava à adega, através de uma escada de pedra. A adega tinha 

o teto em abóbada e as paredes datavam da época romana. Foi então que descobriu uma 

argola no chão. Intrigado, puxou-a, deslocando a laje e revelando uma nova escada. Ao 

descer a escada, Jung encontrou-se numa gruta rochosa; no chão, ossadas e restos de 

uma civilização antiga. Lá também estavam dois crânios, já meio desintegrados. Então 

acordou.65 

Freud ficou intrigado com os dois crânios no chão e perguntou ao suíço sobre 

um desejo eventualmente envolvido com aquela imagem. Jung sabia onde o mestre 

queria chegar: de quem eram essas caveiras? 

Jung não sentia desejar a morte de ninguém, e sentia fortes resistências contra tal 

interpretação. Ele escreve: “desconfiava também da verdadeira significação do sonho. 

Mas, nessa época, não tinha ainda confiança em meu julgamento e desejava conhecer a 

opinião de Freud” (Jung, 1961/2006, p. 194). Então, mentiu; disse achar que os crânios 

eram de sua esposa e sua cunhada. 

Jung, na verdade, supunha algo muito maior; na sua mente, o sonho trazia uma 

resposta sobre a humanidade e sua história e como esta está relacionada com a 

subjetividade de cada indivíduo. A partir desse sonho é que o suíço começará a elaborar 

a sua teoria do Inconsciente Coletivo. 

A mentira de Jung sobre as duas caveiras, evitava, naquele momento, maiores 

desentendimentos entre ele e seu mestre; o suíço queria poupar a amizade entre eles e 

assim fazia encobrindo suas verdadeiras impressões sobre o seu sonho, desse modo 

                                                
65 Para a descrição completa desse belo sonho, consultar o capítulo intitulado “Sigmund Freud” de 

Memórias, Sonhos e Reflexões (1961), a autobiografia de Carl Gustav Jung.  
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impedindo um desentendimento teórico que, certamente, soaria como uma afronta ao 

mestre. 

Um “problema” apareceu ali: talvez Jung quisesse teorizar sobre o homem e a 

psique ele próprio, bolar algo distinto e novo. Diferentemente do que havia feito antes 

com suas dúvidas sobre o papel da sexualidade na psique, quando reprimia suas 

diferenças de pensamento para manter-se fiel à teoria freudiana, agora Jung elaborava a 

vontade de descobrir algo novo, diferente da doutrina de Freud. O filho planejava seu 

próprio rumo; não seguiria mais, cegamente, os passos paternos; sairia da sombra do pai 

e, caso fosse preciso, andaria por um caminho diferente, separando-se do mestre. 

O embrião da teoria junguiana desvelara-se e anunciava a possibilidade concreta 

de uma mudança na relação entre os dois, ao menos no tocante aos papéis de pai e filho. 

O sonho, para Jung, “apresentara” algo novo para ele e não “ocultava” algo dele, como 

queria Freud e sua insistência no desejo de morte. Aquela experiência onírica deixou o 

suíço agradavelmente espantado e propenso a pensar diferentemente da teoria 

psicanalítica. Talvez, a partir disso, pudesse discutir de igual para igual com o vienense, 

sem hierarquias, apresentando a ele uma nova teoria e, caso este se interessasse por ela, 

dividindo hipóteses com ele. 

Freud não podia saber disso tudo; a discussão não tinha chegado a esse ponto. O 

pai não sabia dessa nova ambição de seu filho, ainda em vias de formação; ao menos 

não conscientemente. Além de tudo, não puderam continuar o debate, pois, pouco 

depois, Sigmund Freud urinou em suas calças. Jung, para poupar o mestre de um 

embaraço maior, chamou um táxi-cabriolé e voltaram para o hotel (Bair, 2003, p. 163). 

No caminho de volta, o suíço disse a Freud que entendia aquilo como uma reação 

neurótica, mas o vienense discordou, afirmando ser apenas uma paralisia. O discípulo 

insistiu na hipótese de sintoma neurótico e ofereceu-se para analisar o mestre com o 

intuito de curá-lo daquela inconveniente situação. 

Chegando ao quarto do hotel, Sigmund Freud trocou de roupa e logo começou a 

relatar uma série de sonhos para a análise do suíço. Carl Jung recordou o conteúdo 

destes numa entrevista, de 1957, concedida ao professor John M. Billinsky: “Os sonhos 

eram sobre o triângulo amoroso – Freud, sua esposa e a irmã mais nova de sua mulher. 

Freud não tinha idéia de que eu sabia a respeito do triângulo e de sua relação íntima 

com sua cunhada” (Hogenson, 1994, p.151). 

Jung se lembrava muito bem da surpresa que sentira quando Minna Bernays 

abordara-o na sua primeira visita a Freud, em março de 1907, para contar sobre os 
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problemas amorosos entre seu cunhado e ela. Mas o discípulo nunca se permitira 

comentar o assunto com o fundador da psicanálise. Frente àquela circunstância, quando 

o mestre expunha aspectos de sua vida mais íntima para Jung e o suíço pedia-lhe mais 

detalhes para prosseguir com a análise, Freud parou; silenciou-se por alguns instantes e 

então encerrou sua sessão com as palavras: “Meu querido Jung, eu não posso arriscar 

perder minha autoridade” 66 (Bair, 2003, p. 164). 

“Nesse momento, entretanto, ele a perdera!” - escreveu Jung em sua 

autobiografia – “Esta frase ficou gravada em minha memória. Prefigurava já, para mim, 

o fim iminente de nossas relações. Ele punha sua autoridade pessoal acima da verdade” 

(Jung, 1961/2006, p. 193). 

Aquela hierarquia solidificada entre pai e filho, mestre e discípulo, estava 

incomodando profundamente o suíço. 

Apesar disso, a análise daquela noite foi bem sucedida; a falta de controle de 

Freud sobre sua bexiga desapareceu por completo durante o restante da viagem. Isso 

levou Jung a comentar com um amigo, muitos anos depois: “Eu nunca me dera conta de 

como é uma grande piada o fato de que a única análise que Freud fez foi uma 

junguiana” (Donn, 1988, p. 98). 

No sábado, dia 4 de setembro de 1909, Ernest Jones chegou a Nova Iorque 

proveniente de Toronto, onde estava morando nos últimos tempos. Juntou-se à comitiva 

psicanalítica e, a bordo de um barco a vapor, rumaram para Boston de onde pegariam 

um trem até Worcester para, enfim, se encontrarem com o professor Stanley Hall da 

Clark University67. 

A importância de Freud e Jung para Hall era enorme. Foram os únicos dentre os 

29 homenageados pela universidade a serem convidados a se alojarem na casa do 

próprio Stanley Hall após uma primeira noite, entre os pobres mortais, num hotel. A 

recepção na casa dos Hall foi cordial e ambos os convidados foram muito bem tratados. 

Tinham pouco tempo para ficarem a sós, pois estavam sempre rodeados de empregados 

e visitantes preocupados com o bem-estar dos “astros” da psicanálise. 

Era o sexto dia do mês de setembro e Freud ainda não bolara o tema da primeira 

de suas cinco palestras a ser realizada dali a poucas horas. Saiu para caminhar com 

Ferenczi e em torno de uma hora e meia prepararam uma apresentação sobre a história 

da psicanálise. 

                                                
66 Em alemão a palavra jung significa “jovem” ou “garoto”. Então é possível que a frase tenha sido 

“Meu querido garoto, eu não posso arriscar perder minha autoridade”. 
67 Para uma foto de Freud e Jung com Hall ver Anexo 3 (p. 260). 
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Sigmund Freud tomou o palco e começou a falar, sem a ajuda de qualquer 

anotação e em alemão. Atribuindo méritos a Josef Breuer, contou, como se narrasse um 

conto, sobre o caso de Anna O, descrevendo os seus incríveis sintomas para a estupefata 

platéia, atenta a cada detalhe do discurso. Ao final, uma enxurrada de aplausos. A 

psicanálise causara uma ótima, e importantíssima, primeira impressão. Os presentes 

queriam descobrir mais sobre a psicanálise. 

Não só a teoria e o método estavam “em alta”, mas seu criador também. “As 

pessoas estavam impressionadas pelos claros e bondosos olhos de Freud; suas bonitas 

mãos gesticulando expressivamente; seu estilo despretensioso” (Donn, 1988, p. 106). 

Com seu charme e com o poder de suas palavras, Sigmund Freud conquistou a platéia. 

Suas outras quatro palestras foram um espetáculo. 

Carl Jung não ficou para trás; suas três conferências foram um sucesso. 

Impecavelmente vestido, o suíço discursou sobre seus próprios estudos com o teste de 

associação de palavras, na segunda palestra falou dos padrões repetitivos em famílias e, 

por fim, uma outra sobre a “Pequena Anna” (ninguém menos que sua própria filha 

Agathe), seguindo os moldes do “Pequeno Hans” de Freud. 

Tanto Freud quanto Jung conquistaram a admiração dos presentes. Na cerimônia 

de encerramento das festividades, no dia 11 de setembro, ambos foram chamados para 

receberem graus honoríficos de doutor; Sigmund Freud, doutor em psicologia e Carl 

Gustav Jung doutor em educação e higiene social. O vienense, ao receber o diploma, 

agradeceu o público e a universidade dizendo considerar aquela ocasião como a 

primeira vez em que seus esforços foram oficialmente reconhecidos. 

Entre os presentes à cerimônia e freqüentador das palestras estava o Dr. James 

Jackson Putnam, prestigioso professor de neurologia em Harvard. Putnam gostou tanto 

dos europeus que os convidou para uns dias em sua casa de verão nos Adirondacks, 

região montanhosa dos lagos norte-americanos. 

Ferenczi, Freud e Jung viajaram por dois dias, passando pelas Cataratas do 

Niagara e pelo Keene Valley para então chegarem à casa do professor Putnam. Lá, a 

cordialidade e preocupação com o bem-estar dos visitantes continuou sendo a norma; a 

vontade de agradar os europeus era tanta que uma vizinha enfeitou as cabanas da 

propriedade com as cores da bandeira da Alemanha, com o intuito de fazer com que os 

visitantes (o húngaro, o austríaco e o suíço) sentissem-se em casa (Donn, 1988, p.111). 

Os três hospedaram-se perto do lago Placid com os Putnam por quatro dias e foi 

lá que Freud finalmente conseguiu êxito em seu objetivo maior da viagem: finalmente 
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viu um porco-espinho! Infelizmente, este já estava quase morto. Por causa do 

infortúnio, a família Putnam decidiu presenteá-lo com uma pequena estátua de metal do 

mamífero espinhoso a qual alegrou o vienense que a deixaria de enfeite em sua 

escrivaninha usando seus espinhos para prender as cartas ainda não respondidas. 

Posteriormente, Freud, seguindo o raciocínio de Schopenhauer, compararia a 

humanidade com os porcos-espinhos no inverno, quando tentavam se aglomerar para 

aquecerem-se, acabavam se espetando e tendo que se afastarem novamente. 

Contente com os resultados positivos da excursão, Freud e seus dois discípulos 

voltaram para Nova Iorque de onde embarcaram no navio Kaiser Wilhelm der Grosse, 

numa terça de manhã, dia 21 de setembro, com destino a Bremen. 

No dia 29 de setembro de 1909, chegaram à cidade alemã. Carl Jung retornou a 

sua casa em Küsnacht, enquanto Freud e Ferenczi foram juntos para Hamburgo e 

Berlin, chegando a Viena na manhã do dia 2 de outubro. Ao chegar em casa, o vienense 

surpreendeu-se com o número de cartas acumuladas durante sua viagem; entre elas uma 

recente de Jung. Freud respondeu para o discípulo no dia 4 de outubro:  

 

(...) No dia seguinte à nossa separação, um número incrível de 
pessoas pareciam-se assombrosamente com o senhor; por onde quer 
que eu passasse em Hamburgo, seu chapéu claro com a tira escura 
continuava a aparecer (...) Minha mulher e filhos agradecem-no 
amavelmente pelo seu companheirismo durante a viagem, graças ao 
qual eu nunca senti que estava no meio de estranhos.  

(156F, de 4de outubro de 1909). 
 

Jung escreveria em seguida a Freud sobre a falta que esse lhe fazia: 

“Ocasionalmente, um espasmo de saudades do senhor se apossa de mim, mas apenas de 

vez em quando; de resto, voltei ao meu ritmo” (157J, 14 de outubro, 1909). O suíço 

ainda complementava a carta dizendo ao mestre que a arqueologia e a mitologia tinham 

lhe encantado; “é uma mina de material maravilhoso”, escrevia Jung. Quanto a esse 

assunto, Freud dizia também enxergar a importância da mitologia e torcia para que mais 

psicanalistas, além de Abraham e Rank, se aventurassem nessa direção. O vienense 

ainda indicava outra direção com a qual os psicanalistas deveriam se ocupar, as 

biografias. Ele mesmo já começara seu estudo a respeito de Leonardo da Vinci e dividia 

com Jung alguns dos “segredos” que descobrira. 

Apesar das diarréias, desentendimentos e “perdas de autoridades”, a viagem aos 

Estados Unidos foi muito positiva para nossos dois protagonistas. O sucesso de suas 

palestras na Universidade Clark os encheu de autoconfiança. Freud, fora adulado pelo 
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público presente, por sinal, uma platéia maior do que qualquer outra a qual tivesse 

falado antes; suas descobertas receberam sonoros aplausos num outro continente e ele 

próprio ganhara um título honorário devido aos avanços científicos proporcionados pela 

sua psicanálise. “Ele caracterizava sua visita a Clark como a “primeira vez que fui 

permitido a falar publicamente sobre psicanálise” (Gay, 2006, p. 207). O melhor de 

tudo, no entanto, foi que Freud recebeu uma injeção de ânimo e autoconfiança. Fora ele 

o ovacionado. Seria Moisés quem, afinal de contas, levaria o povo à terra prometida? O 

brilhantismo de suas 5 palestras diziam-lhe “talvez” e Freud estava contentíssimo com 

essa possibilidade. 

Em seu Um estudo Autobiográfico, Freud (1925 [1924]) escreve: 

 

Sentia-me jovem e saudável, e minha curta visita ao novo 
mundo encorajava meu auto-respeito em todos os sentidos. Na Europa 
eu me sentia proscrito, mas ali me via acolhido pelos melhores como 
um igual Quando subi ao estrado em Worcester, para pronunciar 
minhas Cinco Lições de Psicanálise, isto me pareceu a concretização 
de um incrível devaneio: a psicanálise não era mais um produto de 
delírio, tornara-se uma parte valiosa da realidade. (p. 67). 
 

Jung ficava com o peito cheio de alegria ao ver o mestre tão realizado. O suíço 

escreveu a Emma, quando ainda em Worcester: “Freud está no sétimo céu, e eu estou 

contente de coração por vê-lo assim” (Donn, 1988, p. 109). 

De qualquer maneira, “Josué” também saíra ganhando com a excursão à 

América. A viagem fora um divisor de águas pessoal na relação de Jung com seu 

mestre. O suíço conseguiu vislumbrar um caminho novo, através da experiência de seu 

sonho da casa com vários andares, e sentia ser correto prosseguir estudando essa sua 

descoberta. Dessa vez, não precisou ir contra seu insight ou resistir a ele para manter-se 

filiado a Freud; aceitou que, talvez, ele mesmo tivesse razão e fosse o mestre quem não 

conseguia enxergar aquelas verdades. 

Concluindo: Freud e Jung estavam mais dispostos a investirem em si mesmos; 

estavam mais confiantes. Ganharam intimidade um com o outro e estreitaram os laços 

de sua amizade, independente de algumas espetadas. Naquele momento, ao final da 

viagem para os EUA, os dois homens estavam mais seguros de si e combinavam suas 

seguranças investindo, com todas as suas forças, no desenvolvimento da causa 

psicanalítica. 

Em prol da ciência, Carl Jung e Sigmund Freud trabalhariam juntos, ainda que 

com algumas diferenças teóricas germinando. Os dois homens, “como os porcos-
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espinho” – escreve Linda Donn (1988) - “encontraram uma distância apropriada” (p. 

112). 
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Jung, O Grande 

 

“O senhor, sem dúvida, terá chegado numa justa explanação para o meu longo 

silêncio” (159J de 8 de novembro, 1909) estas eram as primeiras palavras redigidas por 

Jung após um intervalo de 25 dias sem enviar qualquer tipo de notícia para Viena. Sem 

dar maiores explicações sobre a sua interrupção epistolar, o suíço dizia-se ampla e 

vigorosamente ocupado com seus estudos a respeito da história dos símbolos 

mitológicos e arqueológicos. Dedicava-se todas as noites a esse trabalho. No meio da 

missiva, um lapso de pena: enquanto criticava o método psicanalítico de Stekel, Jung 

dizia: “Tive que lutar como um doido com meus alunos, repetindo exaustivamente para 

você que psicanálise é um método científico e não apenas conjeturas”. O erro estava na 

troca da palavra “eles” (em alemão inhem) por “você” (em alemão Inhem). 

No dia 11 de novembro, o mestre Freud replicou68: 

 

Provavelmente não é muito amável de sua parte me fazer 
esperar 25 dias (do dia 14 de outubro até 8 de novembro; chequei 
porque suspeitava tratar-se de um dos períodos de 23 dias de Fliess, 
mas errado novamente) por uma resposta – como se a prontidão e 
extensão da minha ultima carta o tivesse espantado. Eu não desejo 
importuná-lo caso o senhor não sinta a necessidade de corresponder-se 
com intervalos menores... 
 

O ato-falho de Jung também não passara despercebido. Referindo-se ao grupo 

psicanalítico dos vienenses, Freud escrevia: “Devo admitir que às vezes fico tão irado 

com meus Vienenses, que eu gostaria que você [eles] tivessem um único traseiro, para 

que eu pudesse espancá-los todos com só uma vara”. 

O discípulo/filho recebera uma bronca acompanhada de umas palmadas. Em sua 

carta de 15 de novembro, Jung procurava se redimir: “Pater, peccavi69 - é realmente 

uma desonra ter-lhe feito esperar 25 dias por uma resposta (...) é vergonhoso e não 

deverá acontecer de novo” (partes da carta 162J, 15 de novembro de 1909). Por mais 

que a autoridade paterna de Freud sobre seu príncipe-herdeiro estivesse minada, devido 

à recusa do vienense em fornecer mais detalhes para a análise do sonho sobre o seu 

triângulo amoroso na viagem para os EUA, parece-me que Jung continuava respeitando 

uma hierarquia poderosa; claramente ainda agia como submisso ao desejo do mestre, 

fazendo suas vontades e retratando-se de imediato quando era repreendido com mais 
                                                

68 160F – 11 novembro de 1909. 
69 = “Pai, pequei” – Lucas 15:21. 
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veemência. Apesar dos insipientes desejos de insurgência, sem dúvida desenvolvendo-

se pelos estudos da mitologia e dos símbolos, Jung ainda era o príncipe abaixo de um 

rei. 

O filho tentava agradar o pai; no final de novembro, Jung promoveu uma 

“histórica” reunião de psiquiatras suíços, na qual as idéias psicanalíticas foram 

discutidas com entusiasmo e, ao final, os partidários da ciência de Freud eram maioria. 

Nas suas aulas da universidade de Zurique, Jung lecionava incessantemente, “em torno 

de 12 horas por semana, nada além de A70, é claro” (165J, 30 de novembro/2 de 

dezembro de 1909). Além disso, a segunda parte do Jahrbuch via a luz do dia, e 

divulgava a psicanálise, mais uma vez sob a redação de Jung. 

Apesar do aparente ânimo, o discípulo não estava de todo contente com suas 

incumbências de príncipe-herdeiro. Numa carta escrita em 6 de dezembro de 1909, Carl 

Jung diz a Sándor Ferenczi: “O fato de ser reconhecido ou não como “sucessor ao 

trono” às vezes me chateia e às vezes me alegra, ou vice-versa (...) Em última análise é 

sempre o rei, mesmo que talvez só póstumo, que é ou era realmente o mais poderoso” 

(Jung 1972/2002, p.29). Essa afirmação deixa claro que este não era mais o mesmo Jung 

dos últimos anos. O príncipe-herdeiro estava admitindo seu conflito e seus sentimentos 

antagônicos, frente às expectativas de Rei Freud, para um colega/irmão que, além de 

tudo, competia com ele pelo “amor” do pai. 

Jung estava confuso com a perspectiva de sua obra ficar, talvez para sempre, 

ofuscada pelas idéias geniais do fundador da psicanálise. Ainda assim, por enquanto, o 

suíço preferia se manter no posto de discípulo preferido. 

De dezembro de 1909 até o começo de 1910, as cartas vindas de Küsnacht 

chegavam à Bergasse 19 sem intervalos abusivos, e isso agradava o Dr. Freud. No 

entanto, algumas coisas vinham embutidas em seus conteúdos, as quais deixavam o 

mestre, no mínimo, inseguro quanto às intenções do filho. 

Além de formular novas hipóteses sobre o funcionamento da psique, Jung estava 

questionando antigos postulados de Freud, mais especificamente, o conceito de libido. 

Alguns exemplos disso encontram-se nas cartas escritas em dezembro pelo discípulo: 

 

Eu sinto, cada vez mais, que um profundo conhecimento da 
psique (se isso for possível) virá somente através da história (...) a 
antiguidade se revela para mim numa nova e significativa luz. O que 
encontramos agora na psique individual – de forma comprimida, 

                                                
70 = psicanálise. Tanto Jung quanto Freud utilizavam-se desta escrita. 
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impedida ou unilateralmente diferenciada – pode ser visto espalhado, 
em toda sua plenitude, nos tempos ancestrais. 

(...) Frequentemente eu desejo que o senhor estivesse perto de 
mim. Tantas coisas para lhe perguntar. Por exemplo, eu gostaria de 
perquiri-lo sobre uma definição de libido. Até agora, não consegui 
chegar a nada satisfatório.  

(165J, 30 de novembro/2 de dezembro, 1909). 
 

 

Quanto ao componente sádico da libido de Freud, o suíço comentava: 

 

Devo dizer que não gosto da idéia do sadismo como sendo 
constitucional. Penso-o mais como um fenômeno reativo, já que, para 
mim, a base constituinte da neurose é o desequilíbrio entre libido e 
resistência (auto-afirmação). Se, no início, a libido mostrasse uma 
atração muito forte ou necessidade de amor, o ódio logo apareceria por 
uma compensação. 

(...) É claro que é idiota de minha parte achar defeito em sua 
terminologia clínica, para a qual o senhor tem tanto direito quanto 
qualquer outro homem. Mas, como o antigo Heracles, o senhor é um 
herói humano e um semideus, razão pela qual suas máximas, 
infelizmente, carregam em si um valor eterno. Os mais fracos, os quais 
vêm depois do senhor, precisam necessariamente adotar sua 
nomenclatura, originalmente designada para um caso específico.  

(168J, 14 de dezembro de 1909). 
 

Se o diálogo de surdos continuava, no mínimo ele estava diferente. Jung estava 

propondo uma mudança de nomenclatura; diferentemente de antes, quando dizia que a 

mudança da terminologia teria o objetivo de deixar a psicanálise mais palatável ao 

público geral, o suíço agora arriscava justificar uma alteração terminológica devido a 

uma teorização feita por ele mesmo a cerca da psique; estava praticamente afirmando 

que enxergava alguns aspectos de um modo diferente de Freud, ainda que o fizesse 

refugiando-se ao atribuir poderes heróicos e semidivinos ao vienense. 

Com o discípulo se arriscando a sair do seu círculo de influência, Freud 

replicaria de forma defensiva. Sugeria a Jung que procurasse por uma definição de 

libido na primeira frase do livro Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade; o mestre 

dizia que lá o suíço encontraria “uma definição clara, da qual não vejo nada a ser 

mudado...” (169F, 19 de dezembro 1909). Quanto à questão do sadismo, a qual Jung 

mostrara-se claramente refratário, Freud escrevia: “a natureza [do sadismo], como um 

componente original do instinto, dificilmente pode ser questionado, já que a função 

biológica argumenta a seu favor...” (169F, 19 de dezembro, 1909). 
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A respeito do “valor eterno” de sua terminologia e postulados, Freud dizia-se 

pouco crente em uma idéia como esta; na verdade, acreditava que os “homens mais 

jovens” iriam liquidar tudo de sua teoria que não estivesse absolutamente solidificado 

quando ele próprio se “aposentasse”. Acrescentava: “Já que o senhor provavelmente 

terá um papel proeminente nesse trabalho de liquidação, eu tentarei deixar algumas de 

minhas idéias ameaçadas sob sua proteção” (169F). Havia certa chantagem nesta frase; 

o pai estava pedindo ao filho para guardar e proteger as “heranças da família”. 

As defesas de Freud, em favor de suas próprias teorias, somadas ao pedido 

paternal para Jung salvaguardar algumas de suas idéias, fizeram o discípulo recuar um 

pouco; não que os argumentos de Freud tivessem sido muito repressivos, mas tenho a 

impressão de que, nesse momento, a perspectiva de entrar num embate teórico com seu 

pai/mestre, aquele homem e semideus que tanto respeitava, assustaram o suíço 

profundamente. 

Em sua missiva seguinte, Carl Jung escrevia: “Percebo que minhas dificuldades 

quanto à questão da libido e também do sadismo provém obviamente do fato de eu não 

ter adaptado minha posição suficientemente à sua. Ainda não entendi bem o que o 

senhor me escreveu sobre isto”71. O suíço propunha postergar esse assunto até que 

pudessem falar pessoalmente num próximo encontro, pois havia muitas dúvidas em sua 

mente que, dificilmente, poderiam ser sanadas à distância. De resto, Jung continuava 

enaltecendo o valor científico que enxergava em seus estudos sobre mitologia e 

arqueologia, mas assegurava o mestre Freud de que a demência precoce e o estudo das 

psicoses não seriam prejudicados. 

O psiquiatra, em quem Freud apostara suas fichas para desbravar o terreno das 

psicoses, não podia abandonar esse posto e Jung sabia disso; precisava continuar 

mostrando serviço e empenho no campo dos distúrbios psiquiátricos, 

independentemente de seu interesse, claramente maior, pela mitologia e seus símbolos. 

Se de um lado Jung se assustara, as coisas também não estavam muito tranqüilas 

em Viena. Freud se negava a escrever para o suíço, enquanto não recebesse notícias dele 

primeiro: “Minhas saudações de feliz ano-novo foram adiadas pela minha espera por 

sua carta; eu não queria que nossa correspondência ficasse fora de forma novamente” 

(171F, 2 de janeiro de 1910). Uma vez chegada a esperada epístola de Zurique, a qual 

trazia em seu conteúdo um Jung menos combativo, o vienense pode relaxar um pouco e 

                                                
71 170J, escrita em dois tempos, primeira parte em 25 de dezembro e a segunda no dia 31 do mesmo 

mês, do ano de 1909. 
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voltar à “velha forma”. A pequena, porém significativa, recuada de seu filho, o 

tranqüilizava: “O senhor sente a necessidade de discutir certos problemas fundamentais 

comigo; isso é magnífico”, escreveu Freud com confiança, antes de prontamente 

convidar Jung para visitá-lo na primavera e convidar-se para conhecer a casa nova do 

suíço à beira do lago. 

Freud aproveitava o ensejo para comentar sobre o empenho de seu discípulo 

sobre seus estudos para além das psicoses: “Deleito-me quando o senhor demonstra esse 

interesse tão seriamente (...) eu não poderia sonhar com algo melhor, mas simplesmente 

não suspeitava que a mitologia e a arqueologia tivessem prendido o senhor tão 

poderosamente” (171F, 2 de janeiro de 1910). 

Poderosamente era pouco. Jung estava tomado. Lia sobre a mitologia e seus 

símbolos toda a noite e não demorou a começar a formular teorias novas a partir de suas 

descobertas. Em suas últimas palestras na universidade, tratou do simbolismo e nelas 

estava tentando, como escreveu para Freud, “mostrar que na fantasia individual, a 

primum movens, o conflito individual, conteúdo ou forma (seja qual for), é mítico, ou 

mitologicamente típico” 72. 

Sigmund Freud interessou-se por essa teoria e respondeu ao discípulo: “Sua 

concepção aprofundada do simbolismo tem toda a minha aprovação (...) uma direção 

pela qual também estou buscando, isto é, regressão arcaica, a qual pretendo dominar 

através da mitologia e do desenvolvimento da linguagem” (177F, 2 de fevereiro de 

1910). 

Com estas palavras, o mestre os declarava parceiros nessa nova empreitada; 

buscariam juntos na mitologia algumas soluções para as suas perguntas. O problema é 

que, no futuro, as respostas encontradas por cada um seriam bem diferentes. 

Naquele momento, porém, continuavam parceiros no desenvolvimento da 

psicanálise. Jung ia à frente do movimento, liderando os outros; já estava coletando 

novos materiais e escritos para o próximo volume do Jahrbuch e organizava os 

preparativos para o próximo congresso psicanalítico, a ser sediado em Nuremberg, 

Alemanha, nos últimos dois dias de março daquele ano. 

Este segundo Congresso elevava as expectativas de Freud. Desde o primeiro, em 

Salzburg, 1908, o fundador da psicanálise sentia seu movimento decolando; após a 

viagem aos EUA, experimentava a sua causa em pleno vôo; Nuremberg poderia ajudá-

la a conquistar alturas inéditas. O mestre se juntou a Jung na organização do congresso 

                                                
72 175J, 30 de janeiro de 1910. 
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e ambos ocuparam grande parte de sua correspondência da época com esse assunto. Na 

mesma carta 177F, Freud escreveu para Jung: 

 

Para o Congresso eu proponho o seguinte: o senhor falará sobre 
o desenvolvimento da A (mas principalmente sobre a América, o 
resto é familiar para a maioria dos nossos); eu, sobre as perspectivas 
futuras da psicanálise, uma feliz combinação já que o senhor 
representa o futuro da dama e eu, o passado dela  

(177F, 2 de fevereiro, 1910). 
 

O vienense estava convicto dos avanços psicanalíticos no presente e futuro. 

Discursaria no congresso a respeito de suas visões e expectativas, todas elas, 

certamente, rodeando a figura do gentio Jung, a pessoa que o resgatara do isolamento 

dos primeiros anos da psicanálise e que simbolizava o progresso da causa bem como 

seu sucesso vindouro. 

Novamente, a questão do “herdeiro da coroa” aparecia nos planos de Sigmund 

Freud. Carl Jung estava incomodado com isso e suas cartas começaram a vacilar 

novamente. Como sempre, o suíço tinha ótimas desculpas para o atraso na 

correspondência, geralmente relacionadas à sua desgastante carga horária de trabalho; 

entretanto, com honestidade e coragem, o discípulo viria a confessar suas dificuldades: 

“... ainda tenho resistências em escrever-lhe no tempo certo (...) o motivo para essa 

resistência é meu complexo-paterno, minha inabilidade em corresponder às 

expectativas”73. 

A pressão do desejo de Freud para que ele assumisse o trono, gerava um grande 

conflito em Jung. Ao mesmo tempo que queria desempenhar o papel proposto pelo 

mestre e tomar conta da coroa e do reino, urgia em criar suas próprias idéias e segui-las; 

como fazê-lo sem desapontar o pai ou sujar sua imagem? 

Freud não deve ter ficado muito satisfeito com a reincidência do complexo-

paterno de seu filho. Sua réplica não existe mais, é um dos documentos perdidos, mas, 

de acordo com a resposta de Jung na missiva seguinte, é possível imaginar o tipo de 

questões levantadas pelo vienense. “Fiquei muito perturbado com sua carta” – escreveu 

o discípulo no segundo dia de março de 1910 – “vários tipos de equívocos parecem 

estar no ar. Como o senhor pode estar tão enganado quanto a mim? Não compreendo.” 

(primeiras palavras da carta 181J). Evitando prolongar o assunto, o filho tratou de 

                                                
73 180J, 20 de fevereiro, 1910. 
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assuntos do congresso, a ser realizado em menos de um mês, e terminou a epístola 

assinando “Seu, de maneira alguma vacilante, Jung” (181J, 2 de março, 1910). 

O discípulo não se explicou, apenas procurou ressegurar Freud de sua posição 

não vacilante. Parece ter sido o suficiente, pois logo o vienense lhe escreveu: 

 

Acredite-me, não há mais nenhum equívoco entre nós, nem eu 
lhe considero um “vacilante” (...) Fico meramente irritado de vez em 
quando – creio que devo dizê-lo – com o fato do senhor não ter se 
livrado das resistências provindas de seu complexo-paterno e, por 
conseguinte, limitado nossa correspondência muito mais do que o 
senhor faria caso contrário. Descanse tranqüilo, querido filho 
Alexandre74, eu deixarei para você mais a conquistar do que eu 
consegui fazer; toda a psiquiatria e a aprovação do mundo civilizado, o 
qual me considera como um selvagem! Isto deve amenizar o peso em 
seu coração.  

(182F, 6 de março de 1910). 
 

É bem possível que Freud tenha percebido a ambigüidade das emoções de seu 

discípulo e príncipe frente ao destino de “futuro rei” e, por isso, garantiu a Jung, no 

reinado deste, o período das maiores conquistas psicanalíticas. Assim como Alexandre, 

o Grande, Carl Gustav Jung seria o unificador da causa, o batalhador invicto cujas 

lendas durariam muitos séculos a fio. 

Se tais perspectivas ajudaram o suíço a amenizar suas resistências é difícil dizer, 

porque não houve resposta. Carl Jung foi chamado às pressas de volta aos EUA. Medill 

McCormick, um antigo paciente do Burghölzli, agora residente em Nova Iorque, 

clamava pela ajuda do Dr. Jung, após sofrer um catastrófico “colapso nervoso”; a 

família McCormick, uma das mais ricas e poderosas dos Estados Unidos, pedia que o 

psiquiatra de Zurique se apressasse. Jung atendeu ao chamado. 

Emma Jung ficou incumbida de avisar o professor Freud. No dia 8 de março de 

1910, uma carta deixou a Suíça com destino à Berggasse 19. A Sra. Jung informava o 

Senhor-Professor dos planos do marido na América. Emma dizia, em nome de seu 

esposo, para que Freud não se preocupasse, pois era certo o retorno de Carl em tempo 

para o Congresso de Nuremberg. 

Um dia depois, 9 de março, chega à mão de Freud uma missiva do Hotel 

Terminus, de Paris, era Jung. “Não se zangue comigo pelas minhas travessuras!” – 

escrevia o suíço – “(...) arranjei tudo de forma que eu chegue a tempo para 

                                                
74 Referência a Alexandre, o Grande. 
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Nuremberg”75. Jung se justificava dizendo que a viagem tinha que ser feita e afirmava 

ter deixado suas obrigações preparadas e sob atenção de sua esposa e de seu pupilo 

Honegger76. 

De fato, Emma Jung cuidou dos últimos preparativos para o Congresso, 

contando com a inestimável ajuda de Honegger, como informou ao Dr. Freud na carta 

de 16 de março. Além das informações a respeito do encontro de Nuremberg, Emma 

mandava seu “estimo melhoras” para a filha de Freud, a qual era submetida a uma 

operação77, e confidenciava para o vienense um receio passado de que seu marido 

pudesse decidir se instalar lá pelo novo continente, pelo qual Carl tinha muito apreço, 

mas que, ultimamente, ele não estava tão atraído assim por aquelas bandas e esse fato a 

tranqüilizava. 

Emma estava sofrendo um bocado por causa de seu marido; agora não mais por 

Sabina Spielrein e nem pelo medo de se mudar para os EUA, mas porque se sentia inútil 

para Carl. Sua inteligência notável não era posta à prova, a não ser em tarefas mais 

simples, como as de uma secretária; além do mais, boatos de novos casos e 

relacionamentos extraconjugais envolvendo o “irresistível” Dr. Jung, continuavam 

chegando a seus ouvidos. Emma, grávida novamente, penava para acompanhar seu 

marido famoso. Mais para frente, veremos como ela irá pedir, secretamente, alguns 

conselhos ao homem que Carl mais respeitava, estabelecendo uma curta troca de cartas 

com Sigmund Freud. 

O brilhante pupilo de Jung, Johann Honegger, também se esforçava para manter 

seu mestre feliz. Carl Jung dificilmente poupava Honegger; como um impiedoso 

professor, Jung exigia dele o máximo empenho e dedicação. Honegger, sob tutela do 

grande e fisicamente imponente psiquiatra, trabalhava incansavelmente e ficou 

incumbido de apresentar os resultados de seus esforços, combinando mitologia e 

delírios psicóticos, no Congresso de Psicanálise daquele ano. 

Bair (2003) nota uma semelhança entre a relação Freud/Jung e a Jung/Honegger. 

Segundo a autora: “Assim como Freud estava sempre tentando induzir, atrair, interessar 

e até converter Jung para adotar seus pontos de vista (...) Jung tentou, sem sucesso, 

persuadir Honegger a aceitar a justeza de sua perspectiva” (p. 182). 

                                                
75 183J, 9 de março de 1910. 
76 Johann Jakob Honegger Jr (1885 – 1911). 
77 A carta de Freud, a qual a Sra Jung em sua resposta caracterizou como “amável”, provavelmente 

citava a operação de sua filha. Infelizmente nenhuma das cartas de Freud para Emma Jung foram 
encontradas. 
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Johann Honegger não era mais um recrutado para a psicanálise de Freud, mas o 

primeiro escudeiro exclusivo do príncipe Jung. Ele deveria agir de acordo com os novos 

estudos e teorias do suíço, ou seja, o simbolismo e a mitologia. A posição atribuída ao 

pupilo denota todo o movimento interno de Jung de criar suas próprias idéias, 

desvinculando-se assim da posição exclusiva de arauto de Freud. Talvez o suíço tenha 

ido com demasiada “sede ao pote” ou por demais descontrolado, dado o seu conflito 

interno; sua influência sobre o jovem Honegger foi avassaladora e desmedida, trazendo 

um trágico fim à parceria, como veremos adiante. 

Retornando à cena principal: o encontro psicanalítico de Nuremberg estava 

muito próximo e Sigmund Freud estava apreensivo com uma possível ausência de seu 

filho predileto. Fora isso, Bleuler informara ao vienense que não poderia comparecer ao 

Congresso, devido a um problema de saúde, e o pastor Oskar Pfister, que pouco a pouco 

vinha despontando como um importante e leal partidário da causa, também avisava da 

impossibilidade de ir a Nuremberg. Em 17 de março, Freud escreve à Pfister: “O que 

acontecerá se meus Zuriquenses desertarem-me?” (Donn, 1988, p.120). O grupo da 

capital Suíça era, afinal, o dos seus seguidores mais prestigiados. 

No dia 30 de março, Freud já estava em Nuremberg e o Segundo Congresso 

Internacional de Psicanálise estava para começar, sem Bleuler, Pfister, ou Jung. 

Como um cavaleiro de reluzente armadura, Carl Gustav Jung adentrou o saguão 

do Grand Hotel, onde o encontro seria presidido. O príncipe-herdeiro gentio, Jung, o 

Grande, chegara afinal! 

Às 8h30min da manhã, iniciava-se o congresso psicanalítico com a apresentação 

de um aliviado Prof. Freud a respeito do futuro da psicoterapia e da psicanálise (“As 

Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica78). No mesmo dia apresentaram-se 

Karl Abraham, com um estudo psicanalítico do fetichismo; Dr. Marcinowsky; Dr. 

Stegmann; e, por fim, o Dr. Honegger, pupilo de Jung, exibia seu trabalho “Sobre a 

Formação de Ilusões Paranóides”, no qual apresentava os paralelos entre os 

aspectos/temas mitológicos e os sonhos/delírios de um paciente do Burghölzli; entre as 

alucinações descritas incluía-se a visão delirante de um falo no Sol, que arrebatou Jung, 

devido a uma estranha e impressionante coincidência entre essa ilusão e um mito79, hoje 

em dia famoso entre os junguianos. 

                                                
78 Die Züknftigen Chancen de Psychoanalytischen Therapie, 1910. 
79 Dentre muitos dos delírios do paciente Emile Schwyzer, cujo caso foi apresentado por Honegger, 

estava o de um Sol com um gigantesco falo. Schwyzer dizia-se capaz de comandar o clima através desse 
falo solar quando movimentava sua cabeça de um lado para o outro, fazendo então com que o grande falo 
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A apresentação de Honegger, para certo desafogo de Jung, agradou muito o 

fundador da psicanálise. Ao final desta última, haveria uma pausa, até às 5 da tarde, 

quando o Dr. Löwenfeld retomaria as apresentações, seguido de um relatório promovido 

por Sándor Ferenczi tratando da necessidade da aliança e organização entre os adeptos 

das idéias freudianas. 

Foi durante a apresentação de Ferenczi que a “bomba” foi lançada, atingindo os 

mais de cinqüenta participantes do encontro. Tudo começou bem: o húngaro discursava 

sobre a imperiosa nessecidade de uma maior organização entre os psicanalistas, 

alegando ser desvantajoso para o atual momento do movimento freudiano que seus 

seguidores e praticantes continuassem usando de “táticas de guerrilha”, pouco 

coordenadas, para a divulgação e propagação das idéias de Freud. Para solucionar essa 

situação, Ferenczi propunha a formação da Associação Internacional de Psicanálise, 

reunida sob o comando de um único presidente vitalício, o qual possuiria poder de veto 

sobre todos os artigos publicados por membros da associação e poderia excluir do 

movimento qualquer um que violasse as regras. O candidato: Carl Gustav Jung, de 

Zurique. 

A proposta do forasteiro inflamou os ânimos dos vienenses. Os antigos quartas-

feiras mal podiam crer na audácia de candidatar alguém outro que não Freud para o 

cargo de presidente; e ainda por cima, como se isso não fosse o bastante, esperavam, no 

mínimo, que um deles fosse indicado no lugar de Freud para assumir a Associação, 

afinal, eles eram os primeiros apóstolos, os companheiros fiéis da psicanálise desde o 

início. Stekel foi o primeiro a se manifestar contra a moção, insistindo que a ciência da 

psicanálise declinaria caso fosse retirada a liberdade de seus propagadores. Em seguida, 

Adler ecoou os protestos do colega e logo todo “o bando” dos vienenses mostraram sua 

indignação também. 

A polvorosa foi tamanha que o próprio Freud sugeriu para os diferentes grupos 

que se reunissem e discutissem a proposta. 

Schultz (1991) descreve a seguinte cena: “Cerca de 25 psicanalistas vienenses 

apinhavam-se no quarto de Wilhelm Stekel no Grand Hotel (...) Estavam irritados e 

ressentidos com Carl Jung, mas estavam ainda mais furiosos com Sigmund Freud. Desta 

vez ele tinha ido longe demais” (p. 172). Todos sabiam que o plano, de oferecer a 

                                                                                                                                          

do Sol o acompanhasse e produzisse os ventos, e, em larga escala, o clima. A coincidência está no fato de 
Jung ter descoberto em 1910, posteriormente ao relato do paciente (ocorrido em 1901), uma descrição 
análoga no livro de Albert Dieterich “EineMithraslitugie” (primeira edição 1903) tratando de um mito.  
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presidência a Jung, era de Freud; Ferenczi tinha sido apenas um peão do mestre, a quem 

o húngaro sempre tentava agradar. Realmente, o fundador da psicanálise era o dono 

original da idéia, a qual vinha sendo discutida e comentada em sua correspondência com 

Ferenczi. A princípio, o complexo-de-irmão do húngaro aliada a sua inveja de Jung 

fizeram-no recuar da proposta, mas, no fim, os constantes apelos de Freud tocaram 

Ferenczi e ele, sedento por agradar o mestre, não apenas cedeu como aceitou a 

responsabilidade de declarar publicamente, em Nuremberg, a resolução final, lançando 

o nome de Jung para a presidência. 

Para os vienenses, reunidos no quarto de Stekel, a liderança do seu movimento 

nas mãos de um suíço era motivo para uma insurgência. Wilhelm Stekel, usando toda 

sua eloqüência jornalística, recordou em sua autobiografia o que disse aos 

companheiros naquele dia: “A psicanálise, disse eu, tinha sido fundada em Viena; 

durante muito tempo nós tínhamos sido os únicos a combater por Freud. Seria absurdo 

se Viena perdesse a liderança. Tínhamos de defender a independência da nova ciência. 

Iríamos ser dependentes da clemência de Zurique?” (Schultz, 1991, p. 175). 

Foi durante o exaltado discurso de Stekel que a porta do quarto se abriu. Como 

um pai onisciente, Sigmund Freud entrou bufando. Alguns dos presentes relataram suas 

palavras: 

“A maioria de vocês é judeu” – bradou Freud – “e, dessa forma, incompetentes 

para conquistar amigos para a nova docência” (Donn, 1988, p. 122). Segundo o mestre, 

os judeus serviam como preparadores de terreno. O anti-semitismo da época impediria o 

crescimento da psicanálise se ela ficasse a mercê de líderes judeus. “Estamos todos em 

perigo (...) Eles me negam até o direito de um casaco para as minhas costas” (Donn, 

1988, p. 122) disse Freud puxando seu paletó pelas lapelas com lágrimas no rosto. “Um 

psiquiatra de profissão que é também um gentio, deverá ser o líder do movimento! (...) 

O suíço nos salvará; salvará a mim e a vocês todos também!”80 (Schultz, 1991, p. 175). 

O Dr. Jung inaugurou a série de palestras do segundo dia do Congresso sob o 

olhar atento dos vienenses. Seu relatório da viagem aos EUA (Bericht Amerika) foi 

seguido pelas palestras de Adler, Maeder e Stekel, concluindo assim as apresentações de 

trabalhos em Nuremberg. A tarde do dia 31 foi reservada para a resolução dos assuntos 

mais delicados; todos os presentes se reuniram para organizar a nova Associação 

Psicanalítica Internacional (Internationale Psychoanalytische Vereinigung). 

                                                
80 Encontrei uma tradução diferente para esta frase no livro de John Kerr, Um Método Muito Perigoso 

(1997): “Os suíços serão nossa salvação – a minha salvação e a de todos vocês também” (p. 306). 
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O discurso emocionado de Freud na noite anterior foi eficaz: Carl Gustav Jung 

foi eleito o primeiro presidente internacional do movimento psicanalítico, com Franz 

Riklin, seu ex-colega no Burghölzli dos testes de associação de palavras, como seu 

secretário. Mesmo assim, o estatuto oficial da associação, previamente formulado por 

Ferenczi, foi revisto e alguns de seus itens foram modificados pelos vienenses, por 

exemplo, o mandato presidencial não seria vitalício, como queria Freud. Jung seria 

presidente por dois anos; passado esse período, outra votação seria realizada. 

Apesar de restringidos os poderes do presidente Jung, os vienenses não 

conseguiram minar a importância do grupo suíço. Os congressistas decidiram que a sede 

oficial da associação seria mesmo em Zurique, ou melhor, Küsnacht, pois o “quartel-

general” do movimento deveria ser, por definição do segundo artigo do estatuto, a casa 

do presidente, independente de quem ele fosse. 

Outro ato que aumentava a soberania dos suíços era a publicação de um novo 

periódico, o Correspondenzblatt (Boletim), editado por Jung e Riklin. O Boletim seria o 

jornal oficial da Associação Internacional; sairia mensalmente e traria em seu conteúdo 

matérias de interesse geral dos sócios, aprovadas pelo presidente, e notícias sobre o 

mundo psicanalítico em expansão. 

Para evitar maiores atritos entre os vienenses e suíços, Freud bolou um plano: 

assim que chegasse de volta em Viena abdicaria a presidência da sociedade de Viena e 

colocaria Alfred Adler em seu lugar; também mudaria o local das reuniões do grupo, 

desde 1902 estabelecidas na sua própria casa, para o prédio da Sociedade de Medicina 

de Viena, um território mais “neutro”. Com o intuito de minar ainda mais a oposição e 

os sentimentos belicosos de seus compatriotas, Freud aprovou a criação de mais uma 

publicação mensal, a Zentralblatt für Psychoanalyse: Medizinische Monatsschrift für 

Seelenkunde (A Gazeta Central de Psicanálise), editado por Adler e Stekel. Com a 

Zentralblatt nas mãos dos vienenses, dando-lhes certa liberdade e independência de 

Jung, Freud imaginava que talvez os ânimos sossegassem e então seu príncipe-herdeiro 

pudesse reinar em paz o território freudiano. 

Talvez a grandiosidade dos eventos de Nuremberg somada às discórdias 

surgidas entre os grupos de Viena e Zurique tenham ofuscado e neutralizado as 

dificuldades pelas quais passava o relacionamento de Freud e Jung. No dia seguinte ao 

congresso os dois juntos visitaram Rothenburg, cidade alemã murada à oeste de 

Nuremberg. Passaram o dia apreciando a arquitetura gótica do local e a sua imensa 

coleção de instrumentos de tortura medievais, enquanto conversavam. Supõe-se ter sido 
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durante uma dessas conversas que Jung sugeriu a Freud a leitura do livro “Memórias de 

um Doente dos Nervos” (Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 1903) de Paul Daniel 

Schreber (Kerr, 1997, p. 306). O livro de Schreber, no qual o autor descrevia 

detalhadamente seu período de insanidade e os delírios de cunho religioso que lhe 

atormentaram, foi alvo da curiosidade de toda a comunidade psiquiátrica européia desde 

seu lançamento e é muito provável que Jung já o tivesse lido. 

Após o dia de passeio em Rotenburg, Freud e Jung despediram-se com um 

renovado senso de dever cumprido e cumplicidade. A Associação Internacional de 

Psicanálise estava oficialmente formada; agora os dois homens tinham um destino 

comum assinalado: a prosperidade da Causa. Ambos buscariam realizar esse objetivo: 

um como o fundador da ciência e o outro como presidente oficial do movimento 

psicanalítico. 

Freud escreveu em seguida para Ferenczi elogiando o passeio que fizera com o 

suíço: “Com o Congresso de Nuremberg encerra-se a infância do nosso movimento (...) 

Espero agora por um rico e formoso período de juventude” (Schultz, 1991, p. 177). 
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Problemas da Juventude: 

 

Cinco dias depois de Rotenburg, Jung escrevia para o Professor Freud. Não o 

fazia porque havia a necessidade de tratar de algum assunto específico, mas porque o 

suíço queria evitar os grandes intervalos entre uma notícia e outra, já que esses atrasos 

sempre pareciam irritar seu correspondente. A missiva começava assim: “Dessa vez 

estou me pondo a escrever uma carta rapidamente, com intuito de não dar ao diabo a 

chance de conduzir os seus bem conhecidos experimentos de prolongamento do tempo” 

(184J de 6 de abril, 1910). 

Jung contava ter permitido, relutantemente, que seu pupilo Honegger viajasse 

temporariamente para um outro sanatório. Até o retorno do seu jovem assistente, Jung 

investiria sua “libido” em Riklin, seu secretário, que parecia estar cumprindo 

suficientemente bem o papel de substituto no meio tempo. 

Carl Jung avisava a Freud: “Mesmo assim, não vou largar Honegger e vou fazer 

tudo em meu poder para executar esse plano”. O “plano” consistia em montar uma 

clínica em conjunto com Honegger, para que os dois trabalhassem bem próximos com 

suas pesquisas sobre os mitos. 

Jung dizia estar se ocupando com a leitura de um livro sobre a psicologia dos 

norte-americanos, mas sua prioridade era estudar a mitologia “a qual sempre reservo 

como a sobremesa da noite” (184J, 6 de abril de 1910). 

O interesse de Jung pelos mitos, seus símbolos e rituais, continuava enorme. Em 

outra carta o suíço escreve a Freud: 

 

Estou seguindo meus sonhos mitológicos com um prazer quase 
auto-erótico (...) Constantemente sinto como se estivesse vagando 
sozinho por um país estranho, vendo coisas maravilhosas as quais 
nunca ninguém viu nem ninguém precisa ver (...) não sei qual será o 
resultado disso. Devo deixar-me ser levado, confiando a Deus que, no 
fim, eu avistarei terra em algum lugar. 

(fragmento da missiva 186J, de 17 de abril, 1910) 
 

Jung seguia numa jornada solitária e magnífica em busca de alguma revelação 

relativa ao poder da mitologia na psique humana; ele não sabia exatamente o que 

encontraria, mas prosseguia na esperança de achar algo exclusivo, novo, mas, mais 

importante, algo seu, de sua descoberta e criação. 

Sigmund Freud aprovava em suas cartas a empreitada do discípulo: 
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Fico cheio de alegria ao ouvir que a mitologia está lhe 
proporcionado novamente o ‘sentimento de floresta dos contos-de-
fada’ (...) Prazer autoerótico certamente deverá ser seguido por uma 
exibição – uma evolução a qual aguardo ansiosamente. 

(187F, 22 de abril de 1910) 
 

Enquanto Freud esperava pela apresentação do amigo, ele também estava 

explorando novos territórios e encontrava-se ocupado com estudos pessoais, em 

especial seu trabalho sobre Leonardo da Vinci sobre o qual se declarava curioso quanto 

à impressão que causaria em Jung (187F, 22 de abril de 1910). Além disso, as questões 

mais burocráticas da Sociedade Psicanalítica de Viena tomavam seu tempo: Como 

informava a Jung em 12 de abril, Freud havia cedido a presidência da filial para Alfred 

Adler, enquanto Stekel ficara como vice; Freud, orgulhoso de sua diplomacia, agora 

ocupava o novo cargo de “Presidente Científico”. O novo periódico de Viena, a 

Zentralblatt, também requisitava a sua atenção: uma vez que essa publicação 

representava para os colegas vienenses uma importante emancipação do grupo de 

Zurique, podendo então servir para refrescar os ânimos deles, Freud julgou importante 

conseguir rapidamente uma editora interessada. 

Até o final de maio de 1910, a Gazeta Central de Psicanálise, ou Zentralblatt, 

estaria a todo vapor e seria motivo de felicidade para os antigos “quartas-feiras”. Freud 

escreveu para Jung em 26 de maio: “O estilo melhorou e o entusiasmo é grande. Stekel 

está no sétimo céu; o jornalismo finalmente deu a ele a oportunidade para sublimação. 

Minha influência sobre a nova Zentralblatt será ilimitada” (194F). Os editores Adler e 

Stekel trabalhavam bastante para conseguir recuperar para Viena a liderança do 

movimento psicanalítico; Freud, designado diretor do periódico, portanto 

hierarquicamente acima dos editores e detentor do poder de veto, observava de perto os 

vienenses e estava confiante que a competição entre seus compatriotas e os suíços 

estava trazendo bons frutos para a psicanálise. 

Apesar das coisas estarem correndo bem em Viena, em Zurique, a sede oficial 

da Causa freudiana vinha aos trancos e barrancos. Muitos suíços recusavam-se a se filiar 

à Associação Internacional, inclusive o mais importante deles, Eugen Bleuler. Jung 

precisava de apoio e dos conselhos de Freud; este, ao saber da recusa do diretor do 

Burghölzli, escreveu para seu discípulo: “chego à confortante conclusão que não faz a 

menor diferença se Bleuler filia-se ou não (...) Nós não seremos impedidos de continuar 

em frente com a nossa organização” (188F, 26 de abril de 1910). 
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Porém, a predição de Freud não se mostrou totalmente acurada. Sem Bleuler, a 

Sociedade Psicanalítica de Zurique viu-se privada de todo o contingente do Burghölzli 

que acatava e seguia todas as decisões de seu diretor. Jung logo se viu desacompanhado 

e, pior, desprovido de uma figura poderosa na qual pudesse depositar a presidência da 

filial de Zurique. 

Com Bleuler fora, Oskar Pfister era, entre os poucos suíços que tinham aderido à 

Associação, a próxima escolha de Carl Jung para ocupar o cargo de presidente, no 

entanto, Ludwig Binswanger foi invejosamente contra essa decisão, alegando que o 

pastor Pfister não era sequer um médico. 

Jung estava enfurecido com a falta de organização dos seus: “Meu ódio contido” 

– escreveu para Freud – “ é tão grande que eu me vingarei de um jeito ou de outro. 

Estou apenas esperando por uma oportunidade. Assim que estivermos fortes o 

suficiente, todo a gangue desregrada poderá ser chutada para fora”81. Talvez o que mais 

incomodasse Jung fosse a percepção de sua própria falta de liderança e de capacidade 

diplomática; o fato destas falhas transparecerem para todos à sua volta, inclusive para os 

rivais vienenses e o mestre Freud, só podiam deixá-lo ainda mais ansioso por reverter a 

situação de qualquer jeito. 

Com Pfister impossibilitado de assumir o cargo, Jung pensou em propor 

Alphonse Maeder, de Genebra, para presidente, tão logo este deixasse a clínica de 

Kreuzlingen e viesse a se fixar permanentemente em Zurique. A solução, até que 

Maeder chegasse, foi deixar Binswanger temporariamente no comando. 

A desordem do grupo suíço afetava a toda organização da Associação 

Internacional a qual, por si só, não caminhava tão bem. Franz Riklin, o secretário 

oficial, provava-se, no final das contas, um péssimo assessor para Jung: frequentemente 

esquecia-se de responder as cartas dos sócios e das sociedades nacionais provocando 

atrasos e desentendimentos nas comunicações. 

Mas, se Riklin lidava mal com as burocracias de seu cargo, Carl Gustav Jung era 

ainda pior. O presidente da Internacional de Psicanálise não apenas detestava aquele 

tipo de papelada, como não levava jeito algum para a coisa; logo, delegava essas tarefas 

para seu inapto e, cada vez mais, sobrecarregado secretário. 

Jung precisava de ajuda para administrar aquela situação e ele sabia muito bem 

de quem: Honegger. 

                                                
81 193J – 24 de maio de 1910. 
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Mas Johann Honegger prolongara sua viagem, causando transtorno na vida de 

seu superior. Além do mais, Jung condenava a forma do jovem trabalhar à distância, 

onde sua influência não o alcançava. “Ele lê muito pouco e trabalha demais através de 

lampejos de talento”82, escreveu Jung para Freud antes de pedir a opinião “de avô” do 

vienense sobre o assunto. 

“Avôs raramente são severos” – respondeu Sigmund Freud para o filho 

desamparado – “e eu duvido que o tenha sido até como um pai. Não é razoável de sua 

parte, eu acho, esperar que os métodos de trabalho dele sejam (...) como os seus (...) 

Nós não gostaríamos que ele fosse uma cópia sua. Ele o será mais bem mais útil como 

ele é” (parte da carta 197F de 9 de junho de 1910). 

Sem Honegger por mais algumas semanas, Jung estava perdido na gerência das 

burocracias de seu cargo e não demorou para que mais sinais desses problemas 

administrativos aparecessem: o Boletim (Correspondenzblatt), meio oficial de 

comunicação entre o presidente e as sociedades locais, cuja publicação deveria ser 

mensal, só veio a ser inaugurado em julho e seus números subseqüentes saíam em 

intervalos irregulares. Ao decorrer dos primeiros meses da institucionalização oficial da 

psicanálise, ficava claro que a administração de Jung capengava. 

No meio de junho, durante uma reunião, o grupo de Zurique se viu com uma 

questão a ser votada: Binswanger queria aprovar a presença de não-sócios nas reuniões; 

Carl Jung, desejando ver mais pessoas se ligando oficialmente à sociedade local e não 

um bando de observadores que não tinham a intenção de se filiar, propôs que tais 

pessoas poderiam participar apenas ocasionalmente. Jung não conseguiu aprovar sua 

idéia; chegou até a sugerir aos colegas que solicitassem a “opinião paterna” de Freud 

para decidir essa questão, mas, novamente, foi voto-vencido. 

Na carta de 17 de junho de 1910, Jung expressa ao “pai” sua insatisfação com a 

decisão do grupo: “Sugeri que pedíssemos seu conselho paterno de antemão, mas isso 

foi recusado. Então, nós em Zurique seguimos mancando (...) O senhor não ficará 

contente com isso. Eu também não” (198J). Ainda assim, Jung pedia paciência para 

Freud: “Quando Honegger estiver aqui, eu serei capaz de respirar mais livremente e 

lidar com minhas obrigações externas um pouco mais decentemente” (198J). 

Realmente, Freud não ficara nem um pouco contente com as notícias do delfim. 

Na missiva seguinte, o Senhor-Professor iniciava, como de costume, acalentando o 

filho: “O senhor nunca deve supor que eu “perco a paciência” consigo; eu não acredito 

                                                
82 196J – 9 de junho de 1910. 
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que essas palavras se aplicam ao nosso relacionamento de maneira alguma”83; contudo, 

nos próximos parágrafos, Freud não escondia seu desapontamento: 

 

Frente a todas as dificuldades com as quais nos confrontamos 
em nosso trabalho devemos permanecer firmemente juntos, e, de vez 
em quando, o senhor precisa escutar-me, seu amigo mais velho, 
mesmo quando não estiver propenso (...) 

Naturalmente eu estou consternado por não vê-lo tomar uma 
atitude firme em sua primeira função oficial (...) 

(...) Estou espantado que o senhor não tenha feito valer sua 
autoridade para evitar uma decisão que é indefensável (...) Não consigo 
entender Binswanger. Será ele tão teimoso ou obtuso? O senhor 
gostaria que eu o escrevesse perguntando quais são suas intenções? (...) 
Porque, francamente, a atual conjuntura em Zurique é insustentável. 

No seu lugar eu jamais teria cedido. (...) Uma vez que o 
Boletim estiver veiculando, a lógica da obrigação de apoiá-lo irá 
tornar-se evidente até para seus suíços cabeças-duras. Deixe claro para 
eles que, como não-membros, eles não poderão assistir ao próximo 
congresso ou participar das nossas futuras decisões!! 

 (199F, 19 de junho de 1910) 
 

 

Jung não apresentaria um pedido de desculpas, em sua próxima carta, afinal ele 

e Freud tinham coisas mais importantes para conversar: a psicanálise. Tanto Freud 

quanto Jung àquela altura já haviam enviado seus novos trabalhos um para o outro e 

agora aguardavam, ansiosamente, pelas impressões e críticas. 

O suíço recebera há algum tempo o ensaio de Freud sobre a infância de 

Leonardo da Vinci (Ein Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci) e comentou na 

primeira oportunidade: “Leonardo é maravilhoso. (...) Eu o li diretamente e devo voltar 

a ele novamente em breve” (198J, 17 de junho de 1910). O suíço lamentava estar 

impossibilitado de meditar mais sobre o estudo no momento, dada a correria das últimas 

semanas, mas afirmava ter encontrado um forte ligação entre o trabalho de Freud e seus 

próprios estudos de mitologia. “De fato, é o seu primeiro ensaio cujas diretrizes internas 

me fazem sentir perfeitamente sintonizado desde o início” (198J). 

Sigmund Freud estava feliz com a crítica do amigo: “Fiquei cheio de alegria 

com o seu interesse em Leonardo e com o que o senhor disse sobre como estava 

aproximando-se do meu modo de pensar”. A seguir, o vienense dava o seu veredicto a 

                                                
83 199F - 19 de junho de 1910. 
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respeito do trabalho de Jung84: “Li o seu escrito com prazer no dia em que chegou; 

estive pensando sobre ele e lhe escreverei mais em breve”. 

De modo geral, Freud tinha muitas críticas e objeções quanto ao trabalho de 

Jung. Na carta seguinte, escrita e enviada no dia 22 de junho de 1910, o vienense reuniu 

todas elas organizadamente, citando as páginas do original onde as encontrara. “Eu 

mencionei apenas as objeções e não fiz comentário algum para as muitas coisas de que 

gostei bastante. Não sei se isso me fará popular aos seus olhos. Mas estou certo de que o 

senhor não me enviou o ensaio somente pelos aplausos” (199aF, 22 de junho, 1910). 

Freud dizia ao amigo que o essencial do trabalho estava correto, mas faltava clareza nas 

argumentações. 

Talvez faltasse mesmo clareza, mas também é provável que Carl Jung estivesse 

expressando corretamente seus pontos de vista teóricos e esses divergissem dos de 

Freud. De qualquer maneira, a resposta de Jung foi gentil e educada. “Estou muito 

agradecido ao senhor e concordo com o que diz (...)  O trabalho é apenas um esboço 

tosco” (200J, 26 de junho de 1910). Realmente, a palestra de Herisau era apenas um 

rascunho do que viria a ser o verdadeiro trabalho de Jung sobre o papel da mitologia e 

dos seus símbolos na psique. Quanto mais se aprofundava nesses estudos, mais o suíço 

percebia coisas importantes e formulava novas teorias. O “esboço tosco” tomava forma 

e o problema era no que ele estava se transformando. 

Jung intuía que Freud não aceitaria suas novas idéias e conforme pensava, lia e 

estudava a respeito, um peso foi se depositando sobre ele. Vários sonhos arrebataram 

Jung naquela época, talvez o mais importante foi aquele conhecido como o do “Guarda 

Aduaneiro Austríaco”. 

No sonho, Jung encontrava-se na fronteira austro-helvética quando um velho 

senhor, meio curvo, passou por ele sem lhe dar muita atenção. O velho estava vestido 

com um uniforme de fiscal alfandegário do Império austríaco. Através de outras pessoas 

do local, Jung descobriu que o senhor era, na verdade, um fantasma de um funcionário 

da alfândega. “É um desses homens que não podem morrer”, dizia alguém para o 

sonhador. 

                                                
84 O conteúdo deste era o mesmo da palestra de Jung, realizada na Reunião de Psiquiatras Suíços em 

Herisau, de maio de 1910, tratando dos símbolos na mitologia e suas interpretações e implicações 
psicológicas baseadas nas fantasias publicadas de Frank Miller, uma americana, paciente de Theodore 
Flournoy. Essa palestra, somada à análise das fantasias de Miller, constituiriam a base do trabalho de Jung 
Transformações e Símbolos da Libido (Wandlungen und Symbole der Libido, 1912). A publicação deste 
último apresentou a ruptura teórica entre Freud e Jung. 
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Jung, analisando o sonho, não pode afastar a analogia entre o rabugento inspetor 

aduaneiro, já morto, e Sigmund Freud. Em Memórias, Sonhos e Reflexões o psiquiatra 

suíço recorda suas interpretações: 

 

A alfândega fez-me pensar imediatamente na “censura”; a 
“fronteira” pareceu-me significar, por um lado, a que existe entre o 
consciente e o inconsciente e, por outro lado a que existe entre as 
opiniões de Freud e as minhas. O controle na fronteira - de uma 
extrema minúcia – parecia referir-se à análise. Na fronteira, as 
bagagens são abertas para serem examinadas, por causa do possível 
contrabando. 

(Jung, 1961/2006, p.198) 
 

Segundo a sua própria análise, Jung entendeu que o sonho lhe recomendava uma 

atitude mais crítica com relação à estima e à admiração que nutria pelo mestre. O agente 

aduaneiro fantasma, rabugento e tristonho, compensava a sua atitude consciente de 

elevar a pessoa de Freud. Jung escreve em sua autobiografia sobre o enorme poder 

exercido pela figura do mestre sobre si: “Dizia a mim mesmo: Freud é muito mais 

inteligente que você e tem uma experiência muito mais ampla. No momento você deve 

contentar-se em ouvir o que ele diz, instruindo-se com ele” (Jung, 1961/2006, p. 199). 

Mais uma vez, desde a viagem aos EUA, Jung viu-se diante de uma bifurcação 

difícil: deveria ele contentar-se em seguir o mestre, “o pai, poderoso” e sua doutrina, 

como príncipe-herdeiro, ou continuar seus estudos e possivelmente confrontar Freud, 

aceitando a impressão de “rabugento guarda aduaneiro”. Apesar do conflito interno, 

Jung decidiu continuar seu caminho, estudando a mitologia por enquanto, ainda que isso 

significasse ter de enfrentar Freud. 

Ao mesmo tempo em que o suíço se entregava com mais vigor aos seus estudos 

mitológicos, Freud também se aventurava pelos mesmos caminhos. “Não se surpreenda 

se o senhor reconhecer alguns de suas próprias afirmações em um ensaio meu” – 

avisava o vienense – “(...) e não me acuse de plágio, apesar de que talvez haja uma 

tentação para tal” (199F, 19 de junho de 1910). Freud estava referindo-se a um artigo 

para o Jahrbuch do próximo ano intitulado: Formulierungen über die zwei Prinzipien 

des psychiscen Geschehens (Formulações sobre os dos Princípios do Funcionamento 

Mental). 

A declaração de Freud sobre sua empreitada no mesmo território, causou um 

desconforto para Jung; “O interesse que Freud manifestara no mesmo instante pelo 

mesmo assunto causou-me certo mal-estar, porque acreditei ver nisso uma 
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predominância de sua doutrina em relação aos fatos” (Jung, 1961/2006, p. 197). Apesar 

do mal-estar, o suíço manteve-se calado à espera do trabalho do mestre. 

Independente das tensões teóricas e conflitos administrativos, a amizade entre o 

dois ainda era forte e estava embasada numa transferência narcisista que os impedia de 

explicitar e resolver suas pendências de maneira criativa; John Kerr (1997) diz: “Freud 

amava Jung como forma de completar seu próprio sentido do eu” (p. 312), e, a meu ver, 

Jung também; por mais que desejasse enxergar Freud com um olhar mais crítico, ele 

próprio agia como um “agente aduaneiro”, censurando suas opiniões e deixando-se 

arrastar nessa relação desproporcional, a qual lhe rendia os frutos de ser alguém 

importante, chefe-oficial de uma causa inovadora e incrível, como a psicanálise. 

Os conflitos entre os dois já estavam gritantes, mas o diálogo continuava de 

surdos, e continuaria enquanto os dois colocassem o outro nessa posição, de espelhos 

ideais. 

Naquelas férias de verão, Freud foi a Holanda com a família e convidou o jovem 

discípulo a lhe fazer uma visita, mas Jung já tinha planejado passar seu tempo livre 

velejando e relaxando no lago Constance e suas baías antes de partir de novo para o 

serviço militar anual, enquanto Honegger, finalmente de volta, cuidava dos difíceis 

problemas em Zurique relativos à sociedade psicanalítica local e internacional. 

A situação da Associação Internacional de Psicanálise não era das melhores e 

Freud recebia notícias de todo o mundo a respeito do fiasco. Nos dias 7 e 8 de agosto de 

1910, Auguste Forel reunira o primeiro congresso da sua nova Sociedade Internacional 

de Psicologia Médica e Psicoterapia em Bruxelas. Participaram do encontro alguns 

psicanalistas, entre eles Jones, cuja importância subia cada dia mais no conceito de 

Freud. O desempenho da trupe de psicanálise foi vergonhosamente fanática: “Os jovens 

freudianos participantes (...) pareciam dispostos a atacar qualquer um que não 

mencionasse o nome de Freud” (Kerr, 1997, p. 310). Tal atitude rendeu péssimas 

avaliações do grupo psicanalítico como um todo e aumentou ainda a falta de interesse 

em filiar-se à Associação Internacional. 

Em 10 de agosto, Sigmund Freud, ainda de férias nas praias holandesas, 

escreveu para Jung: 

 

Do mundo externo recebo todo tipo de notícias, as quais, 
associadas com o que o senhor me diz, me dão a impressão de que 
estamos passando por um período crítico, uma flutuação negativa, na 
história da A. (...) Talvez a culpa seja minha, mas é fácil achar 
explicações depois do acontecido e o resultado não poderia ter sido 
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previsto. (...) creio ter avançado muito depressa. (...) Eu não deveria ter 
tido tanta pressa para fundar a A.I. Minha impaciência em vê-lo no seu 
lugar merecido e minha irritação sob a pressão de minha própria 
responsabilidade também contribuíram para isso. (...) Nestas 
circunstâncias, os primeiros meses de seu reinado, meu querido filho e 
sucessor, não foram nada brilhantes  

(fragmento da carta 205F, 10 de agosto de 1910). 
 

Freud falava de sua própria impaciência em oficializar seu movimento 

internacionalmente como causa do papelão dos primeiros passos da Associação, mas 

também sabia atribuir uma parcela de culpa à incompetência do filho e herdeiro. 

 

Às vezes tenho a impressão de que o senhor não leva 
suficientemente a sério suas funções e que inda não começou a agir de 
uma maneira apropriada para com sua nova dignidade. (...) Aquele que 
deseja reger deve cultivar cuidadosamente a arte de cativar pessoas; eu 
pensei que o senhor tivesse grande talento nessa direção. 

(205F, 10 de agosto de 1910). 
 

A resposta de Jung foi em si um testemunho que contrariava as acusações do 

mestre. O suíço não negava sua parcela de culpa, porém suas palavras demonstravam a 

força do gigante sentado no “trono” presidencial da psicanálise. 

 

Percebo agora que minha estréia como regente mostrou-se nada 
brilhante por causa das resistências que contraí, em Nuremberg, por 
Adler e Stekel. Tentarei melhor numa próxima ocasião. (...) 

Eu tento ser o mais afável possível com as pessoas. Mas para 
conseguir quaisquer resultados eu teria que ficar de serviço dia e noite. 
Tão logo dou as costas e eles começam a ficar paranóicos. Não é culpa 
minha, é culpa da sua A. (...) Concordo plenamente que avançamos 
muito depressa. Mesmo entre os “favoravelmente dispostos” há gente 
demais que não têm a mais vaga idéia do que se trata a A e, 
especialmente, de sua importância histórica. (...) Ademais, A é uma 
verdade muito grande para já ser aclamada publicamente. Extratos 
generosamente adulterados e doses bem diluídas devem ser 
distribuídas primeiro. Alem disso ainda não produziu-se a prova 
necessária de que não foi o senhor que descobriu a A, mas sim 
Platão, Tomás de Aquino e Kant com Kuno Fischer e Wundt unido a 
eles. 

(206J, de 11 de agosto de 1910). 
 

A carta era uma vigorosa e enaltecedora descrição da psicanálise, atribuindo as 

resistências dos seus adversários à grandiosidade e à importância das idéias da causa 

freudiana, a qual, como qualquer grande descoberta humana, estava fadada no princípio 
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a encontrar tal atitude de oposição. Jung dizia que as críticas negativas ao Leonardo de 

Freud denotavam o quanto estavam cercados por pessoas inaptas para compreender a 

sabedoria por trás daquele excelente trabalho: “O que essa turba tem a dizer não é cá 

nem lá (...) Apenas os tolos tropeçarão nas dificuldades de detalhe. É um austero prazer 

estar, Deus sabe lá, quantos anos na frente desses patetas” (206J, 11 de agosto, 1910). 

Jung ainda conseguia impressionar Freud quando queria. Seu inflado discurso 

pró-psicanálise tocou o coração do mestre que rapidamente desfez suas dúvidas quanto 

a capacidade de Jung ser o sucessor correto para o movimento. “Ontem recebi uma 

epístola de Jung” – escrevia Freud para Ferenczi no dia 14 de setembro – “mostrando-o 

no auge de sua forma e de posse total das qualidades que determinaram sua eleição” 

(Kerr, 1997, p. 311). 

O encanto do pai em relação ao seu filho-herdeiro estava de volta; Freud tinha 

acusado Jung de pouco esforço e convicção e o suíço, penitente, assumiu sua culpa; no 

entanto, após admitir-se parcialmente culpado, Jung deu um show de potência e espírito 

de liderança, revelando-se, novamente o herói da psicanálise. Como mágica, de uma 

magia narcísica, Freud convenceu-se que estivera enganado e não se refreou em dizê-lo: 

“Sua carta envergonhou-me e restaurou meu bom humor. O senhor provavelmente está 

certo ao dizer que não podemos realmente esperar controlar o curso dos eventos através 

de um esforço deliberado” (208F, 14 de agosto de 1910). 

Ainda em agosto daquele ano, após um atraso considerável, saía o novo 

Jahrbuch. Enquanto Freud e outros psicanalistas, entre eles Abraham, Pfister, Jones, 

Riklin, Maeder, Assagioli tinham enviado um artigo para a publicação, Carl Jung 

assinava três. A impressionante produção de Jung deve ter repercutido bem no coração 

do aliviado e orgulhoso Freud. 

A correspondência entre eles voltou então a assumir seu costumeiro ar de 

cumplicidade e amizade. Assuntos delicados e confidências pessoais eram trocados 

pelos dois constantemente. Durante o final de setembro, por exemplo, Freud viajava 

com Ferenczi pela Itália; dizia-se encantado com região da Sicília e feliz com a 

companhia do húngaro, mas revelava secretamente para Jung: “Meu companheiro de 

viagem é um colega querido, mas cismado de maneira perturbadora, sua atitude para 

comigo é infantil. Ele nunca pára de me admirar, algo que eu não gosto, e 

provavelmente é ferozmente crítico a mim no seu inconsciente.” (212F, 24/26 de 

setembro, 1910). Freud continuava reclamando de Ferenczi por sua passividade e 

exagerada receptividade: “é tal qual uma mulher e eu realmente não tenho 
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homossexualidade suficiente para aceitá-lo como uma. Essas viagens despertam uma 

grande ânsia por uma mulher de verdade” (212F). Jung concordava: “Eu entendo muito 

bem o que o senhor diz sobre sua companhia de viagem. Acho esse tipo de coisa 

irritante e ainda tenho um sabor restante disso da nossa viagem à América” (213J, 29 de 

setembro, 1910). 

As cartas se seguiram com tom de camaradagem e bem humoradas: Freud 

colocava Jung a par da sua leitura e análise do livro de Schreber; comemorava o 

lançamento do primeiro volume da Zentralblatt de Viena (publicado no dia 23 de 

Outubro de 1910), além de congratular o suíço pelo nascimento de mais uma filha85. 

Jung, por sua vez, parabenizava o professor Freud por seus trabalhos; preocupava-se 

com a saúde do mestre, sempre mostrando alívio quando descobria a melhora deste; de 

sua vida em Zurique, contava sobre seus estudos de arqueologia e mitologia e a respeito 

das dificuldades em lidar com Bleuler e a “política de evasão” deste. Jung comentava 

numa carta como estava sendo alvo de “disputas amorosas” entre algumas mulheres. 

Quanto ao sucesso de Jung com o sexo oposto, Sabina Spielrein, que voltara a 

procurá-lo em agosto na esperança de que ele supervisionasse os estudos psicanalíticos 

dela, confirma em seu diário como isto a incomodava:  

 

Ser uma entre as muitas que suspiram por ele e, em troca, 
receber seu olhar gentil, algumas palavras amigas. Olhar para ele e, 
mais que depressa, satisfazer todos os seus desejos, de modo a evitar 
incorrer em sua ira! Porque quando se deixa, uma só vez, de levar em 
conta sua vaidade, o castigo é amargo (...) e quem é que sofre? Não 
ele, evidentemente (...) o amor por uma mulher pode ser substituído 
pelo amor de outra, ficando a certeza de que a substituta será afinal 
humilhada e então será sua vez de suportar dias de sofrimento e noites 
insones, a tolinha. (Kerr, 1997, p. 319). 
 

Nos primeiros dias de outubro, foi a vez de Jung tirar um período de férias. 

Decidiu partir numa viagem ciclística pela Itália com seu amigo Wolf Stockmayer. 

Durante a excursão, Jung viu diversos símbolos do antigo paganismo na forma de 

estátuas e estudou antigas inscrições, tudo pelo bem do progresso de seus estudos 

mitológicos. Foi em Arona, às margens do lago Maior, já no caminho de volta, que um 

sonho perturbou o suíço: no sonho, Jung se encontrava numa assembléia entre ilustres 

espíritos de séculos passados. Num determinado momento, um deles, com uma 

cabeleira comprida, fez-lhe uma pergunta. Jung compreendeu a pergunta, feita em latim, 

                                                
85 Marianne (Jung) Niehus (1910 – 1965): Quarta criança de Emma e Carl Gustav Jung, terceira filha. 
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mas o seu conhecimento naquela língua era insuficiente para que ele respondesse 

corretamente. Jung despertou confuso e humilhado. 

Em sua autobiografia, Jung descreve sua reação ao sonho: “Logo que acordei, 

pus-me a pensar no trabalho que preparava (...) experimentei tais sensações de 

inferioridade no tocante à questão que não soubera responder, que tomei imediatamente 

o trem de volta para casa a fim de retomar a tarefa” (Jung 1961/2006, p. 356). 

Interrompendo a parte final de sua viagem, Jung decidiu que não podia postergar o 

desenvolvimento dos seus estudos, precisava voltar a trabalhar com afinco. Estava 

determinado a encontrar as respostas que procurava. 

As pesquisas do suíço se intensificaram; ele começou a encontrar paralelos do 

mito do herói-sol (aquele que se põe, “morre” e renasce) em mitologias de culturas mais 

antigas. Suas idéias sobre o “auto-sacrifício”, presente na morte do herói, começaram a 

se misturar com algumas de seus antigos estudos sobre os fenômenos ocultos, como, por 

exemplo, a telepatia e a revelação espiritual. De acordo com John Kerr: “o sonho de 

Jung parecia indicar um desejo de retornar àquela literatura e resgatar alguma fórmula 

ou fenômeno inominados que houvessem sido eclipsados ultimamente, conferindo-lhes, 

com toda probabilidade, uma nova versão em termos psicanalíticos” (Kerr, 1997, 

p.325). 

No dia 20 de outubro de 1910, quatro dias após seu retorno, Jung escreveu para 

a Berggasse 19: “Os dias na Itália foram gloriosos e frutuosos em vários aspectos (...) 

[Os trabalhos anteriores] que lhe enviei serão completamente reelaborados com base em 

estudos adicionais os quais embrenham-se nas mais impenetráveis obscuridades da 

filosofia” (215J). 

Naquele momento, Freud não demonstrou maiores preocupações com o novo 

ânimo do amigo: “Suas notícias científicas me interessaram muito e estou aguardando 

ansiosamente o trabalho renascido” (216F, de 23 de outubro, 1910) foi tudo o que disse 

sobre este assunto; Freud tinha outros planos em mente. 

O fundador da psicanálise estava resolvido a acertar de uma vez os problemas da 

vacilante Associação Internacional. Freud acreditava que se conseguisse reconquistar 

Eugen Bleuler, cujo conceito crescia cada vez mais entre os psiquiatras, o movimento 

suíço entraria nos eixos, trazendo consigo todo o resto. 

No dia 16 de outubro, Sigmund Freud enviou uma carta ao diretor do Burghölzli 

com o intuito de esclarecer quaisquer problemas acumulados com o tempo, servindo 

também como forma de conseguir a sua reaproximação. No dia 19 do mesmo mês o 
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psiquiatra respondeu, tentando explicar sua hesitação em se vincular ao grupo 

psicanalítico de Zurique. Bleuler mordeu a isca. O próximo passo seria marcar um 

encontro pessoal. 

Com uma correspondência amistosa estabelecida entre ele e Bleuler, Freud só 

precisava orquestrar as coisas com Jung. “Eu espero que se vier a Zurique o senhor se 

hospede comigo. Eu ficaria encantado em vê-lo de novo e já planejo viajar eu mesmo, 

caso o senhor não venha. Porque, acima de tudo, Bleuler é um covarde”86 escreveu o 

discípulo ao ficar sabendo da estratégia do mestre. 

Freud também não estava certo se Eugen Bleuler iria, no final das contas, topar 

ou não o encontro; em sua carta de 27 de outubro endereçada ao chefe do Burghölzli, o 

vienense deu-lhe uma espécie de ultimato: Bleuler deveria dizer para Freud, 

especificamente, quais as partes do estatuto da Associação de Psicanálise que não o 

agradavam e então o vienense estaria disposto a sugerir mudanças num próximo 

congresso. “Não sou um grande diplomata (...)” – Freud escrevia para Jung, 

modestamente – “se ele não aceitar, não poderei ir a Zurique. Se for esse o caso, 

aceitarei sua palavra e o esperarei em Viena. Se eu for a Zurique, é claro que ficarei 

com o senhor. Estava contando com o seu convite” (218F, 31 de outubro de 1910). 

Sigmund Freud provou ser, afinal, um grande diplomata: Bleuler aceitou 

encontrar-se com ele. Todavia, nem Freud iria a Zurique nem Jung a Viena. O diretor do 

sanatório da capital suíça oferecia para o vienense se hospedar no próprio hospital do 

Burghölzli. Tal convite, caso fosse aceito, impossibilitaria Freud de conhecer a nova 

casa de Jung bem como os dois novos membros da família (Franz e Marianne). Além do 

mais, o vienense sentia que, uma vez hospedado no território “inimigo”, ele pouco 

poderia fazer para convencer Bleuler a se unir à causa psicanalítica. Por outro lado, 

recusar a gentileza e ficar em Küsnacht com os Jung, seria o mesmo que desistir por 

completo do apoio de Eugen Bleuler. 

A solução para o dilema: marcar um encontro em alguma cidade no meio do 

caminho entre Zurique e Viena, em território neutro. As sugestões: Munique ou 

Innsbruck. “Eu preferiria Munique a Innsbruck da qual guardo horrendas lembranças”87 

disse Freud para Jung, referindo-se à briga entre ele e Fliess ocorrida durante a Páscoa 

de 1899, num dos antigos “congressos”. 

                                                
86 217J – 29 de outubro de 1910. 
87 221F – 25 de novembro de 1910. 
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Carl Jung ficou desapontado com a situação; não seria dessa vez que o mestre 

Freud viria conhecer sua casa em Küsnacht. A culpa disso foi logo descarregada no ex-

chefe e atual desafeto: “Mais uma obra-prima de tortuosidade e ‘imprecisão 

diplomática’. Está bem evidente que as faculdades de raciocínio dele foram à falência” 

(parte da carta 222J de 29 de novembro, 1910). Jung acusava Bleuler de estar se 

vingando dele por causa de sua defecção do grupo de abstinentes das bebidas alcoólicas. 

“Infelizmente” – concluía para Freud – “devo concordar com sua visão de que, se o 

senhor viesse para Zurique, teria que ranger os dentes e alojar-se com ele (...) Isso seria 

tão infeliz para nós que eu devo aconselhá-lo a encontrar com Bleuler em Munique”. 

Jung, contudo, tomaria providências para ver o mestre. Ele recomendava a Freud 

não passar um dia inteiro sozinho com Bleuler: “ele é completamente fatigante, porque 

ele é um tanto desumano”, advertia-o na mesma carta; ao invés disso sugeria uma 

conversa de no máximo 4 ou 5 horas e arranjada de modo que o psiquiatra conseguisse 

pegar o trem da noite de volta para Zurique. Jung planejava se encontrar com Freud 

logo no dia seguinte, para poderem aproveitar o dia inteiro juntos. 

“Se puder ser feito assim, esplendido” – respondeu o vienense quatro dias depois 

– “ (...) agora vamos torcer para que ele não crie dificuldades e não suspeite de nada. E 

o senhor deverá chegar mais tarde – um segredo, eu presumo. Acho a cilada deliciosa” 

(223F, 3 de dezembro de 1910). 

A “cilada” estava armada e Bleuler cairia nela feito um peru em dia de Natal. O 

encontro entre ele e Freud ficara marcado para o dia 25 de dezembro no Park Hotel em 

Munique. Freud e Jung mal podiam esperar para voltar a se encontrar pessoalmente. O 

vienense prometia levar com ele uma cópia de seu recém terminado Schreber. Jung 

agradecia a oportunidade de ler o trabalho e dizia: “Eu espero que minhas mãos também 

não estejam vazias, apesar de que, infelizmente, eu não poderei levar o meu manuscrito 

para lá comigo” (224J, 13 de dezembro de 1910). O manuscrito era a primeira parte de 

Transformações e Símbolos da Libido e Jung não poderia trazê-lo pois ainda faltava 

passá-lo a limpo e ainda não tinha cópias. Apesar disso, não escondeu o contentamento 

com a própria obra: “Parece-me que dessa vez acertei na mosca, ou perto dela, uma vez 

que o material está se encaixando, formando um modelo surpreendente. Mas não 

convém revelar demais. Mas esteja preparado para algumas coisas estranhas, do tipo 

que nunca se ouviu de minha parte anteriormente” (224J). 

No dia de Natal de 1910, Sigmund Freud e Eugen Bleuler se encontraram no 

Park Hotel em Munique. Passearam juntos por algumas horas, conversando; em nenhum 
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momento Freud declarou diretamente seu desejo de que o psiquiatra se unisse à 

Associação Internacional; ao invés disso, deixou Bleuler falar francamente. No dia 

seguinte, o diretor do Burghölzli partiu com destino à Suíça mais contente e aliviado; “a 

admiração de Bleuler por Freud enterneceu-se em amizade” (Donn, 1988, p.128)  

Algumas horas depois de a despedida, Carl Jung chegou. Logo, lá estavam 

Freud e Jung, conversando sobre os últimos meses, trocando suas impressões. O 

vienense entregou uma cópia de sua análise de Paul Daniel Schreber para o amigo suíço 

que, por sua vez, sem nada para presentear ao mestre, decidiu descrever um pouco o 

tema de seus recentes estudos. 

Da mitologia e seus símbolos, Jung esbarrou em seu recém restaurado 

entusiasmo pelo estudo dos fenômenos ocultos. O assunto causou em Freud uma reação 

parecida com a que tivera em Viena, em março de 1909. 

Jung nos conta o que o mestre lhe disse em Munique: 

 

Tenho ainda uma vívida lembrança de Freud me dizendo: “Meu 
caro Jung, prometa-me nunca abandonar a teoria sexual. É o que 
importa, essencialmente! Olhe, devemos fazer dela um dogma, um 
baluarte inabalável.” (...) Um tanto espantado, perguntei-lhe: “Um 
baluarte – contra o quê?” Ele respondeu-me: “Contra a onda de lodo 
negro do...” Aqui ele hesitou um momento e então acrescentou: “... do 
ocultismo!”. 

(Jung, 1961/2006, p.185)88 
 

Apesar deste pequeno desencontro, ambos continuaram conversando 

amistosamente, com Jung concordando em esperar mais dois anos antes de escrever 

sobre os assuntos “telepáticos” e “espirituais”. 

De volta a Viena, Freud escreveu animado para Ferenczi, a quem o ocultismo 

fascinava também, no dia 29 de dezembro: “Fico feliz que ele [Jung] tenha os ombros 

tão largos. Esse fardo é quase que demais para mim” (Donn, 1988, p. 129). Depois, 

concluía a carta para o húngaro: “[Jung] foi magnífico e me fez um bem enorme (...) 

Mais do que nunca estou convencido de que ele é o homem para o futuro” (Kerr, 1997, 

p. 339). 

Assim terminava o ano de 1910, o ano em que a psicanálise saía de sua infância 

abrindo-se para a sua juventude. 

                                                
88 Em Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung situa o ocorrido num encontro em Viena, no ano de 1910; 

como não parece que tal encontro de fato tenha ocorrido na capital austríaca, seguirei John Kerr (1997) 
situando essa conversa durante o encontro em Munique.  
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A juventude do movimento psicanalítico, apesar de seus problemas e crises, 

tinha como marca uma mudança profunda: agora era oficialmente uma escola de 

pensamento, uma ciência. 

A oficialização da causa freudiana possibilitava, como nos lembra John Kerr 

(1997), “que jovens médicos pensassem em filiar-se à organização, pensassem em 

receber treinamento adicional nessa nova especialidade, pensassem, em outras palavras, 

em vir a ser psicanalistas” (p. 313). 

Uma nova geração de psicanalistas estava entrando em cena graças à 

organização internacional; à introdução de um estatuto definido; à determinação das 

regras do grupo, convencionadas após deliberação de seus membros; à formalização de 

uma hierarquia burocrática (não no sentido pejorativo) à qual os interessados e novatos 

se dirigiriam quando em busca de mais informações e instruções. Acabara a época na 

qual qualquer um podia se dizer ser “psicanalista”, apenas por se julgar conhecedor da 

obra de Sigmund Freud e de seus seguidores, mesmo que só um pouco. A psicanálise 

era um movimento oficial, do qual se fazia parte ou não. 

Era a verdadeira juventude do movimento. Freud, Jung, Abraham, Eitingon, 

Ferenczi, Jones, Rank, Adler, Stekel e os outros presentes em Nuremberg naquele 

congresso de 1910, tinham presenciado a formação do movimento desde seu tempo “de 

várzea” e agora faziam parte da primeira geração da psicanálise. Novos nomes 

entrariam a partir disso, entre eles Hanns Sachs, Viktor Tausk, Theodore Reik. 

Além da juventude psicanalítica, outra despontava ao final de 1910: a de Carl 

Gustav Jung. O jovem psiquiatra suíço “caminhara” muito desde sua primeira troca de 

cartas com Freud. Identificara-se com o “pai”; decidira trilhar os mesmos passos dele, 

com imensa admiração; aproximando-se do pai mais do que qualquer outro “filho”. Mas 

agora, em sua “juventude”, estava percebendo o próprio destino; estava se diferenciando 

do mestre-paternal, detentor do conhecimento. O próprio Jung tinha descoberto, para 

seu espanto, a falibilidade de Freud e, dessa forma, encontrado as próprias virtudes e 

vantagens sobre o mestre. 

A maior independência do discípulo fazia aflorar sua criatividade pessoal e 

levava Jung a refletir sobre o que via e sentia; não demorou para encontrar distâncias e 

divergências entre suas idéias e as de Freud, fazendo surgir um intenso conflito pessoal 

atrelado à independência conquistada: afinal, quem era Freud? O pai poderoso ou um 

fantasma aduaneiro? 
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No princípio, Jung tentou negar as falhas de Freud, julgando a si próprio como o 

errado e dando crédito, indevido, a um magnânimo pai. Mas agora percebia, por mais 

que a perspectiva o assustasse e muito, que o seu trajeto ia para além de Sigmund Freud. 

Não um “além” mais longe, mas, simplesmente um lugar diferente, outro. A difícil, 

porém inevitável jornada de tornar-se sujeito chegava aos olhos de Jung 

promissoramente, mas com todos os problemas e conflitos de uma juventude. 

Carl Jung era, verdadeiramente, Jung89. 

                                                
89 Do alemão = jovem. Não me contive em usar esse trocadilho. 
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Nas “Colônias Tropicais”, entre Heresias e Hereges. 

 

Caro Professor Freud, 
Agora que ajeitei parcialmente a massa de trabalho que sempre 

ameaça engolir-me depois dos feriados, posso pensar em escrever para 
o senhor novamente. O acontecimento que irá mais lhe interessar é 
esse: Bleuler associou-se à Sociedade. Curvo-me às suas artes! 

 (Carta 230J de Jung para Freud, 18 de janeiro de 1911). 
 

A diplomacia de Freud funcionara afinal; Eugen Bleuler voltara de Munique 

encantado com o fundador da psicanálise e, ao chegar de volta em Zurique, finalmente 

filiou-se oficialmente ao movimento psicanalítico local. 

No segundo domingo do mês de janeiro, Carl Jung, provavelmente cumprindo a 

sua parte para manter a diplomacia funcionando, convidou o ex-chefe para uma 

conversa em sua casa. O encontro transcorreu num clima tranqüilo e cordial: Jung e 

Bleuler passaram a noite inteira conversando e ouvindo as incríveis teorias de “um 

físico” que falava, segundo Jung, “de algo muito distante de nossos interesses usuais – a 

teoria elétrica da luz” (230J, 18 de janeiro de 1911). O físico era ninguém menos que 

Albert Einstein, na época lecionando física teórica na Universidade de Zurique90. 

A conversação entre Jung, Bleuler e Einstein naquela noite de domingo ajudou a 

fortalecer os precários e instáveis laços entre os dois psiquiatras e, dessa forma, 

robustecerem a integridade da Sociedade Psicanalítica de Zurique. 

Porém, se do lado dos suíços as coisas estavam começando a se endireitar, em 

Viena elas estavam à beira de um colapso. 

Desde novembro de 1910, Freud vinha se queixando, ora para Ferenczi, ora para 

Jung, da dupla Adler e Stekel. “Meu ânimo está abatido pelas irritações com Adler e 

Stekel” – escrevia para Jung em 25 de novembro de 1910 – “(...) Stekel está vivendo um 

momento maníaco (...) levando-me ao desespero (...) Adler é um homem decente e 

altamente inteligente, mas é paranóide” (221F). A paranóia de Adler despertava em 

Freud a dolorosa lembrança de sua relação com Fliess. 

 Além das personalidades de Wilhelm Stekel e Alfred Adler, Freud reclamava 

principalmente da postura dos dois colegas vienenses que insistiam em fazer oposição 

às suas teorias. Na verdade, era Adler quem estava recusando em aceitar a importância 

da libido sexual como força motriz da vida humana como previa a teoria freudiana; ele 

                                                
90 Jung reconta os jantares em companhia do professor Einstein em sua carta ao Dr. Carl Seelig, datada 

de 25/02/1953 (Jung 1972a/2002). 
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atribuía a uma “vontade de poder”, inerente ao ser humano, os conflitos e motivação 

humana. Tais idéias já vinham aparecendo nos estudos dele desde 1908, mas Freud 

estava, até então, ignorando-as. 

Porém, as novas teorias de Adler passaram a chamar mais atenção quando foram 

veiculadas na Zentralblatt, num artigo dele próprio. O que fora publicado deixava Freud 

inconformado:  

 
[Adler] dá tanta ênfase nas teorias quase ininteligíveis dele que 

os leitores devem ficar completamente confusos. Ele está sempre 
reivindicando prioridade, pondo novos nomes em tudo, queixando-se 
de estar desaparecendo sob minha sombra e me forçando a fazer o 
indesejável papel do déspota envelhecido que impede o avanço dos 
moços. 

(221F, 25 de novembro de 1910). 
 

Na segunda edição da Gazeta Central de Psicanálise era encontrada uma resenha 

de autoria de Adler sobre o estudo de Jung a respeito dos conflitos psíquicos infantis. A 

crítica apresentava uma nova interpretação do caso a partir das novas teorias adlerianas 

e não era lisonjeira nem a Jung nem a Freud, forçando o suíço a escrever rapidamente 

para o fundador da psicanálise: “Suspeita, realmente suspeita a observação de que 

minhas opiniões são totalmente dependentes da teoria Freudiana, como se isso fosse um 

defeito ou uma limitação” (227J, 20 de dezembro de 1910). 

As “revisões” de Adler na terminologia e teoria psicanalítica estavam deixando 

Freud muito apreensivo: “O x da questão – e é o que verdadeiramente me inquieta – é o 

fato dele minimizar a pulsão sexual e nossos oponentes logo serão capazes de falar 

sobre um psicanalista experiente cujas conclusões são radicalmente diferentes das 

nossas” (223F, 3 de dezembro de 1910). 

Quando o ano de 1911 começou, as divergências teóricas entre Sigmund Freud e 

Alfred Adler se agravaram. Agora Adler postulava não só o “desejo de poder” como o 

principal motivador humano, mas também que o ato sexual era determinado pela 

agressividade e pelo desejo do indivíduo de atuar ativa e masculinamente. 

Não havia espaço para esse tipo de idéias dentro da psicanálise; fez-se então 

necessário o debate entre Freud e Adler. A sociedade psicanalítica de Viena programou 

quatro datas para a discussão: Adler apresentaria suas opiniões nos dias 4 de janeiro e 1 

de fevereiro de 1911, enquanto o grupo as ponderaria em 8 e 22 de fevereiro. As 

“ponderações” dos membros presentes nas reuniões de 8 e 22 de fevereiro logo se 
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inflamaram e a grande maioria se manifestou a favor de Sigmund Freud. Começara um 

verdadeiro julgamento. 

Wilhelm Stekel tentou apaziguar a discussão afirmando não haver contradições 

entre as concepções freudianas e adlerianas. Isso apenas o colocou no foco do grupo 

como aliado declarado de Adler, o que não era boa “publicidade” para suas idéias. 

Quando Stekel tentou publicar um artigo seu na Zentralblatt ao final de janeiro, 

foi veementemente barrado por Freud que usou o poder de veto ao qual tinha direito 

como diretor do periódico. Freud não demorou em colocar Jung a par dos 

acontecimentos de Viena, enviando a ele o artigo banido de Stekel com os seguintes 

dizeres: “Cuidado em exibi-lo por aí; é muito comprometedor” 91, ao que Carl Jung 

respondeu: “Os aforismos de Stekel são atrozes. Uma benção que eles foram 

suprimidos” (232J, 31 de janeiro 1911). O suíço concordava com a repressão de Freud 

sobre Adler e Stekel e estava disposto a apoiá-lo; “Estou pensando em revisar in extenso 

todas as publicações de Adler e discuti-las em Zurique” escreveu no dia 14 de fevereiro 

(235J). 

A postura de Jung não denunciava abertamente, no entanto havia medo em suas 

reações. Ele sabia que algumas das suas próprias teorias novas, assim como as 

declaradas por Adler nos últimos meses, não eram compatíveis com as doutrinas de 

Freud. Carl Jung estava com medo de um possível julgamento semelhante àquele que 

estava ocorrendo em Viena, mas no qual estaria ele, ao invés de Adler, a ocupar a 

cadeira de réu. O jovem Jung não estava preparado para romper com o pai: “É um 

negócio perigoso para um ovo tentar ser mais esperto que a galinha” – o suíço tinha 

escrito para Freud ainda em janeiro – “Ainda assim, o que está dentro ovo deve, no fim, 

criar coragem para sair. O senhor vê as fantasias as quais devo recorrer para proteger-

me do seu julgamento” (230J, 18 de janeiro de 1911). 

Enquanto Jung se blindava contra o criticismo de Freud, em Viena os debates 

relativos às teorias de Adler chegavam à conclusão. 

Duane Shultz (1991) apresenta a situação: “O debate foi um julgamento mal 

disfarçado; a acusação era de heresia. O veredicto – culpado – foi proferido 

rapidamente. O castigo foi excomunhão, banimento. Sigmund Freud foi juiz e júri. 

Alfred Adler o réu” (p. 198). 

Freud afirmou categoricamente para os presentes na reunião do dia 22 de 

fevereiro que achava as doutrinas adlerianas incorretas e, logo, perigosas para o 

                                                
91 231F – 22 de janeiro de 1911. 
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desenvolvimento futuro da psicanálise; a maioria do grupo concordou. Frente a isso, 

Adler sentiu-se obrigado a renunciar à presidência da Sociedade Psicanalítica de Viena 

devido à incompatibilidade entre suas convicções científicas e seu cargo. Stekel se 

recusou a assumir a presidência do grupo e retirou-se da vice-presidência. Ainda assim, 

foi aprovada unanimemente uma resolução agradecendo ambos por suas contribuições e 

esforços em prol da psicanálise, e o grupo expressou o desejo de que os dois 

continuassem a freqüentar os encontros da associação. 

Em primeiro de março de 1911, seguindo a sugestão do grupo, Sigmund Freud 

deixou o cargo de Presidente Científico para assumir a presidência de fato da sociedade 

psicanalítica vienense. No mesmo dia Freud começou uma carta para Jung 

comunicando-lhe as boas notícias: “Decidi (...) pegar as rédeas de volta em minhas 

mãos e eu pretendo segurá-las firmemente (...) Sinto que devo vingar a ofendida deusa 

Libido e almejo ter mais cuidado daqui para frente para que a heresia não ocupe muito 

espaço na Zentralblatt” (238F, 1 e 3 de março, 1911). 

Quanto ao periódico de Viena, Freud tinha grandes planos. Ele sugeriu para 

Jung que fizessem da Gazeta Central o meio de comunicação oficial do presidente 

internacional, extinguindo o “mensal” Bulletin de Zurique que até então vacilava. 

Adler e Stekel ainda eram os editores da Zentralblatt, contudo era Freud quem 

parecia estar verdadeiramente no controle e esperando a poeira baixar para tomar 

algumas atitudes mais drásticas em favor da causa psicanalítica. “Naturalmente estou 

aguardando apenas uma ocasião para atirar os dois para fora” – dizia ele para Jung – 

“(...) estou farto deles. Nenhum desses vienenses tornar-se-ão nada; o único com futuro 

é o pequeno Rank, que é inteligente e decente” (240F, 14 de março de 1911). O Senhor-

Professor deixava claro para Jung que, no geral, o contingente de Viena não lhe 

agradava, com exceção a Otto Rank, mas o ódio estava reservado especialmente para a 

dupla herege Adler/Stekel. 

Numa carta92 dizia para o amigo suíço que o novo livro de Stekel era uma 

confusão e que lhe faltava coerência, apesar de ser rico em conteúdo, “o porco acha as 

trufas” complementava. Quanto a Adler, “o ego paranóico”, Freud dizia que se 

comportava feito um palhaço de circo, “Pobre tolo!”. “Os dois somados talvez 

somassem um ser humano”. 

                                                
92 240F – 14 de março de 1911. 
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Freud estava decidido a bancar o pai severo. Perante isso, Carl Jung, 

provavelmente aterrorizado com a perspectiva de despertar ele mesmo a fúria de Freud, 

resolveu ser o discípulo seguidor. 

“Parabéns pela sua ascensão à presidência!” – aplaudiu Jung – “(...) Adler está 

virando uma ameaça. Stekel é absolutamente irresponsável por se aliar a Adler 

simplesmente porque têm os mesmos complexos” (239J, 8 de março de 1911). Num 

segundo momento, o suíço congratulou Freud pelo trabalho sobre o livro de Schreber, 

dizendo que, além de estar brilhantemente escrito, mostraria para a psiquiatria os 

“tesouros amontoados ali” (243J, 19 de março de 1911). Jung elogiava a terminologia 

“princípio da realidade e do prazer”: “É um termo excelente com um vasto alcance de 

aplicação. Meu único lamento é que eu não tenha percebido esse ponto de vista mais 

cedo” (fragmento da mesma carta 243J). 

Enquanto enaltecia as idéias de Freud, Carl Jung estava entrando em parafusos 

com sua própria produção. A primeira parte de “Transformações e Símbolos da Libido” 

tinha sido enviada para impressão em fevereiro; apesar da ansiedade quanto à reação de 

Freud, Jung sabia que o verdadeiro problema não estava ali; era a segunda parte que lhe 

assustava. 

Na primeira metade do trabalho expusera a semelhança das fantasias modernas 

com os temas mitológicos e sugerira a possibilidade de interpretação dessas fantasias 

através da analogia com os mitos. No entanto a segunda metade iria mais a fundo no 

assunto, mais especificamente na questão do incesto e da libido. 

Se Carl Jung já vinha tentando esconder suas idéias de Freud desde 1910, a 

partir dos acontecimentos na Sociedade de Viena no início de 1911, ocultar as novas 

teorias tinha se tornado necessidade. 

Raramente tocava nesse assunto em suas cartas para Freud e, toda vez que o 

fazia, era de maneira vaga e indefinida, como por exemplo: “Estou muito ocupado com 

meus pensamentos sobre o problema do incesto e encontrei fantasias esplêndidas entre 

os meus pacientes. Alguma coisa deverá surgir disso” (237J, 28 de fevereiro, 1911). No 

entanto, não bastava se esquivar dos olhos críticos de Freud, Jung estava sofrendo para 

escrever a segunda parte de seu ensaio. 

Kerr (1997) escreve:  

 

...algo de terrível estava acontecendo com a Parte 2 do 
manuscrito de Jung: ela estava se tornando totalmente ininteligível. 
Longas passagens, de até vinte páginas cada uma, se inseriam no texto 
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quase que ao acaso, passagens desconexas quando não irrelevantes, 
incompreensíveis quando não desconexas e grotescas quando 
conseguiam ser compreendidas (...) Tratava-se de um desastre sem 
paralelo na carreira estilística de Jung até então. (p.350) 
 

Enquanto Jung sofria para pôr suas novas idéias no papel, Freud estava mais 

otimista com o futuro de sua ciência; a briga com Adler e Stekel, seguida da renúncia de 

ambos da presidência da Sociedade Psicanalítica de Viena foram um estranho prenúncio 

de boas notícias. Em outras palavras, depois do bom corretivo público dado naqueles 

que ousaram ofender a deusa Libido, Freud, agora presidente da filial de Viena, tinha 

maior liberdade de conduzir suas vontades e seguir com o plano original de concentrar a 

produção psicanalítica em Zurique. 

Com a oposição vienense enfraquecida e desfalcada, o caminho de Jung como o 

“homem do futuro” ficava cada vez mais nítido e desobstruído. Em 14 de março de 

1911, Freud escreveu para Binswanger: “Se o reino que fundei ficar órfão, ninguém 

outro senão Jung deverá herdá-lo inteiro” (Donn, 1988, p. 129). 

Além disso, a Associação Internacional crescia em número de adeptos no mundo 

com a criação da Associação Psicanalítica Americana93 e com os primeiros contatos da 

comunidade médica australiana. Aparentemente tudo estava se alinhando corretamente 

nos planos de Freud. 

Logo começaram a tratar dos preparativos para o Congresso de Psicanálise 

daquele ano. O Congresso significava mais trabalho para Carl Jung: ele tinha que 

decidir o local, informar os convidados, organizar os tempos de palestras, etc. O suíço 

tentava manejar da melhor maneira os seus compromissos de presidente, psicanalista, 

“filho preferido”, terapeuta e marido, mas a pressão estava o levando a um colapso; 

decidiu então tirar férias. 

No dia 29 de março, Jung estava com as malas prontas para viajar, acompanhado 

de sua esposa, para Berlim. Pouco antes de deixar a Suíça recebeu um telefonema 

perturbador: Johann Honegger, seu jovem e promissor assistente, estava morto. 

Honegger estava passando por um momento difícil desde que retornara a 

Zurique, no outono de 1910; sua relação com a futura esposa, Helene Widmer, não 

estava nada bem. Desanimado com o relacionamento amoroso, Honegger vinha se 

provando de pouco auxílio para o seu exigente patrão. Jung, irritado com o estado 

                                                
93 Fundada por A. A. Brill em 12 de fevereiro em Nova Iorque. 
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“abatido e deprimente”94 de seu pupilo e “seguidor”, decidiu dar a sua opinião sobre os 

fatos e não poupou críticas à noiva de Honegger, que também já havia trabalhado para 

ele como secretária. Chegou a dizer para o jovem assistente que ele e Helene “eram 

incompatíveis e fez de tudo quanto pôde para por fim ao noivado” (Schultz, 1991, p. 

190). 

A campanha de Jung para a separação dos dois foi bem sucedida. Mas se Carl 

Jung imaginava que agora seu assistente conseguiria focar-se no trabalho, estava muito 

enganado. Em primeiro de fevereiro de 1911, Honegger deixou Jung e foi trabalhar 

numa clínica psiquiátrica em Rheinau. 

O trabalho na clínica não aliviou o sofrimento do jovem; então no dia 28 de 

março, um dia antes de partir para o serviço militar obrigatório, Johann Honegger 

suicidou-se injetando em si uma concentrada dose de morfina. 

Jung estava pessoalmente abalado; Honegger não era apenas um assistente, mas 

um promissor psiquiatra, em quem ele depositava esperanças parecidas com aquelas que 

Freud depositara nele próprio. A mais, Jung tinha analisado Honegger e não havia 

encontrado nada que pudesse levantar a suspeita de que o jovem seria um suicida. 

Jung se sentia culpado pela morte do assistente, afinal, não seguira a orientação 

freudiana na análise de Honegger, mas, sim, tentara adotar uma técnica baseada nos 

seus incipientes estudos sobre a mitologia. Estava óbvio para Carl Jung que suas novas 

teorias e técnicas não estavam adequadas e que os erros de seu trabalho já tinham feito 

uma primeira vítima: Honegger. 

Ele não podia arriscar mais fatalidades, fruto da inconstância e insegurança de 

seus estudos. Então, “Jung prescreveu para si mesmo uma extensa terapia: trabalhar 

com maior afinco em suas novas teorias e tentar entender as bases universais, históricas, 

das fantasias inconscientes, aqueles signos e símbolos (...) da região mais profunda da 

psique” (Schultz, 1991, p. 191). 

Da mesma maneira que o sonho tido às margens do lago Maior, em outubro de 

1910, havia impulsionado Jung a empenhar-se nos estudos, o suicídio de Honegger 

impeliu-o a dedicar-se novamente a eles, independente da possível reprovação de Freud. 

Em 8 de maio de 1911, Jung escreve a Viena dando uma amostra do que vinha 

ocupando-lhe a mente: 

 

                                                
94 Conforme descreveu para Freud em 7 de novembro de 1910 (219J). 
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No momento estou examinando a astrologia, a qual me parece 
indispensável para um entendimento apropriado da mitologia. Existem 
coisas estranhas e magníficas nessas terras de escuridão. Por favor, não 
se preocupe com as minhas viagens à essas infinidades. Eu voltarei 
carregado de ricos tesouros para o nosso conhecimento da psique 
humana. Por um pouco mais de tempo eu devo me embriagar com os 
perfumes mágicos para decifrar os segredos que repousam escondidos 
nos abismos do inconsciente 

(fragmento da carta 254J) 
 

O aviso não era dos mais agradáveis para Freud, mas havia pouco que ele podia 

fazer a não ser atuar diplomaticamente. Ultimamente, não era só Jung que lhe revelava a 

curiosidade de pesquisar os campos do oculto e do místico; Ferenczi já vinha 

expressando desejos de estudar alguns desses fenômenos. Porém, a carta do suíço 

mostrava a Freud que tais estudos já estavam se concretizando. Frente a essa situação o 

vienense escreveu: 

 

Estou ciente de que o senhor está obedecendo a sua mais íntima 
tendência pelo estudo do ocultismo e estou certo de que voltará para 
casa ricamente carregado. (...) é sempre certo seguir para onde os seus 
impulsos o levam. O senhor será acusado de místico, mas a reputação 
adquirida com seus trabalhos sobre a Dementia resistirá por algum 
tempo contra isso. Mas não permaneça muito tempo nas colônias 
tropicais; o senhor deve reinar em casa. 

(255F, 12 de maio de 1911). 
 

Jung acabaria por permanecer nas “colônias tropicais” por mais tempo do que 

Freud gostaria, mas, naquele momento, os limites dos estudos do suíço ainda eram 

aceitos. 

Parece-me estranho Freud ter aceito, mesmo que por diplomacia, o entusiasmo 

de Jung pela astrologia. O pai não repreendeu o filho; dera apenas um leve conselho, 

temperado com uma pequena demonstração de sua ansiedade, mas, de maneira geral, 

acabava incentivando o jovem a seguir seus próprios impulsos. 

Numa outra carta, Jung lhe dizia:  

 

Minhas noites estão tomadas pela astrologia. Faço cálculos de 
horóscopo com o intuito de encontrar algum indício para o âmago da 
verdade psicológica (...) atrevo-me a dizer que, um dia, descobriremos 
na astrologia um conhecimento considerável que foi intuitivamente 
projetado nos céus. 

(259J, 12 de junho de 1911). 
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O filho “Alexandre”, herdeiro de todo o reino psicanalítico em expansão, estava 

fazendo cálculos dos signos de seus pacientes em busca de um significado psicológico 

perdido. O entusiasmo de Jung com o Zodíaco certamente ultrapassava a fronteira do 

“cientificamente adequado” de Freud, este, porém, não o censurou. “No tocante ao 

ocultismo (...)” – Freud escrevia em resposta – “prometo crer em qualquer coisa que 

possa parecer razoável. Não o farei com prazer, como o senhor bem sabe” (260F, 15 de 

junho de 1911). 

É possível que o vienense encarasse aqueles estudos como sinais de um tempo 

novo, ao qual ele próprio não pertencia, já que tanto Jung quanto Ferenczi insistiam em 

procurar coisas no “lodo negro do ocultismo”. Talvez Freud estivesse tentando dar um 

espaço necessário para o “filho” crescer ou ainda acreditasse que o “bom senso” de Jung 

logo se manifestasse e o filho largasse, por si só, tais assuntos. Seja como for, Freud não 

interferiu diretamente com as pesquisas de Jung; não lhe exigiu retratações, explicações 

ou justificativas científicas para tais experimentos, por mais que, indubitavelmente, os 

considerasse heresias. Sigmund Freud fechou os olhos e deixou Carl Jung, o príncipe-

herdeiro, caminhar um pouco mais por aquelas colônias tropicais. 

Apesar do interesse pela a astrologia, Jung não abandonou sua principal fonte de 

prazer, a mitologia, e foi de lá que começaram a sair “coisas interessantes”. 

A mitologia começou a se misturar com a análise de “fantasias inconscientes” de 

seus pacientes que frequentemente apresentavam motivos e temas mitológicos; 

começava a surgir a idéia de que estas fantasias provinham de um lugar além das 

experiências infantis, ultrapassando os limites do indivíduo. 

 Jung estava fascinado; começava a supor que as histórias dos mitos e lendas não 

surgiam a partir das memórias inconscientes da pessoa, mas que na realidade o caminho 

era o inverso, ou seja, através de seus estudos antropológicos e arqueológicos, Jung foi 

surpreendido pela regularidade com que mesmos temas mitológicos apareciam em 

diversas sociedades e culturas. Tais “coincidências”, apontavam para um denominador 

comum humano, inconsciente para toda a humanidade, o qual exercia influência sobre 

as fantasias pessoais de cada indivíduo. Talvez, conhecendo melhor a história e a função 

daqueles mitos, Carl Jung pudesse ajudar melhor os seus pacientes. 

Jung começou a buscar através da experiência clínica mais exemplos destas 

fantasias míticas e os resultados de sua empreitada não demoraram a aparecer. Era cedo 

para explicitar os resultados para Freud, mas o suíço dava provas de seu entusiasmo e 

esperança: “Tudo que estou fazendo atualmente revolve em torno dos conteúdos e 
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formas de fantasias inconscientes. Acho que já tenho alguns resultados realmente bons” 

(259J, 12 de junho de 1911). Comentando um dos seus casos com Freud, Jung deixou 

clara a sua culpa na morte de Honegger: “Digo a mim mesmo que essa minha falta de 

conhecimento o levou à morte. E se essa minha concepção se confirmar?” (259J). 

O fantasma de seu ex-assistente ainda o assombrava e impelia Jung a prosseguir 

firmemente nos estudos. Não demorou muito para que ele começasse a expor as novas 

descobertas e hipóteses em algumas publicações locais e palestras; fora isso, a primeira 

parte de seu “Transformações e Símbolos da Libido” estava pronta e seria publicada na 

próxima edição do Jahrbuch, em agosto. Freud mostrava-se ansioso para, finalmente, 

ler algumas das novas idéias do discípulo favorito: “Deduzo que o senhor tem grandes 

surpresas à minha espera no Jahrbuch” (260F, 15 de junho de 1911). A ansiedade talvez 

fosse em parte por curiosidade, mas o vienense certamente estava desassossegado e 

desconfiado de que estas “surpresas” não iriam lhe agradar tanto quanto os trabalhos 

anteriores de Jung. 

Independente de desconfianças, as cartas entre ambos seguiam em tom de 

amizade e intimidade. Os dois homens trocavam informações de suas vidas pessoais 

com detalhes e demonstravam interesse nas questões familiares do outro, sempre 

mandando saudações aos filhos e esposa, ou demonstrando preocupação quando algum 

mal de saúde os acometia. O relacionamento pessoal estava mais próximo do que nunca. 

Carl Jung, num legítimo gesto de amizade, convidou o casal Freud para passar 

alguns dias em sua casa antes do congresso psicanalítico de 1911, determinado para os 

dias 21 e 22 de setembro na cidade alemã de Weimar: “A partir da sua carta, concluo 

que o senhor poderia vir antes do Congresso, sem a sua mulher, mas estávamos tão 

ansiosos para tê-los os dois sob nosso telhado que desejaria que o senhor persuadisse 

sua esposa a vir junto, no final das contas, se ela puder” (261J, 23 de junho de 1911). 

Freud aceitou o convite: “Caro amigo, minha esposa está tocada pela repetição 

de seu gentil convite e prometeu reconsiderar sua decisão”95. Na mesma carta, o 

vienense comemorava sua vitória definitiva sobre o ímpio Alfred Adler: “Acredito que 

agora estamos livres de Adler. Ele deixou a Sociedade e, após uma “declaração”, da 

Zentralblatt também”. As tensões entre o “herege” e Freud acumularam-se para além do 

que eles podiam agüentar. Não houve embate direto ou público dessa vez; Adler 

simplesmente não suportava mais ter de ficar calado durante as reuniões do grupo de 

Viena, ouvindo a opiniões científicas discordantes das suas; então, numa nota, 

                                                
95 262F – 27 de junho de 1911. 



 163 

posteriormente publicada na edição seguinte da Gazeta Central, declara seu afastamento 

total das práticas psicanalíticas devido a fortes divergências científicas entre ele e o 

Professor Freud. 

Em seguida, Alfred Adler fundou um novo grupo e o batizou de “Sociedade de 

Defesa da Livre Psicanálise”. Alguns dos sócios da Sociedade Psicanalítica de Viena 

ficaram tentados a freqüentar as reuniões de ambos os grupos, mas Freud foi 

veementemente contrário a tal prática, exigindo lealdade a um grupo ou ao outro. Essa 

decisão lhe custou cerca de um terço de seus discípulos de Viena, os quais julgaram que 

o fundador da psicanálise estava violando as liberdades científicas de escolha96. 

Apesar do preço de perder seguidores na capital austríaca e ser taxado de tirano 

por aqueles que o abandonaram, Freud não se deixou abalar muito; enquanto os suíços 

estivessem prosperando, seu movimento psicanalítico continuaria crescendo. 

Mas, então, Adler agiu. No dia 11 de julho de 1911, Jung escreveu para Freud: 

 

Recebi a carta anexada de Adler (...) ele se refere a um rumor, 
supostamente circulando em Viena, de que eu exigi a destituição dele 
da Sociedade. É claro que escrevi imediatamente dizendo que isto 
estava fora de questão e que, pelo contrário, achei tal perda lastimável, 
etc. Quem é que espalharia este tipo de boato? 

(fragmento da carta 263J). 
 

Freud mal podia crer na ingenuidade de seu futuro-sucessor. Quem mais poderia 

ter iniciado o boato se não o próprio Adler? O vienense, em plenas férias de verão, 

viajando pela Alemanha, ficou furioso com Jung: “ele contava com o automatismo das 

boas maneiras” – escreveu Freud para Jung – “Sabia que o senhor diria: ‘Não, pelo 

contrário, lamento ouvir isso. E o senhor se deixou enganar, colocando-me numa 

posição complicada” (264F, 13 de setembro de 1911). 

O Senhor-Professor assinalava que agora Adler tinha nas mãos uma carta do 

presidente da Associação Psicanalítica Internacional lamentando o seu desligamento e 

reprovando a atitude de Freud; ou seja, o herege poderia voltar as palavras de Jung 

contra as de Freud, posicionando-os num conflito direto. “Agora que o mal já está feito” 

– concluía sua bronca – “posso apenas pedir-lhe que, no futuro, o senhor trate Adler, 

que sem dúvida tem mais truques nas mangas, com precaução psiquiátrica” (264F). 

                                                
96 As minutas de Otto Rank do dia 11 de outubro de 1911 listam os afastamentos de Adler, Bach, 

Madáy, Hye, Furtmüller, os Grüners, Hilferding, Klemperer e Oppenheim (273F n1). Incrivelmente, 
Wilhelm Stekel aproximara-se novamente de Freud nesse meio tempo e não abandonou a Sociedade 
Psicanalítica de Viena. 
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O clima de repreensão não durou toda a extensão da carta 264F: de antemão 

Freud já avisara que se seu humor parecesse amargo, Jung deveria atribuí-lo à “química 

corpórea anormal” proveniente da falta de saúde que lhe abatia. Ao final da epístola 

começava novamente o “jogo” de encantamento e sedução, no qual Freud exaltava as 

qualidades de Jung e pedia para que este não seguisse seus passos no tocante a tornar-se 

escravo do trabalho clínico: “Se eu o faço, devo ser desculpado por causa da minha 

idade, meus complexos e minha numerosa prole, a qual tenho que sustentar”. O mesmo 

discurso prolongava-se na carta seguinte de Freud:  

 
O senhor não deve tomar-me como modelo; pelo contrário, 

arme-se, antes que seja tarde, contra o dragão Prática. Dê à sua 
charmosa, esperta e ambiciosa esposa o prazer de salvar-lhe do 
negócio de ganhar-dinheiro. Minha mulher diz que ficaria muito 
orgulhosa se fosse capaz de fazer o mesmo por mim. (...) Eu desejo 
que o senhor saia-se bem melhor do que eu e não apenas me copie. 

(266F, 21 de julho de 1911). 
 

Freud deveria estar se referindo à grande fortuna da família de Emma e, ao 

caracterizar positivamente a mulher do companheiro ao mesmo tempo em que citava 

sua própria esposa, forçava uma identificação na qual Jung saía “vencedor” pelas 

circunstâncias favoráveis de seu casamento em contrapartida à condição do matrimônio 

do casal Freud que exigia deste a necessidade de trabalhar para pagar as contas. De certa 

forma, o mestre indicava o caminho a ser seguido pedindo para que o discípulo não o 

copiasse; Freud punha-se como modelo, sim, insistindo para que Jung desse maior 

atenção às pesquisas científicas do que à prática clínica, assim como ele próprio faria se 

estivesse no lugar do suíço. 

O que Sigmund Freud estava tentando fazer, consciente disso ou não, era 

convencer seu discípulo e futuro “herdeiro” a trilhar uma rota na qual a psicanálise 

colheria mais frutos; para a ciência em desenvolvimento era favorável uma maior e mais 

rápida produção de idéias e teorias, do que sacrificar o “brilhante cérebro” de Jung com 

trabalho clínico comum que poderia ser exercido por qualquer outro psicanalista menos 

capaz. 

Carl Jung aceitou o convite para participar do jogo de sedução; após dizer-se 

aborrecido por ter sido feito de peão por Adler, o suíço justificava o porquê de estar 

seguindo o molde de Freud no que dizia respeito à preocupação financeira: “O 

sentimento de inferioridade que se apossa de mim quando me comparo ao senhor tem 

sempre que ser compensado por um aumento de imitação” (267J, 26 de julho de 1911). 
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Aí estava a resposta do filho ao convite de identificação; Jung, para “compensar” seu 

sentimento de inferioridade, emulava o todo-poderoso e fálico pai. 

Acho difícil acreditar que Jung, nesse momento, se sentisse tão inferiorizado 

quanto dizia na carta; de certo, sentia ainda uma admiração profunda por Freud, 

possivelmente nos moldes de um pai potente, porém, encontrava-se em franca juventude 

e estava em vias de romper teoricamente com alguns dos conceitos psicanalíticos de 

Freud. Jung não estava, em absoluto, se sentindo tão abaixo do mestre a essa altura. 

Sentimentalmente atrelado, sim; tentado a seguir um caminho parecido com aquele 

construído por Freud, com certeza; todavia, não estava preso a uma posição submissa de 

imitação; Carl Jung já tinha começado a alimentar um sentimento muito diferente do de 

inferioridade, já estava começando a rivalizar com o pai. 

Contudo, a rivalidade despertada em Carl Jung vinha acompanhada de dúvidas e 

sofrimentos: seria possível que essa emulação (aqui não com o sentido de imitação, mas 

significando “concorrência/competição”) levá-lo-ia a ser taxado de “Herege”, como no 

caso de Adler? Será que a exposição pública de seus novos pensamentos e teorias, 

diferentes dos de Freud, iriam colocá-lo defronte ao tribunal de inquisição a serviço da 

Deusa Libido e que seu carrasco seria o próprio “pai”? 

Na terceira semana de agosto daquele ano começou a circular entre os 

psicanalistas uma nova edição do Jahrbuch. Na página 120 começava a parte 1 de 

“Transformações e Símbolos da Libido”. 

Freud acusou o recebimento do periódico no dia 20 de agosto de 1911 (268F) e 

disse para Jung que, apesar de não ter tido tempo para ler a publicação, ficara orgulhoso 

ao ver que o suíço havia colocado os dois artigos de sua autoria97 como inaugurais a 

esta nova edição, e complementava congratulando Jung por sua liderança sobre a causa 

psicanalítica. Mas, logo depois dos elogios, Freud iniciou uma charada com um “quê” 

de desafio: 

 

Estive trabalhando num campo no qual o senhor se 
surpreenderia de me encontrar. Desenterrei algumas coisas estranhas e 
fascinantes e me sinto quase que obrigado a não discuti-las consigo. 
Mas o senhor é muito astuto para deixar de adivinhar com o que tenho 
me ocupado quando eu acrescentar que estou morrendo de curiosidade 
de ler o seu “Transformações e Simb. Da Lib.” 

(268F, 20 de agosto de 1911). 
 
                                                

97 Ambos de Freud: “Dois princípios do funcionamento mental” e “Notas Psicanalíticas sobre um caso 
autobiográfico de um caso de paranóia” (a análise do caso Schreber). 
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Carl Jung foi pego de surpresa por essa declaração: 

 

Fiquei contentíssimo com a sua carta já que sou, como sabe, 
muito receptivo a qualquer reconhecimento que o pai sinta correto em 
me conceder (...) Ao mesmo tempo, sua carta deixou-me inquieto, 
porque, apesar de toda minha “astúcia”, não consigo compreender o 
que está acontecendo de tão enigmático nos bastidores  

(269J, 29 de agosto de 1911). 
 

Sigmund Freud sentiu-se impelido a responder e aliviar o suspense98; revelou 

rapidamente que seu trabalho tratava da questão da origem da religião. Maiores detalhes 

poderiam ser discutidos quando os dois se encontrassem em Zurique daqui a poucos 

dias, mas Freud fez questão de acrescentar que, após uma “primeira leitura” do artigo de 

Jung do Jahrbuch, ele se sentia bastante aliviado: “Então o senhor também está cônscio 

de que o complexo de Édipo está na raiz do sentimento religioso. Bravo!”. 

Freud estava começando a elaborar seu trabalho que seria posteriormente 

publicado como Totem e Tabu. O vienense investigava a possibilidade de existir um 

“arquivo cultural” humano, transmitido filogeneticamente e infiltrado secretamente na 

psique moderna. Nesta memória filogenética, Freud procurava vestígios de um 

parricídio primordial. Em tese, esse extrato residual primitivo do assassinato do pai da 

horda seria responsável pelo conflito e pela repressão presentes no complexo de Édipo 

do homem moderno. 

As diferenças entre o pensamento de Freud e o de Jung eram gigantes. Apesar de 

estarem à procura de “dicas” sobre o funcionamento psíquico, quando estudavam os 

mitos e lendas das culturas antigas, suas teses sobre a influência do acervo primitivo 

humano, presente na psique atual, divergiam e muito. 

Os temas mitológicos recorrentes em sonhos e fantasias observados por Jung em 

sua atividade clínica o levavam a analisar esse inconsciente cultural como algo “vivo”, 

que guiava o homem para o seu destino de tornar-se “um”. Tais padrões imagéticos, de 

natureza tão inata quanto os instintos, se apresentavam para a pessoa na forma de 

símbolos nos sonhos e fantasias e estavam repletos de mensagens prospectivas, através 

das quais era possível, por meio de uma análise dos seus conteúdos, orientar a pessoa a 

uma individuação. 

O parricídio primitivo de Freud, por sua vez, explicava a origem do impulso 

incestuoso inato no homem moderno. Essa tese era, na realidade, uma tentativa de 

                                                
98 270F - 1 de setembro de 1911. 
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embasar filogeneticamente o conflito sexual apresentado pela psicanálise, desvendando 

antropologicamente os resquícios que levavam enfim à formação da repressão e do 

recalque do material incestuoso e conflitivo. 

Parece-me claro, apesar desta descrição ultra-simplificada, que os dois homens 

estivessem teorizando sobre si-mesmos: Freud em sua infindável busca de fundamentar 

a existência do inconsciente “cientificando” a descoberta do desejo parricida, o qual 

encontrara primeiramente em sua “auto-análise” quando ainda se correspondia com 

Fliess. Já Jung desejava encontrar e formular um inconsciente, não menos científico, 

mas mais “independente” e vivo, que o guiasse e, de certa forma, conversasse com ele, 

agradando suas personalidades n° 1 e n° 2. 

É importantíssimo perceber que em ambos os casos há uma influência direta do 

outro homem; Freud e Jung estavam se beneficiando reciprocamente das experiências 

pessoais promovidas pelo contato de um com o outro, ao menos quanto ao 

desenvolvimento das suas teorias. 

O investimento de Freud na figura de Jung encheu o suíço de confiança 

suficiente para que ele deixasse as fronteiras do Burghölzli e se doasse para algo mais 

“desconhecido” para o mundo, para a psicanálise, porém, muito mais compatível com 

seu modo de pensar e conceber o homem, um homem em oposição ao pensamento 

mecânico-biológico da medicina psiquiátrica. Agora, a autoridade paterna de Freud 

havia se tornado ambivalente; o respeito nutrido por Jung em relação ao pai o levava a 

uma identificação e influenciava o seu modo de pensar e teorizar sobre o homem nos 

moldes psicanalíticos; no entanto, o suíço crescera nessa relação pai/filho e aspirava um 

patamar de igualdade, ou seja, queria se tornar um descobridor do homem como Freud. 

A partir de sua relação de amizade com o vienense, Jung percebera o quão 

limitado Freud era em alguns aspectos e escolhera então investir na sua própria 

“astúcia”, baseando-se nos elogios que o “pai” lhe dava. Portanto, de certo modo, foi 

também função do vínculo emocional estabelecido entre eles e da maneira como essa 

relação evoluiu, que Jung se sentiu confiante o bastante para começar a romper com 

Freud, pelo menos no tocante à teoria científica, dando início a um verdadeiro 

movimento de autonomia. 

Freud havia recebido também seus benefícios no relacionamento estabelecido 

com Jung. A ciência da psicanálise, criada por ele, dera um salto gigantesco em direção 

ao reconhecimento mundial desde que a correspondência e colaboração entre Freud e 

Jung foram iniciadas. Não era mera coincidência: o suíço era quem apostava nas idéias 
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de Freud, tal qual Fliess o fizera até os primeiros anos do séc. XX. Jung dava ouvidos 

aos planos e idéias do vienense, colocava-o no posto de “guru”, de mestre, de pai. Essa 

elevação de posição, principalmente quando outorgada por um jovem como Jung, 

nitidamente inteligente e culto, estimulava Freud a produzir e confiar ainda mais no 

potencial da sua criação. 

Coincidência ou não (e eu tenho a impressão que não), a produção psicanalítica 

de Freud aumentou em extensão e profundidade. A chegada de Jung, psiquiatra de uma 

famosa clínica suíça, ao movimento também aumentou o raio de influência da 

psicanálise. Logo, o número de correspondentes do grupo de psicanalistas aumentou, 

certamente não por mera coincidência. A. A. Brill, Ernest Jones, Max Eitingon, Sándor 

Ferenczi, Karl Abraham, Eugen Bleuler, Ludwig Binswanger, Franz Riklin, Oskar 

Pfister, todos chegaram a Sigmund Freud, ou no caso de Bleuler aproximou-se mais 

dele, devido à influência do contato de Carl Gustav Jung com o fundador da psicanálise. 

Nos casos, em especial, de Ferenczi, Jones, Abraham e Pfister, homens de importância 

inestimável para a história inicial do movimento psicanalítico, seus relacionamentos e 

correspondências particulares com Freud estenderam-se para além do fim da relação 

Freud/Jung. 

Freud nomeou Jung seu delfim, o príncipe-herdeiro da causa psicanalítica, pois 

nenhum outro seguidor fizera tanto quanto o suíço até ali, ou representara melhor o 

futuro da ciência, seguindo o modelo do pai-fundador, o próprio Freud. 

Mas, quando o delfim começou a dar maiores sinais de independência Freud pôs 

se rápido a agir; aqui a teoria freudiana beneficiou-se diretamente. Não por 

coincidência, Freud começou a escrever o que viria a ser Totem e tabu, sua obra que 

tratava do assassinato do pai pela geração mais nova/jovem (jung). O Senhor-Professor 

estava revisitando o complexo de Édipo por ainda uma outra via. 

Nas palavras de Renato Mezan: 

 

Freud, tendo percebido por onde Jung tratará de escapar à sua 
influência, começa a se interessar pelo simbolismo e pela mitologia, 
isto é, pela esfera da imaginação coletiva, sobre a qual sobre a qual 
suas idéias até então haviam sido pouco desenvolvidas. É como se, 
querendo se antecipar a Jung, Freud desejasse desbravar logo o 
domínio que este se reservara, interpretando formas arcaicas com base 
psicanalítica a fim de impedir que nelas seu “herdeiro” encontrasse 
apoio para seu modo peculiar de teorização. É esse, sem dúvida, o 
motivo principal que o conduz a mergulhar nas leituras das quais 
surgirá Totem e tabu. 

(Mezan, 2006, p. 321). 



 169 

 

A entrada de Freud no terreno de pesquisa de Jung, ou seja, a invasão do 

território símbolo da libertação do pai, catalisará os eventos edípicos e desencadeará a 

competição e rivalidade, até então latente, entre pai e filho. 

Após essa breve interrupção na história, espero ter conseguido chamar a atenção 

do leitor para a interessante dinâmica alcançada nesse momento, após o verão de 1911, 

no relacionamento Freud/Jung. É a partir daqui que nossos dois protagonistas 

começarão a rivalizar, de leve nesse começo, evoluindo até a brutalidade emocional e 

troca de hostilidades presentes na fase derradeira do relacionamento. A visita de Freud 

aos Jung nos dias 16, 17, 18 e 19 de setembro do ano de 1911 marca, sem que nenhum 

dos dois tivesse consciência disso, o começo do fim.  



 170 

A Águia e seu filhote: Um Perigoso Rival: 

 

Na manhã do dia 16 de setembro o trem saído de Bolzano, hoje cidade italiana, 

chegou na estação ferroviária de Zurique. O professor Sigmund Freud desembarcou e 

logo encontrou Carl Jung que lá o aguardava. 

Após um passeio de carruagem até Küsnacht os dois homens chegaram à frente 

da belíssima casa da família Jung. A cena que provavelmente se sucedeu então foi 

narrada por Linda Donn: 

 

Possivelmente as duas filhas de Jung e seu pequeno garoto 
correram para recebê-los (...) Freud estava ansioso para conhecer as 
crianças, particularmente Agathli, a jovenzinha espirituosa cuja 
curiosidade sexual tinha inspirado uma das palestras de Jung nos EUA. 

Emma Jung saudaria Freud ternamente. Ela gostava muito dele. 
(Donn, 1988, p. 131). 

 

Após um breve tour pela casa, Carl Jung levou seu hóspede até sua sala de 

estudos onde Jung trabalhava e atendia seus pacientes particulares. Sobre a escrivaninha 

deste quarto encontravam-se cartas a responder, diversos livros e pequenas estatuetas de 

figuras exóticas; de maneira geral a atmosfera não era tão diferente da do consultório da 

Berggasse 19. Um artigo, porém, que certamente não estaria na sala de estudos de Freud 

era a fotografia pendurada atrás da escrivaninha e que permanecia coberta por um pano: 

uma foto do Santo Sudário. 

Pouco foi documentado sobre os quatro dias que Sigmund Freud passou na 

companhia dos Jung, mas é sabido que os dois homens passaram pouco tempo sozinhos; 

houve muitas recepções, seminários e visitantes, entre os últimos, J. J. Putnam, o 

mesmo professor de Harvard de cuja companhia Freud, Jung e Ferenczi desfrutaram em 

1909, quando ficaram hospedados em seu sítio nos Adirondacks. Durante a sua estadia 

na Suíça, Freud submeteu-se a analisar Putnam por seis horas, apesar de uma dor de 

dente que lhe acometia. 

Freud e Jung usaram o tempo que lhes restou para discutir em conjunto os 

últimos arranjos para o Congresso de Weimar, marcado para os dias 21 e 22 daquele 

mês; não houve tempo suficiente para que os dois conversassem sobre suas novas 

teorias. 

No dia 19 de setembro de 1911, um trem partiu de Zurique com uma jornada de 

um dia programada até Weimar; entre os passageiros estavam Sigmund Freud, Carl e 
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Emma Jung, Alphonse Maeder e provavelmente Putnam, todos com destino ao melhor 

hotel da cidade, o Erbprinz, para a realização do Terceiro Congresso Psicanalítico. 

Às oito horas da manhã do dia 21 iniciavam-se as palestras. Putnam foi o 

primeiro a se apresentar; falou sobre a importância da filosofia para o desenvolvimento 

futuro da psicanálise. Seguiram-se as apresentações de Eugen Bleuler, Isidor Sadger, 

Karl Abraham, Heinrich Körber e Otto Rank. Em torno do meio-dia e meia os presentes 

pararam para o almoço. 

Quando o Congresso retornou à tarde, foi a vez de Carl Gustav Jung, o 

presidente da Associação Internacional, subir ao palco e apresentar o relatório anual do 

círculo psicanalítico. 

O crescimento da causa freudiana havia aumentado consideravelmente desde o 

último Congresso: O número de grupos nacionais afiliados aumentou consequentemente 

elevando o número de membros - 106 ao todo - e a exposição da psicanálise na Europa 

e América. Os dados do Congresso de Weimar em si somavam-se aos resultados 

positivos: 55 membros assistiam às conferências, a maior quantidade de pessoas 

presentes numa reunião de psicanalistas até então. 

Não eram apenas as estatísticas que fortificavam o movimento psicanalítico; a 

qualidade das palestras e dos palestrantes era notável. A começar pela presença de 

Putnam, passando pelo apoio e comparecimento do prestigiadíssimo Eugen Bleuler, o 

Terceiro Congresso de Psicanálise foi, sem dúvida, uma das mais impressionantes 

reuniões da história psicanalítica. 

O grandioso evento chamou a atenção dos jornais locais que, prontamente, 

enviaram repórteres para cobri-lo. Aparentemente a palestra de Rank sobre a nudez nas 

poesias e nas lendas, no segundo dia das apresentações, demoveu os editores de fazer a 

cobertura dos próximos Congressos, quando perceberam que a matéria circulando em 

seus imaculados diários lia: “foram lidas interessantes comunicações sobre a nudez e 

outros assuntos atuais” (Schultz, 1991, p. 208). 

No dia 22, foi Sigmund Freud quem inaugurou a manhã de palestras. Sua 

conferência abarcou um rápido, mas não menos brilhante, “pós-escrito” da análise de 

Schreber. O Senhor-Professor correlacionava o delírio de Schreber de poder olhar para 

o Sol sem ser ofuscado com uma história mitológica sobre a águia e seus filhotes: 

 
“A águia submete seus filhotes a um teste, antes de reconhecê-

los como sua descendência legítima: a menos que consigam olhar para 
o Sol sem piscar, são arrojados para fora do ninho (...) A águia, pois, 
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(...) comporta-se como se ela própria fosse descendente do Sol e 
estivesse submetendo os filhos a um teste de linhagem”. 

(Freud, 1912 [1911] / 1969, p.106/107). 
 

O uso de um exemplo mitológico mostrava aos ouvintes o quanto Freud estava 

percorrendo um caminho parecido com o do príncipe-herdeiro (àquele ponto, ninguém 

sabia a verdadeira distância que separava o pai do filho). 

Tendo entrado claramente no terreno de Jung, Freud não deixou, pois, de fazer 

um agradecimento explícito e cordial ao suíço em seu discurso: 

 

Este breve pós-escrito à minha análise de um paciente 
paranóide pode servir para demonstrar que Jung tinha excelentes 
fundamentos para sua asserção de que as forças criadoras de mitos da 
humanidade não se acham extintas, mas que, até o dia de hoje, 
originam nas neuroses os mesmos produtos psíquicos que originaram 
nas mais remotas eras passadas. 

(Freud, 1912 [1911]/ 1969, p.107). 
 

Em seguida, era a vez de Jung subir ao palco novamente, agora na posição de 

teórico. Apoiado e elogiado publicamente por Freud, o suíço discorreu a respeito de 

suas mais novas descobertas quanto à semelhança entre os símbolos mitológicos e as 

fantasias de seus pacientes psicóticos. 

Ambas as palestras foram aclamadas pela platéia e seus conteúdos denotavam 

uma aparente concordância nos pensamentos dos dois palestrantes. Essa harmonia não 

duraria até o próximo Congresso. 

A assembléia de Weimar de 1911 foi um sucesso para Freud, Jung e para todo o 

movimento psicanalítico. Sem a presença ácida de Alfred Adler, o contingente de Viena 

ajudou a eleger Carl Jung para seu segundo mandato de presidente da Associação 

Internacional e Franz Riklin outra vez como secretário. A sede oficial da causa 

freudiana seria novamente Zurique. 

Foi uma ocasião especial. Para coroar o evento foi tirada uma fotografia de 

todos os presentes; era a primeira vez na história da psicanálise que um grande número 

de integrantes (46 membros) posavam juntos, comemorando o resultado feliz de 

Weimar e esperançosos à cerca do futuro do movimento psicanalítico99. 

                                                
99 Para uma reprodução de parte dessa foto, ver Anexo 4 (p. 261). 
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Olhos atentos à fotografia perceberão um intrigante enigma: Sigmund Freud está 

notavelmente mais alto do que o teutônico Jung. Duane Schultz nos desvenda o 

mistério: 

 

No centro da segunda fila da fotografia, visivelmente no 
coração do grupo, está em pé Freud, a encarnação do patriarca. À sua 
direita o leal Ferenczi e à esquerda Jung, mas há algo estranho nesse 
trio. Freud reduz Ferenczi a um anão e parece quase uma cabeça mais 
alto do que Jung! Freud posou para a foto em cima de um caixote, ao 
passo que Jung, ainda o filho submisso (que era quinze centímetros 
mais alto do que Freud), inclinou-se para frente. 

(Schultz, 1991, p. 209). 
 

De Weimar, Jung se dirigiu para Munique, onde participaria de um congresso 

sobre psicologia e psicoterapia, e depois foi a St. Gallen, Suíça, por 4 semanas devido 

ao serviço militar. Durante esse período o suíço estava decidido a trabalhar mais e 

desenvolver a segunda parte de “Transformações e Símbolos da Libido”. 

Freud permaneceu mais um dia na Alemanha para conversar com Abraham 

sobre suas novas idéias relativas à origem da religião e o papel da mitologia nas 

neuroses. De volta a Viena, o otimismo conquistado no Congresso estava preservado: 

“Os dias em Zurique e Weimar me parecem ainda mais esplêndidos em retrospecto. Dor 

de dente e estresse foram esquecidos, a troca de idéias, as esperanças e satisfações, que 

foram a substância daqueles dias, distinguem-se em toda em toda a sua pureza” (273F, 

12 de outubro de 1911) 

As boas perspectivas proporcionadas pelo encontro psicanalítico foram um tanto 

amortecidas devido a alguns últimos problemas relacionados à saída de Adler e de seu 

bando de desertores. A temporada pós-férias da sociedade de Viena estava começando e 

algumas atitudes necessitavam ser oficializadas. Freud deveria assegurar as diferenças 

entre o seu grupo e o de Adler; após Weimar, a psicanálise não poderia ser confundida 

com uma prática qualquer, por isso não haveria a possibilidade de diálogo entre as duas 

associações. 

Em 12 de outubro Freud escreveu para Jung: “Um tanto cansado após a batalha 

e a vitória, lhe informo que ontem forcei toda a gangue de Adler (seis deles) a se afastar 

da Sociedade. Eu fui duro, porém não penso ter sido injusto” (273F). Apesar das 
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expulsões, novos membros se afiliaram ao grupo de Viena100, entre eles Sabina 

Spielrein, que se mudara recentemente de Zurique para a capital austríaca. 

Jung mostrou-se particularmente envolvido no episódio das expulsões: “Fiquei 

interessado nas presentes atividades em Viena. Podemos saber os nomes dos dissidentes 

rapidamente? De meu ponto de vista esse expurgo é uma benção” (275J, 17 de outubro 

de 1911). A opinião era direta e clara: Freud agira certo em expulsar os hereges; tal qual 

um padre da Inquisição, o mestre havia abençoado o grupo de Viena e dessa forma o 

purificado. Devemos nos perguntar o quanto Jung julgava suas novas teorias diferentes 

das de Adler. Concordar com a “purgação” implicava diretamente na certeza de que a 

segunda parte de seu estudo sobre as transformações da libido estavam de acordo com a 

doutrina freudiana ou no mínimo muito próxima dela. 

Porém as novas idéias de Jung mostravam nitidamente uma discordância entre o 

seu pensamento e o de Freud. Seria possível que Jung não a visse? Ou ele estaria 

blefando. Tentando agradar o velho patriarca, ou zelando pela sua futura herança? 

Enquanto Carl Jung não tinha certeza sobre o que sentia ou, pelo menos, não 

indicava para Freud estar sofrendo maiores conflitos, alguém em Küsnacht suspeitava 

de um futuro mais nebuloso. 

Emma Jung aproveitou a ausência do marido e decidiu escrever para Sándor 

Ferenczi, a quem havia conhecido durante o período deste no Burghölzli. Sabendo do 

laço que envolvia o húngaro com Freud e com Jung, Emma escreveu-lhe sobre suas 

desconfianças e medos. A Sra. Jung confessava a Ferenczi que sentia algo de errado na 

relação entre seu marido e o Professor Freud; sentia que o vienense esforçava-se demais 

em manter sua autoridade sobre Jung e que se recusava em colocar-se em pé de 

igualdade. Além disso, Emma Jung dizia-se preocupada com a reação de Freud frente 

aos últimos trabalhos do marido. 

Por mais que ela tenha pedido para que Ferenczi não contasse suas aflições para 

Freud, o húngaro decidiu fazê-lo assim mesmo. Ferenczi encaminhou a carta da Sra. 

Jung anexada à sua própria para a Berggasse 19 e disse que esperava as próximas 

instruções para saber como agir. 

“Minha proposta” – escrevia Ferenczi em 19 de outubro de 1911 – “seria de 

escrever uma carta para Frau Jung tranqüilizando-a (e eu posso fazê-lo com a 

consciência em paz), de que eu não notei nenhuma oposição sua e, ao mesmo tempo, 

encorajá-la a procurá-lo diretamente” (Donn, 1988, p.138). 

                                                
100 Três membros, August Stärcke, Jan van Emden e Sabina Spielrein. 
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Sigmund Freud respondeu rapidamente para Ferenczi. Na carta, Freud pedia 

para o discípulo “eliminar” qualquer assunto referente à teoria, ou ao ocultismo e à 

libido e perguntar somente sobre a questão da autoridade. 

Ao invés de ler “eliminar” (“streichen”, em alemão) Sándor Ferenczi leu 

“streifen”, ou seja “abordar”. O húngaro percebeu o próprio lapso após o envio de 

resposta para Emma Jung. Agora, com Ferenczi pedindo lhe mais informações sobre o 

“ocultismo” e as novas formulações do marido sobre a libido, os medos da Sra. Jung 

tinham se confirmado. 

No dia 30 de outubro, Emma Jung escreveu uma carta para Sigmund Freud: 

 

Querido professor Freud, 
(...) Desde a sua visita fui atormentada pela idéia de que a sua 

relação com o meu marido não segue como deveria e, já que ela, 
definitivamente, não deve ficar assim, quero tentar fazer tudo que 
estiver ao meu alcance. Não sei se estou me enganando quando penso 
que o senhor não está inteiramente de acordo com “Transformações da 
Libido”. (...) Ou será outra coisa? Nesse caso, diga-me, por favor, o 
que é, querido Herr Professor. 

(Freud, 1974/1994, p. 452). 
 

A resposta de Freud para Frau Jung não “sobreviveu”, mas é certo que seu 

conteúdo era tranqüilizador, pois, em 6 de novembro, Emma Jung voltou a escrever: 

 

Meu querido professor, 
Sua gentil carta aliviou-me de dúvidas ansiosas (...) Se falei de 

“Símbolos” foi principalmente porque eu sabia o quão ansioso Carl 
estava esperando pela sua opinião; ele frequentemente falava que tinha 
certeza de que o senhor não o aprovaria e, por esse motivo, aguardava 
o seu veredicto com certa agitação. Sem dúvida isso era apenas um 
resíduo do complexo paterno (ou materno) o qual provavelmente será 
resolvido nesse livro (...) Então talvez tenha sido melhor que o senhor 
não tenha reagido instantaneamente de forma a não reforçar essa 
relação pai-filho. 

A segunda razão foi fornecida pela conversa que tivemos na 
primeira manhã de sua chegada, quando o senhor me contou algo sobre 
a sua família. O senhor disse que o seu casamento tinha sido há tempos 
“amortizado”, que agora não havia mais o que fazer exceto – morrer. 
As crianças estavam crescendo e se tornando uma preocupação real 
(...) Isso causou em mim tal impressão, e pareceu-me tão significativo, 
que precisei pensar e pensar; supus que era uma conversa dirigida 
apenas a mim porque tinha, ao mesmo tempo, um significado 
simbólico e referia-se ao meu marido. 

Por favor, não fique bravo se me arrisco a falar novamente 
sobre o “conteúdo manifesto” do seu discurso (...). 
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(...) O senhor pode imaginar quão contente estou e honrada pela 
confiança que tem em Carl, mas às vezes me parece como se o senhor 
estivesse dando demais – não enxerga nele o seguidor e executor mais 
do que o necessita? Não é verdade que alguém dá muito porque quer 
muito? 

(...) Não pense em Carl com um sentimento paterno: “Ele 
crescerá, mas eu devo definhar”, mas, sim, como um ser humano pensa 
em outro, que, como o senhor, tem sua própria lei a cumprir. 

Não fique bravo comigo. 
(Freud, 1974/1994, p.455, 456, 457). 

 

 

Emma Jung foi brilhante. Suas associações na carta a Freud beiram as de uma 

intervenção ou pontuação de um analista com um paciente cujos desejos inconscientes 

determinam suas ações. Sem dúvida o conteúdo da carta não era leve e o fato de não 

termos a resposta de Freud apenas dificulta mais ainda imaginar quais as reações dele 

frente às suposições da Sra. Jung. 

No entanto, a carta seguinte do Senhor-Professor para Carl Gustav Jung101 traz 

uma mudança de atitude: Freud falava diretamente de suas impressões sobre as novas 

teorias e idéias presentes no artigo de Jung. “As leituras para a minha psicologia da 

religião seguem lentas. Uma das melhores obras que li (de novo) é uma de um 

conhecido autor a respeito das ‘Transformações e Símbolos da Libido’”. 

Freud dizia que, por vezes, sentia o autor expressando-se tão bem que as idéias 

do texto fixavam-se na sua mente. Às vezes sentia que o conteúdo era prejudicado pelo 

cristianismo ou pelo fato de o autor estar mais acima do material do que nele 

propriamente dito. “Contudo” – continuava Freud – “é a melhor coisa que este 

promissor autor já escreveu, até agora, embora ele ainda fará melhor”. 

A seguir, o vienense fazia uma confissão:  

 

Já que o autor é o senhor mesmo, gostaria de continuar fazendo 
uma revelação: atormenta-me pensar (...) que eu posso estar roubando 
algo seu ou apropriando-me de algo que também foi conquistado pelo 
senhor. Quando isso acontece, sinto-me perdido (...) Por que, em nome 
de Deus, permiti-me segui-lo nesse campo? 

(Fragmento da carta 280F, 12 de novembro de 1911) 
 

Carl Jung respondeu-lhe tão logo recebeu a carta: 

 

                                                
101 280F – 12 de novembro de 1911. 
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Muito obrigado pela sua gentil carta (...) Entretanto, a 
perspectiva para mim é muito obscura, caso o senhor também entre na 
psicologia da religião. O senhor é um rival perigoso – se precisamos 
falar em rivalidade. Contudo, eu penso que deve ser assim, pois um 
desenvolvimento natural não pode ser interrompido, e tampouco 
alguém deve tentar interrompê-lo. Nossas diferenças pessoais tornarão 
nossos trabalhos diferentes. (...) Devido às diferenças em nossos 
métodos de trabalho, nós nos encontraremos, indubitavelmente, de 
tempos em tempos, em lugares inesperados. 

(282J de 14 de novembro 1911) 
 

Após essa afirmação, Jung arriscou revelar um dos temas abordados na parte 2 

de Transformações e Símbolos da Libido: “A meu ver, o conceito da libido, como 

postulado nos Três Ensaios, precisa ser completado pelo fator genético, para se 

aplicável à Dem. Precoc.”. 

A declaração de rivalidade, ainda que cautelosa, libertou Jung a expor parte de 

suas novas e, certamente, controversas teorias. O suíço estava “ampliando” o conceito 

da libido, transformando-a em algo diferente da pulsão sexual como descrita na obra 

freudiana. Dificilmente Freud deixaria tal modificação passar em branco, mas não 

abordou esse assunto logo de cara; a carta seguinte dele para Jung abria com o seguinte 

dizer: “Estritamente negócios”102. 

Porém no dia 29 de novembro Freud foi surpreendido por uma apresentação 

dentro de seu próprio grupo de Viena. Sabina Spielrein discursou na frente dos colegas 

a respeito de seu trabalho intitulado “Sobre a Transformação”; resumidamente, 

Spielrein falava sobre um instinto de morte, de destruição do ser, e sua relação com o 

instinto sexual. A partir das elucubrações da moça ficava claro para os presentes a forte 

importância atribuída ao fator biológico, a um componente inato naturalizante. 

A presença do material mitológico na apresentação de Sabina levou Sigmund 

Freud a desconfiar do envolvimento direto de Jung naquelas idéias. O vienense decidiu 

tirar à prova suas suspeitas; enviou uma carta para o suíço. 

“Fräulein Spielrein leu ontem um capítulo do estudo dela (quase que escrevo o 

ihrer [dela] com um “i” maiúsculo [Ihrer = seu]) (...) O que mais me incomoda é que 

Fräulein Spielrein quer subordinar o material psicológico a considerações biológicas” 

(286F, 30 de novembro 1911). Freud explicava para Jung sua posição avessa à 

naturalização da pulsão sexual como proposta por Sabina. 

                                                
102 284F – 16 de novembro de 1911. 
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Além do “quase” lapso de pena, e de uma pequena crítica quanto o método 

junguiano para lidar com a mitologia, o vienense não deixou de questionar o suíço 

quanto aos seus pontos de vista sobre o assunto da libido: 

 

Eu estaria muito interessado em saber o que o senhor quer dizer 
por uma extensão do conceito de libido (...) Receio que haja um mal 
entendido entre nós, do mesmo tipo que já ocorreu quando o senhor 
escreveu, num artigo seu, que no meu entendimento a libido é idêntica 
a qualquer tipo de desejo, quando, na realidade, eu sustento 
simplesmente que existem duas pulsões básicas e que apenas a força 
por trás da pulsão sexual pode ser denominada libido. (284F). 
 

Sigmund Freud estava se referindo à apresentação de Jung em Amsterdã, em 

setembro de 1907, na qual o suíço, nitidamente com dificuldades próprias para aceitar a 

teoria da libido como proposta pelo fundador da psicanálise, alterou alguns conceitos de 

modo a deixá-los mais palatáveis “ao público”. 

O mestre fora direto o suficiente para provocar uma pequena retração por parte 

de Jung. Em sua carta de 11 de dezembro de 1911, Carl Jung respondeu como um 

verdadeiro herdeiro do trono psicanalítico. Em primeiro lugar, mudou o papel de carta; 

no cabeçalho deste lia-se em grandes letras Internationale Psychoanalytische 

Vereinigung (Associação Psicanalítica Internacional), abaixo disso Dr. C. G. Jung 

President. O suíço escreveu para Freud que tinha sido com uma dessas novas folhas que 

emitira sua resposta para Bleuler, após este ter abandonado o movimento psicanalítico 

há pouco tempo. “Nós não deixaremos que isso abata nosso ânimo” – dizia o presidente 

da Internacional – “Já aceitamos cinco novos membros no lugar de Bleuler” (287J). 

Jung prosseguia a carta atacando a falta de organização de Riklin e mostrando-se 

como um esforçado administrador da causa freudiana. Após essa primeira introdução, 

era hora de comentar sobre as críticas feitas por Freud: “Tanto quanto possível” – 

escrevia ele – “tomarei nota de suas objeções ao meu método de lidar com a mitologia. 

Ficaria agradecido por algumas observações detalhadas, para poder levar em conta sua 

crítica à minha segunda parte” (287J). 

Em seguida Jung diferenciava-se da postura adotada por Spielrein, dizendo que 

ela trabalhava além da conta com a biologia, mas que isso não era culpa dele, mas, sim, 

de uma tendência “cultivada-em-casa”. Ele continuava: “Se cito argumentos similares, 

faço-o por faute de mieux103. Sou completamente favorável a manter a A dentro de 

                                                
103 “Falta de algo melhor”. 
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seus próprios limites, mas acho uma boa coisa fazer incursões ocasionais em outros 

territórios”. 

Por fim, Jung endereçava o problema da definição da libido, explicando a Freud 

que reservara um capítulo inteiro da segunda parte de “Transformações” no qual 

discutia sua solução em detalhes, o que seria impossível de fazer numa carta. “O ponto 

essencial é que tento substituir o conceito descritivo da libido por um genético (...) um 

pouquinho de biologia se tornou inevitável aqui”. 

Jung indicava uma diferença clara entre o seu modo de pensar e o de Freud; 

apesar de não explicitar os detalhes dessa dessemelhança e nem mesmo justificá-la, a 

questão estava nomeada: “libido”, para Jung, não seria a mesma que para a psicanálise 

freudiana. 

Ao contrário do que poderíamos pensar, Sigmund Freud não declarou uma caça 

ao herege profanador da deusa Libido, mas se disse aberto para eventuais críticas. 

“Estou muito impressionado com o seu papel de carta” – redigiu o Senhor-

Professor em sua réplica referindo-se ao novo papel timbrado do amigo – “A oposição 

está fortalecendo os laços que nos unem. Talvez Bleuler trate-nos melhor agora que se 

tornou um estranho”104. Após essa introdução, Freud passou para o assunto da libido 

demonstrando uma aparente abertura:  

 

Sou totalmente a favor de seus ataques à questão da libido e eu 
mesmo espero muita luz de seus esforços. Constantemente, parece-me, 
posso passar um longo tempo sem sentir a urgência de esclarecer uma 
questão obscura e então, um dia, sou estimulado a isto pela pressão dos 
fatos ou pela influência das idéias de alguém outro. 

(288F, 17 de dezembro de 1911). 
 

Cabe aqui questionarmos se essa demonstração de abertura científica e 

convivência pacífica na diferença por parte de Freud era verdadeira ou seria uma nova 

tentativa de manutenção da pressão sobre o discípulo, deixando Jung ventilar um pouco 

suas próprias idéias, para não sufocá-lo com a autoridade paterna, e, dessa forma, 

mantê-lo contente e vinculado à causa freudiana. 

Se pensarmos na questão da libido como o ponto principal da ruptura teórica 

entre os dois, pode parecer que Freud estivesse simplesmente “atuando” uma falsa 

compreensão e receptividade às novas idéias de Jung, tanto que quando este se mostrou 

                                                
104 288F – 17 de dezembro de 1911. 
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irremediavelmente seguro e apegado à sua nova definição de libido, Freud abriu o 

Malleus e, tal qual fizera com Adler, expulsou Jung do movimento. 

Entretanto, é possível pensar que Freud estava, naquele momento, legitimamente 

aberto à crítica de Jung, pois acreditava no poder intelectual do discípulo, além de 

gostar muito do suíço pessoalmente, ao contrário do caso de Alfred Adler, a quem 

Freud respeitava intelectualmente, mas não admirava intimamente. Sigmund Freud 

acreditava em Carl Jung como seu sucessor; o jovem era inteligente, criativo além de 

amigo, por isso talvez desse um crédito extra a ele, uma chance de se provar. Linda 

Donn (1988) é partidária dessa visão quando escreve: “Freud estava ciente de que nem 

todas as premissas das quais a psicanálise dependia estavam em completo acordo. Mais 

do que isso, a obra de Jung atiravam-nos para o futuro e era muito promissora” (p. 141). 

Independente das razões de Freud para não julgar e condenar a posição de Jung 

quanto à libido naquela hora, algo aconteceria ainda nos últimos dias de 1911 que 

alteraria a postura do vienense frente ao discípulo. 

A Sra. C. (referida como “Frau C”. ao longo da correspondência Freud/Jung e 

“Frau H.” nas cartas trocadas entre Freud e Pfister) era paciente de Sigmund Freud 

desde 1908, e havia procurado por ele a fim de curar-se de seus sintomas neuróticos 

obsessivos. Sua análise era sempre complicada e objeto de reclamações constantes por 

parte do Dr. Freud105. 

Em novembro de 1911, a Sra C., insatisfeita com o trabalho do vienense, voltou 

para Zurique, sua cidade de origem, para consultar-se com Oskar Pfister. 

Em dezembro, Pfister avisou a Freud que não a via desde o dia 3 daquele mês; 

aparentemente, Frau C. havia desaparecido. Freud comunicou o desaparecimento da 

atormentadora criatura para Jung em sua carta do dia 17 (288F): “não temos notícias da 

Sra. C__ há uma quinzena (...) É claro que ela está certa, porque ela está além de 

qualquer possibilidade de terapia, mas ainda é dever dela sacrificar-se pela ciência”. O 

que Freud não sabia, e Jung decidiu não informar, é que Frau C. viera buscar a clínica 

de Carl Jung ao abandonar Pfister. 

Conforme Kerr (1997): “Com Jung, ela se queixou de que Freud era distante e 

desatento. A reação de Jung foi concordar com ela e tratar de demonstrar seu próprio 

                                                
105 Freud reclamava constantemente do tormento que “Frau C.” (Elfriede Hirschfeld) era em sua vida 

profissional. Um exemplo: “Com la C__” – escreveu ele para Jung – “finalmente conquistei algo através 

da A: seus sintomas ficaram muito piores. (...) Ela é um caso grave, talvez incurável. Mas devemos ser 
condizentes com nós mesmos, esses são os casos nos quais temos mais a aprender” (255F, de 12 de maio 
de 1911). 
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interesse, despachando-a em seguida” (p. 417). Da Suíça, a Sra. C. voltou para Viena e 

relatou seus encontros com os dois analistas suíços para Sigmund Freud. 

No dia 31 de dezembro de 1911, o Professor Freud escreveu para Carl Jung uma 

carta um tanto depressiva: 

 

Frau C___ contou-me todo tipo de coisas sobre o senhor e 
Pfister (...) deduzo que nenhum de vocês adquiriu ainda a objetividade 
necessária na prática clínica, que ainda se envolvem, dando uma boa 
parte de si e esperando que o paciente retribua algo. Permita-me, na 
qualidade de venerável velho mestre, dizer que esta técnica é 
invariavelmente imprudente e que é melhor permanecer reservado e 
puramente receptivo. (...) Creio que um artigo sobre 
“contratransferência” se faz altamente necessário(...) 

Se o senhor realmente sente qualquer ressentimento contra 
mim, não há necessidade alguma de usar a Sra. C___ como uma 
oportunidade para desabafar. Se ela lhe pede para contar-me sobre sua 
conversa com ela, imploro-lhe, não a deixe influenciá-lo ou intimidá-
lo; apenas espere pelo meu próximo delito e desconte em mim 
diretamente. (290F). 
 

Depois desse desabafo, Freud revelava que também tivera entreveros pessoais 

com Ferenczi que reclamava da falta de afeto para com ele, mas que, ao final, Ferenczi 

admitira que a postura de Freud tinha sido prudente. “Não nego que gosto de estar 

certo” – dizia Freud para Jung – “No fim das contas este é um triste privilégio, já que é 

concedido pela idade. O problema com vocês, homens mais jovens, parece ser uma falta 

de entendimento ao lidar com seus complexos paternos” (parte da carta 290F de 31 de 

dezembro 1911). 

Nisso talvez Freud estivesse certo; tanto Ferenczi quanto Jung tinham problemas 

em lidar com suas figuras paternas e acabavam se atrapalhando. De fato, Jung não devia 

ter trocado maiores informações sobre Freud com a problemática Frau C. e talvez até o 

tivesse feito para desabafar seus problemas com a autoridade deste sobre si. 

Essa atitude de Carl Jung machucou profundamente Sigmund Freud. O vienense 

provavelmente sentiu-se traído pelo filho preferido. A partir daí, toda a construção 

narcísica projetada na figura de Jung e dependente da boa conduta deste, começou a 

despedaçar. Enquanto os ataques ao pai vinham pela via da teoria, Freud podia agüentar 

e, possivelmente revidar sem maiores prejuízos; contudo, quando o golpe veio através 

da relação afetiva e pessoal, Freud sentiu-se atingido. 

Jung precisava se explicar e justificar sua postura e falta de decoro junto a Sra. C 

e foi o que fez em sua carta, datada de 2 de janeiro de 1912, escrita durante um curto 
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período de férias em St. Moritz. O suíço dizia nela que a atribulada mulher começou a 

perguntar-lhe sobre Freud e ele, em suas próprias palavras, “pressentindo uma 

armadilha, evadi o máximo que pude” (291J). 

Porém, a partir de um determinado momento, Jung não conseguiu mais escapar 

da armadilha de Frau C. e acabou cedendo: 

 

Eu disse que não tinha pretensão de que meu ponto de vista 
estivesse correto, uma vez que eu não sabia o que se passava. O que eu 
podia compreender, falei, era que ela queria um pouquinho da sua 
simpatia, a qual o senhor, por muito boas razões, havia negado. (...) 
Ainda disse para ela que isso era como me parecia; eu poderia estar 
enganado já que a minha experiência não poderia, de maneira alguma, 
ser comparada à sua. Posteriormente me senti muito incomodado por 
ter-me deixado ser arrastado para essa discussão. Eu a teria evitado se 
não fosse por minha pena pela condição desgraçada dela, o que me 
seduziu e deu vantagem a ela (...). Confortei-me com o pensamento de 
que, uma vez com o senhor, ela estaria no caminho certo novamente. 

(291J, 2 de janeiro de 1911). 
 

Jung fez o que sempre fizera quando desapontara o mestre: rapidamente 

justificou-se e se mostrou arrependido para Freud. 

Provavelmente os dois teriam se acertado, não fosse um pequeno imprevisto: a 

missiva de Jung sofreu um atraso nos correios e só chegou à Berggasse 19 uma semana 

depois (Kerr, 1997, p. 418). 

Sigmund Freud estava perplexo e machucado com a “frieza” de Jung: quase 

duas semanas haviam se passado desde que enviara a carta denunciando seu 

aborrecimento com a atitude do discípulo e até agora nenhuma resposta ou 

esclarecimento; nem ao menos uma carta com votos de feliz ano-novo. Frente ao 

aparente descaso do filho, Freud decidiu que não escreveria também. 

Foi a vez de Jung surpreender-se com o longo intervalo sem receber nenhuma 

informação da Berggasse 19. Em 9 de janeiro, o suíço decidiu sondar o que tinha 

acontecido: “espero que o senhor tenha recebido minha última carta de St. Moritz (...) O 

“venerável velho mestre” não precisa recear nenhum ressentimento de minha parte, 

especialmente quando ele está certo” (292J, de 9 de janeiro de 1911). 

Apesar do tom penitente, a carta também assumia uma nuance menos submissa. 

Jung não queria ser tratado como um adolescente que precisa ser castrado no tocante à 

teoria psicanalítica e à postura de analista; a seu ver, ele tinha total direito de assumir e 

bancar a atitude transferencial que lhe parecesse correta:  
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Estou plenamente convencido que o paciente deve representar a 
parte passiva e que o analista não deve nunca exercer nada por meio da 
contratransferência (...). Para mim, a regra primordial é que o analista 
deve ter a liberdade que o paciente, por sua vez, precisa adquirir, senão 
o analista terá que se fazer de morto ou, como o senhor diz, ser levado 
à loucura. Acho que se trata bem mais de uma questão relativa aos 
nossos estilos de vida diferentes do que qualquer discordância em 
princípios. (292J). 
 

Discordância de princípios ou estilo de vida diferentes, fato é que, até hoje, 

analistas junguianos e psicanalistas atuam na clínica de forma diferente quanto a essa 

questão. 

No dia 10 de janeiro foi a vez de Freud quebrar o silêncio. A carta atrasada de 

Jung finalmente chegara ao destinatário. As explicações do suíço sobre o ocorrido com 

a Sra. C. não apagaram por completo a mágoa, porém, certamente, atenuaram-na. 

Freud estava muito mais aliviado, pois, como informou para Jung, “estava 

quebrando a cabeça por uma quinzena, perguntando-me por que eu não tinha recebido 

resposta alguma do senhor – Frau C___ não podia ser a razão” (293F de 10 de janeiro 

de 1912). 

No parágrafo seguinte, o vienense tentava, com alguma dificuldade, acolher o 

filho arrependido: “O que o senhor escreve sobre o incidente com a Sra. C___ quase me 

fazem sentir pena. O senhor não deve se sentir culpado frente a mim; se tanto, poderia 

mudar um pouco sua técnica e mostrar mais reservas frente ao paciente” (293F) 

Quando tudo parecia estar se resolvendo, Zurique foi abalada por um poderoso 

movimento anti-psicanalítico que demandou de Jung muita atenção e tempo. Veremos 

os porquês dessa crise no capítulo seguinte, por ora, prefiro me ater a um dos efeitos 

indiretos dela que repercutiu fortemente na já instável relação de Freud com Jung. 

Com a deflagração dos ataques à psicanálise em Zurique, Carl Jung, 

representante maior do grupo suíço e presidente da associação internacional 

psicanalítica, precisou atender e cuidar do perigoso cenário que ameaçava a causa 

freudiana. Como efeito colateral, Jung mal tinha tempo para se corresponder com os 

associados e colegas; entre eles, Sigmund Freud. 

Os constantes atrasos de Jung em sua troca de cartas sempre enervaram o 

vienense; porém, dessa vez, o sentimento que tomou conta de Freud foi outro: 

desamparo. 
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O relacionamento pessoal dos dois já vinha “balançando” desde os problemas 

com a Sra. C. e Freud não esperava que viesse a experimentar um novo período de 

instabilidade tão logo. No entanto, quando tudo parecia resolvido após o pedido de 

desculpas de Jung, as cartas do suíço começaram a demorar em aparecer de novo. 

Um sentimento de abandono se apoderou de Freud; era como se seu “filho dos 

sonhos” não se preocupasse mais com ele. A dor não era muito diferente daquela dos 

primeiros anos de 1900, quando Wilhelm Fliess começou a se distanciar dele. 

Duas semanas se passaram sem que qualquer carta de Küsnacht chegasse à sua 

porta. 

Ao final de janeiro, Freud decidiu desabafar suas dores com o leal Ferenczi: “O 

senhor pode perceber agora” – escrevia o mestre – “que a carta enviada pela esposa dele 

para o senhor não foi nada além de uma projeção de hostilidade a mim” (Donn, 1988, p. 

141). Freud estava arrependido por ter sido tão gentil com a preocupação da Sra. Jung e 

também pela própria devoção a Carl Jung. 

“Eu sabia da ambição dele” – dizia a carta de 23 de janeiro de Freud para 

Ferenczi – “porém tinha esperanças de ter pressionado esse recurso a meu serviço 

através da posição que criei para ele (...) A perspectiva de fazer tudo sozinho enquanto 

eu viver e então falhar em deixar um digno sucessor para prosseguir não é muito 

consolador” (Donn, 1988, p. 141). 

Ferenczi concordava com o mestre em parte: por um lado, dizia que Jung 

possuía uma ambição sem limites e descontrolada, a qual seria melhor verificar em 

análise, afinal, segundo o húngaro, ela sempre se voltava contra Freud; porém, Ferenczi 

atestava sua opinião de que “de meu ponto de vista, [Jung] não merece a transferência 

da desconfiança-Fliess” (Donn, 1988, p. 142). 

Ao final de uma carta de 20 de janeiro de 1912, Ferenczi resumia a verdadeira, 

mas triste notícia para o mestre Freud: “Por toda a vida o senhor teve que fazer tudo 

sozinho. O seu sucessor ainda não chegou”. 

A partir daí, Sigmund Freud percebeu que deveria passar a encarar Carl Gustav 

Jung como um homem, e não mais como seu príncipe-herdeiro. Jung precisava ser 

tratado assim como Abraham, Ferenczi ou Jones; como alguém próximo, porém uma 

pessoa que não seria poupada de duras críticas quando merecidas. 

Com isso, Freud estava propenso a colocar Jung numa espécie de provação; 

seria necessário saber se o discípulo, desnudo do favoritismo, era capaz de acompanhar 

a psicanálise. O momento chegara: era a hora de Jung deixar o ninho e alçar vôo: Jung 
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seria como os outros filhotes da águia-Freud e a primeira tarefa seria a de provar a 

consistência de suas novas teorias da libido e do material mitológico do inconsciente. 

Para Carl Jung, o inconsciente não era mais unicamente fruto dos conflitos da 

criança com os pais; tinha um padrão universal, genético, de toda a humanidade. Freud 

daria chance para que Jung provasse o valor de sua teoria. Assim como no mito da 

águia, era hora do filhote ser empurrado para encarar o Sol. Freud apenas acompanharia 

atentamente o percurso de Jung, não se intrometeria; era o momento do jovem provar 

seu valor. Seria ele o verdadeiro e legítimo filho que, ao arrostar o brilho solar, abriria 

as asas e subiria num vôo magnífico? Ou talvez o filhote não suportasse a luz e, 

derrotado, despenhar-se-ia para fora da proteção do pai até morrer? 

Se a segunda hipótese se tornasse verdadeira, Freud teria perdido o herdeiro ao 

trono, em quem apostara todo o futuro de sua ciência e confiara a herança de seu nome. 

Mas o vienense-águia não contava que, devido ao seu sentimento de traição e 

abandono, ele acabaria sendo mais rigoroso com Jung do que era com seus outros 

filhotes, afinal, o suíço era, de fato, seu rival mais perigoso. 
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Tudo começou com uma mordida de cachorro: 

 

1912 seria um ano difícil para Carl Gustav Jung. 

Desde os seus primeiros dias de janeiro, Jung já recebia “dicas” dos duros 

golpes que o abateriam sequencialmente até os últimos dias de dezembro. 

Tudo começou com uma mordida do cachorro do vizinho, recebida enquanto 

brincava com o cão no quintal; não fora nada grave, todavia, a mão de Jung inchou um 

bocado e isso dificultava a redação. 

As preocupações de Jung realmente começaram quando uma série de cartas de 

conteúdo anti-psicanalítico começou a ser publicada nas páginas culturais do Neue 

Zürcher Zeitung (um jornal de Zurique). No segundo dia de janeiro de 1912, o Dr. Max 

Kesserling, especialista em doenças nervosas, presidiu uma palestra no grupo 

conservador denominado Kepler-Bund106 sobre a teoria psicológica de Freud. 

A palestra, na realidade, era uma poderosa declaração de oposição às idéias 

freudianas. Kesserling expressava o seu pesar ao refletir o quanto a veiculação de tais 

teorias estava forte nos círculos de educadores e pastores. Obviamente, a referência ao 

contingente clérigo da psicanálise destinava-se à Oskar Pfister. 

A partir da apresentação de Kesserling ridicularizando os ensinamentos de 

Freud, uma chuva de cartas começou a chegar à redação do diário de Zurique, criticando 

todos aqueles que seguiam a “não-científica” psicanálise de Freud. 

No dia 10 de janeiro, o Neue Zürcher Zeitung publicou uma carta defendendo as 

teorias de Freud e repreendendo a postura de Kesserling. O remetente, que assinava “Dr. 

J”, dizia julgar “de mau gosto conduzir tal discussão perante uma platéia leiga (...), que 

a palestra carecia de objetividade, além de conter uma grande quantidade de asserções 

falsas” (Ellemberger, 1970. 811/812). 

Esta carta de Jung (Dr. J) não refreou as condenações publicadas nas edições 

seguintes do jornal, na verdade, apenas incitou-as ainda mais. Um remetente, que 

assinava “F.M.” (Fritz Marti) uniu-se à Kesserling e juntos continuaram as críticas à 

psicanálise. As censuras ao movimento psicanalítico e, principalmente, aos perigos das 

“interpretações sexuais” pregadas pelo seu método, começaram a vir vinculadas a 

hostilidades em relação aos psicanalistas, os quais, segundo os agressores, não 

percebiam os prejuízos que tal prática causava para a ciência e para a sociedade. 

                                                
106 “Grupo fundado na Alemanha cujo objetivo era derrotar as especulações pseudocientíficas (isto é, a 

psicanálise) e reconciliar as verdadeiras ciências naturais com a fé cristã” (Bair, 2003, p. 219). 
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Na edição do dia 17 de janeiro, Jung, assinando seu nome inteiro, refutou as 

críticas à teoria sexual: “a concepção de sexualidade utilizada por Freud e por mim tem 

um significado muito maior do que o sentido vulgar (...) Isso pode ser lido nas obras de 

Freud e nas minhas” (Ellemberger, 1970, p.812). Novamente a explicação apenas 

provocou mais polêmica. 

Foi a vez do prestigiadíssimo Auguste Forel entrar na discussão. Juntando-se aos 

opositores de Freud, Forel argumentou que alguns dos pacientes neuróticos submetidos 

à psicanálise tinham desenvolvido psicoses graves; além disso, ele lastimava que o 

método catártico, desenvolvido por Breuer em conjunto com Freud, tivesse sido 

distorcido por este último, dando lugar à deplorável prática psicanalítica. 

Jung chegou a cogitar a convocação de um advogado para processar os 

prepetradores das críticas por difamação. Mas antes disso, decidiu comunicar 

resumidamente os acontecimentos para Freud, em 23 de janeiro de 1912 (295J). 

Há duas semanas que nenhuma palavra de Jung chegava a Viena e o suíço sabia 

que o humor do mestre Freud não estaria dos melhores depois de tanto tempo sem 

receber informações do “delfim”: 

“Querido Professor Freud, desta vez a razão para a minha omissão é mais 

complicada. Nós fomos vítimas de “blackmail”107 por parte dos jornais e fomos 

publicamente injuriados” (295J). Além disso, o suíço dizia-se drenado intelectualmente, 

uma vez que toda sua libido estava focada em seu trabalho para aprender o máximo 

sobre fantasias mitológicas e então finalizar a segunda parte de seu livro, tarefa que 

estava ocupando a maior parte do seu tempo. 

As críticas dos jornais se alastraram até o final de fevereiro, consumindo o 

ânimo de Jung, que deixou a Pfister e Maeder a tarefa de manter Freud informado sobre 

as intrigas e disputas públicas da psicanálise em Zurique. 

Em 15 de fevereiro, quase um mês desde sua última carta, Carl Jung escreveu 

novamente para Freud; foi apenas uma “nota rápida” com o intuito de avisar Freud “que 

ainda estou vivo” (297J) e contar de suas “terríveis batalhas contra a hidra da fantasia 

mitológica”. 

A resposta de Freud a esta carta já denota sua mudança de postura frente a Jung, 

devido à errática correspondência. Freud escreve em 18 de fevereiro: “Fiquei contente 

em receber uma carta sua. Não gosto de quebrar hábitos e não vejo triunfo nenhum 

nisso. Arrancado do hábito, já não me lembro o que lhe disse e, ademais, ainda quero 

                                                
107 Originalmente em inglês. = chantagem, extorsão. 
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ser atencioso com seu trabalho” (298F). Em seguida, Freud comentava a respeito do 

lançamento de um novo periódico psicanalítico, a revista Imago, e aproveitava para uma 

crítica mordaz: “Eu teria gostado muito de ver o seu nome figurando proeminentemente 

nesta revista e na Zentralblatt, mas, em vez disso o senhor se esconde por trás da sua 

nuvem religioso-libidinal” (298F). 

Jung não respondeu à “farpa” tão prontamente. Os ataques jornalísticos à 

psicanálise tinham-no deixado exausto e, pior, mancharam e devastaram a reputação do 

movimento freudiano em grande parte da Suíça. Financeiramente os analistas suíços 

encontravam-se numa situação ruim, muitos de seus pacientes deixaram a clínica da 

“maléfica” psicanálise e o próprio Jung se viu com um menor número de pacientes. A 

situação era tal que Franz Riklin, o secretário da Associação Internacional, foi obrigado 

a pedir para Freud que encaminhasse a Zurique alguns pacientes (Schultz, 1991, p. 211). 

Finalmente, no dia 25 de fevereiro de 1912, Carl Jung escreve para Freud na 

tentativa de tranqüilizá-lo: “Creio não estar enganado quando suspeito que o senhor de 

certa forma se ressente de meu desleixo como correspondente. Quanto a isto, meu 

comportamento é realmente um tanto irresponsável, já que permiti que minha libido 

fosse consumida em meu trabalho” (300J). 

Mas Jung pedia calma ao vienense: “Não acho que o senhor precise ficar 

apreensivo quanto à minha prolongada e invisível permanência na “nuvem religioso-

libidinal” (...) tolere um pouco mais. Eu trarei todo o tipo de coisas maravilhosas 

comigo ad majorem gloriam108 A” (300J). 

Há algum tempo atrás tais palavras seriam o suficiente para fazer com que Freud 

sorrisse e voltasse a elevar sua estima por Jung às máximas alturas; no entanto, 1912 

não fazia mais parte dessa dimensão. O pai não seria mais tão tolerante, ou tolo, com 

seu filhote. 

Para Freud, os longos intervalos sem notícias, unidos às histórias da Sra. C. e 

aos outros pequenos problemas dos últimos meses, por exemplo o fato de que viera a 

saber da mordida do cão por meio de Pfister e não diretamente por Jung, tinham-no 

afastado do suíço. Agora, o Senhor-Professor suspeitava de razões inconscientes por 

trás dessas atitudes e exigiria uma retratação para além das justificativas de tempo 

escasso/trabalho em excesso. Seria necessário uma elucidação, por que não, 

psicanalítica. 

                                                
108 = “maiores glórias”. 
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O aborrecimento do fundador da psicanálise em sua réplica de 29 de fevereiro 

era palpável e sem precedentes; nunca Freud tinha sido tão duro com Jung: 

 

O que o senhor diz sobre o meu ressentimento por sua 
tendência de negligenciar nossa correspondência justifica uma 
explicação A mais completa. Não pode haver dúvida de que eu fui 
um correspondente exigente nem posso negar que esperei por suas 
cartas com grande impaciência e as respondi prontamente. 
Desconsiderei seus sinais anteriores de relutância. Dessa vez me deu a 
impressão de ser mais sério; minhas suspeitas foram levantadas por sua 
recusa de me informar sobre a sua condição de saúde após a mordida 
do cachorro e pelo episódio C___. Tratei de me controlar e 
rapidamente desliguei meu excesso de libido. Fiquei triste em fazê-lo, 
porém feliz em ver a rapidez com a qual o consegui. Deixei, desde 
então, de ser exigente e de causar medo. Como sabemos, 
irresponsabilidade não é um conceito compatível com a psicologia 
profunda. (301F, de 29 de fevereiro de 1912). 

 
As críticas de Freud iam mais longe do que o mero “detalhe” da relação pessoal 

entre eles. No restante da carta, o fundador da psicanálise atacava o desinteresse de Jung 

quanto à Associação Internacional, que, na opinião de Freud, não estava funcionando 

como deveria. Sua principal objeção estava relacionada ao descuido de Jung como 

presidente e a bagunça da Associação Internacional de Psicanálise. De acordo com 

Freud, o suíço não podia apenas decidir transferir toda a sua libido para os estudos 

pessoais, deixando a presidência e a organização dos assuntos administrativos de lado. 

Freud lembrava Jung da falta de constância nas edições do Bulletin, o periódico, 

supostamente mensal, que funcionaria como meio de comunicação entre o presidente e 

todos os sócios; no entanto, nenhuma nova edição tinha sido publicada desde o 

Congresso de Weimar, o que deixava os grupos e seus integrantes desinformados. Freud 

ressaltava que a Zentralblatt de Viena estava sempre organizada, mas que tal 

organização demandava trabalho duro e sacrifício por parte de seus editores. 

Na carta também constavam reclamações sobre o secretário Riklin, por seu 

desleixo em responder às demandas dos sócios. Além do mais, a data para o Congresso 

do ano não tinha sido estipulada ainda. 

Freud escrevia: “Estou menos preocupado com o presente do que com o futuro; 

estou determinado a fazer todas as preparações necessárias para ele, com o intuito de 

ver tudo seguro em suas mãos quando o momento chegar” (301F). 

Era uma “carta-bomba”. 
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A resposta de Jung foi rápida: “Sua carta me deixou muito pesaroso”, escreveu 

ele em 3 de março de 1912. Em seguida, refutava as críticas administrativas de Freud 

uma a uma. Em primeiro lugar, Riklin era o responsável nesses últimos meses pelo 

Bulletin e ele já havia recebido um ultimato de Jung para que tudo funcionasse segundo 

as regras, caso contrário, seria demitido na próxima oportunidade. Quanto às datas para 

o Congresso, Jung afirmava que só não pudera defini-las ainda, porque estava 

esperando por uma confirmação do exército suíço dos dias nos quais ele deveria se 

apresentar e cumprir suas obrigações; apenas e somente por isso. 

Jung dizia na carta para Freud que, como presidente da Internacional de 

Psicanálise, vinha tentando montar um novo grupo psicanalítico em Lausanne, Suíça, 

mas que a oposição local estava, naquele momento, forte demais; comunicava os 

desenvolvimentos de uma filial em Londres, a qual estava ajudando a erguer; além da 

possibilidade de um novo grupo na Holanda. Fora isso, não enxergava o que mais podia 

fazer como presidente para integrar os grupos e expandir a causa, mas que estava aberto 

a sugestões. 

Por fim, a respeito das implicações contra sua “personalidade momentânea” de 

correspondente inconstante, Carl Jung dizia pensar que esta não deveria abalar tanto 

Freud, pois imaginava que suas colaborações, as do passado e presente, para a 

psicanálise significavam e importavam muito mais do que esse traço falho em sua 

personalidade. 

Jung escrevia em tom sério, desconsiderando a possibilidade de que algo de 

“sintomático” pudesse ter tomado conta dele e, dessa forma, o impelido a agir da 

maneira que agiu nos últimos meses: 

 

Se algo sério tivesse me acometido que pudesse pôr nosso 
trabalho em perigo, não é nem preciso dizer que eu o haveria 
informado (...) Toda vez que tinha qualquer coisa importante a 
comunicar eu sempre o fiz. Não mantive uma correspondência ativa 
durante essas últimas três semanas porque eu queria, se fosse possível, 
não ter escrito carta nenhuma, simplesmente para ganhar tempo para o 
meu trabalho, e não para lhe dar uma demonstração de negligência 
ostensiva. Ou será que desconfia de mim? A experiência demonstrou o 
quão infundado é isso. Naturalmente, eu tenho opiniões que não são as 
suas a respeito das verdades máximas da A – embora nem isso seja 
certo, pois não se pode discutir tudo na Terra por carta (...) Eu nunca 
teria me juntado ao senhor se a heresia não corresse nas minhas veias. 

(303J, de 3 de março de 1912). 
 

Ao final da carta, Jung citou Nietzsche: 
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Deixe que Zarathustra fale por mim: ‘Retribui-se mal a um 
professor caso se permaneça apenas um pupilo (...)’ (...) É isso que o 
senhor me ensinou através da A. Como um que é verdadeiramente 
seu seguidor, devo ser valente e determinado, não menos frente ao 
senhor. 

(303J, de 3 de março de 1912). 
 

Freud não tinha outra opção senão concordar com os argumentos que Jung lhe 

fornecera, afinal, estes expressavam um desejo natural de emancipação, o qual um 

mestre não poderia, conscientemente, desaprovar ou objetar. Além do mais, Jung tinha 

justificado de modo coerente os porquês da desorganização na Associação Internacional 

e mostrado sua inocência perante as acusações do mestre. 

Se tudo que o suíço lhe dissera na carta fosse verdade, então Freud não tinha 

porque desconfiar de motivos inconscientes e sintomáticos regendo o seu 

comportamento aparentemente hostil e desinteressado. Mesmo assim, o sentimento de 

abandono ainda assolava o vienense. 

Desse modo, Freud respondeu rapidamente, determinado a demonstrar apoio à 

busca de independência do pupilo, porém deixando claro sua vulnerabilidade diante do 

modo com que essa vinha se manifestando, ou seja a inconstância na correspondência. 

 

O senhor deixou bem claro que não deseja escrever-me no 
momento e eu respondo que estou tentando tornar essa privação fácil 
para mim mesmo. Não é o meu direito? Não seria este um ato 
necessário de autodefesa? 

Fora isso, estamos de acordo com tudo (...) O alicerce 
indestrutível da nossa relação pessoal é o nosso envolvimento com a 

A, mas nessa base pareceu-me atraente construir algo melhor, ainda 
que mais instável, uma amizade íntima e recíproca. Não deveríamos 
prosseguir construindo-a? 

O senhor fala da necessidade de uma independência intelectual 
e cita Nietzsche para apoiar sua opinião. Estou de pleno acordo. Mas, 
se um terceiro viesse a ler essa passagem, perguntar-me-ia quando109 
foi que tentei tiranizá-lo intelectualmente e eu teria que dizer: não sei. 
Não creio que jamais o tenha feito. (...) Se, ainda assim, o senhor 
quiser maior independência de mim, o que posso fazer a não ser (...) 
ocupar minha desempregada libido em outro lugar e aguardar até que o 
senhor descubra que pode tolerar uma maior intimidade. 

Por que (...) ficar tão “pesaroso”? O senhor acha que estou 
procurando por outro que seja capaz de ser meu amigo, meu ajudante e 
meu herdeiro, ou que espero achar um tão cedo? (...) Fique seguro 
                                                

109 Aqui há um lapso, Freud escreveu “warum – por que”, ao invés de “wann – quando”; a frase, como 
foi escrita originalmente, seria: “perguntar-me-ia por que [warum] foi que tentei tiranizá-lo...”. 
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quanto à minha afeição e continue a pensar em mim com amizade, 
mesmo que o senhor não escreva frequentemente. 

(304F, de 5 de março de 1912). 
 

Dessa forma, Carl Jung estava “liberado” da obrigação de se corresponder com 

Freud constantemente e, então, poderia focar sua energia na produção da segunda parte 

de “Transformações e Símbolos da Libido”, programada para o próximo número do 

Jahrbuch. 

Jung chegara aos últimos capítulos do livro e, conforme avançava, dava-se conta 

de quão longe da teoria freudiana ele realmente estava. Suas idéias haviam evoluído 

desde a primeira parte da obra e agora compunham uma nova definição do inconsciente 

e de suas “ações” na consciência. 

Partindo da análise das fantasias da srta. Miller (nota de rodapé 79) e de seus 

estudos mitológicos, Jung percebia uma nova dimensão inconsciente que enviava 

“mensagens simbólicas” para a pessoa através dos sonhos e de alucinações, por 

exemplo. A diferença fundamental entre esses símbolos e aqueles presentes na teoria 

freudiana estava em sua “função”: enquanto as imagens e conteúdos dos sonhos, para 

Freud, representavam aspectos “mal-filtrados” de desejos e conflitos relativos à 

sexualidade que, por terem passado pela censura a ponto de atingir a consciência, 

apresentavam-se deslocados, condensados e figurados em imagens oníricas, para Jung 

essas imagens oníricas eram símbolos enviados pelo inconsciente que apontavam para 

um caminho criativo da psique em direção à realização de “si-mesmo”, ou seja, os 

símbolos tinham uma função prospectiva, de ajudar o indivíduo a atingir o seu 

verdadeiro potencial. 

Na segunda parte de Transformações e Símbolos da Libido, Carl Jung postulava 

que as fantasias sexuais e o conflito incestuoso, tais como propostos por Freud, eram 

indícios de uma patologia no decorrer desse processo de individuação, ou seja, era como 

se a energia necessária para levar o indivíduo a realizar sua potencialidade estivesse 

fixada nas figuras parentais e, dessa forma, impedisse o desenvolvimento sadio e 

criativo da pessoa. 

Enquanto, para Freud, era o complexo de Édipo e sua dissolução, que inseriam o 

homem na cultura, Jung assinalava que o complexo de Édipo e o conflito incestuoso 

eram meramente símbolos, dentre muitos outros, que expressavam a luta do indivíduo 

em busca da diferenciação e do si-mesmo. O complexo de Édipo, para Jung, necessitava 

de uma “amplificação” para além das fantasias sexuais e incestuosas pessoais que 
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levavam ao conflito e, muitas vezes, à neurose; deveria ser compreendido como uma 

pré-condição humana à individuação e não como produto exclusivo da sexualidade 

infantil. 

Com isso, a noção de neurose mudava consideravelmente na teoria junguiana. A 

neurose e seus sintomas deixavam de ser o retorno inevitável do material recalcado, 

passando a significar um estado de desunião consigo próprio: o indivíduo estaria 

percorrendo um caminho falso e o “si-mesmo”, ou, como a teoria junguiana diria hoje 

em dia, o Self – Arquétipo Central enviaria mensagens simbólicas na tentativa de 

reorientar o indivíduo para o seu caminho próprio e verdadeiro. Quanto mais a pessoa 

relutasse em retornar ao próprio centro, mais fortes esses símbolos seriam, até um ponto 

de manifestarem-se através de sintomas psíquicos ou somáticos. 

Isto é, os sintomas, assim como quaisquer outros símbolos, teriam uma função 

de restaurar e nortear o indivíduo para o seu caminho de autenticidade. A partir disso, 

Jung conclui e postula o caráter prospectivo dos símbolos que aponta para uma 

transcendência a um patamar mais completo e autêntico do indivíduo. 

O homem-neurótico da psicanálise, condenado ao inexorável conflito edípico 

infantil, poderia, e deveria, aos olhos de Jung, ser sacrificado na busca de ampliação de 

consciência intrínseca ao processo de individuação, sendo guiado por uma força criativa 

independente do ego. Os conteúdos sexuais infantis deveriam ser reconhecidos como 

fixações regressivas e patológicas dos símbolos prospectivos enviados pelo centro da 

totalidade do si-mesmo. 

As diferenças de interpretação dos conflitos humanos levou Jung a divergir de 

Freud quanto à universalidade do complexo de Édipo e de seus efeitos na vida psíquica 

cotidiana. Além disso, o conceito de libido também sofreria alterações. 

Para a psicanálise, o conflito humano era da ordem da sexualidade, determinado 

pelo recalque dos impulsos incestuosos-infantis, isto é, os sintomas e a neurose tinham 

como base a pulsão sexual, cuja energia regente era a libido. Já, para a nova teoria de 

Jung, o conflito humano era fruto do embate entre a necessidade natural do indivíduo de 

tornar-se “total” e sua adaptação coletiva/social. Certamente, tal conflito abarca os 

impulsos sexuais, mas Jung definia a sexualidade como uma das arestas deste e não 

como a sua única ou principal base. Dado isso, a libido torna-se energia de vida em 

função da individuação, podendo assumir diversas “facetas” e não apenas a de força 

exclusiva da pulsão sexual. 
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Desde as primeiras cartas trocadas entre Freud e Jung, pode se perceber que a 

definição de libido era um ponto de discordância entre os dois; agora que o suíço se 

preparava para publicar suas conclusões a respeito das novas características da libido ele 

sabia que teria que enfrentar as críticas de Freud. 

O último capítulo de Transformações e Símbolos da Libido, intitulado “O 

sacrifício” - devido à análise do tema da morte do herói - sem dúvida, evidenciava, 

também, a situação pessoal pela qual Jung passava diante da perspectiva de rejeição por 

parte de Freud. 

Jung escreveu em sua autobiografia: “Eu sabia de antemão que o capítulo ‘O 

sacrifício’ me custaria a amizade de Freud. Nele, expus minha própria concepção do 

incesto, da metamorfose decisiva, do conceito de libido e de outras idéias, que 

representavam meu afastamento de Freud” (Jung, 1961/2006, p. 202). 

Se Carl Jung suspeitava que as suas alterações à teoria psicanalítica não seriam 

bem recebidas por Freud, o vienense, em contrapartida, não demonstrava nenhuma 

preocupação maior, pelo contrário, dizia-se ansioso e otimista:  

 

Estou aguardando ansiosamente pelo seu segundo trabalho 
sobre a libido com o novo conceito de libido, porque imagino que a 
“Declaração de Independência” anunciada pelo senhor há algum tempo 
está expressa nele (...) O senhor verá que eu sou bem capaz de ouvir e 
aceitar, ou de esperar até que uma idéia se torne mais clara para mim.  

(311F, 21 de abril de 1912). 
 

Tomando essa carta como uma declaração de abertura da parte de Freud, Jung 

decidiu começar a dar pequenas prévias de suas conclusões. Nas cartas que se seguiram, 

Carl Jung e Sigmund Freud iniciaram uma discussão sobre as questões antropológicas 

do “problema do incesto” e as relações deste com a psique. Não chegaram a um acordo. 

Carl Jung escreveu em 17 de maio de 1912: 

 

A grande quantidade de angústia que paira solta sobre o homem 
primitivo a qual levou à criação das cerimônias de tabu, no sentido 
mais amplo (totem, etc.), produziu, entre outras coisas, o tabu do 
incesto (ou melhor: o tabu de mãe e pai). O tabu do incesto não 
corresponde ao específico do incesto sensu strictiori, assim como o 
sagrado do totem não corresponde com seu valor biológico. Deste 
ponto de vista, devemos dizer que o incesto é proibido não porque é 
desejado, mas porque a angústia que paira reativa regressivamente o 
material infantil e o transforma em uma cerimônia de desagravo (como 
se o incesto tivesse ocorrido ou sido desejado). (...) O significado 
etiológico da proibição do incesto deve ser diretamente comparado 
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com o, assim-chamado, trauma sexual (...) O trauma é aparentemente 
importante ou real, também o é a proibição do incesto (...). Assim 
como (...) não importa se um trauma sexual realmente ocorreu ou não 
ou se foi mera fantasia, psicologicamente não faz diferença se uma 
barreira de incesto realmente existiu ou não. 

(315J, 17 de maio de 1912). 
 

A discussão chegou ao fim com a carta de Freud de 23 de maio de 1912, na qual 

o vienense dizia: “Quanto à questão da libido, finalmente vejo em que ponto sua 

concepção difere da minha (refiro-me, é claro, ao incesto, mas estou pensando em suas 

anunciadas modificações no conceito de libido) (...) Admito sentir uma forte antipatia 

em relação à sua inovação” (316F). 

Freud afirmava não ter gostado das idéias de Jung, pois via nelas uma 

similaridade “desastrosa” com as teorias de Adler. Provavelmente, esta comparação foi 

o suficiente para deixar Jung numa posição defensiva. 

O medo de ser colocado na cadeira de réu frente ao júri psicanalítico e ao 

carrasco, como no caso de Alfred Adler ocorrido há pouco mais de um ano, deve ter 

feito com que Carl Jung ficasse temeroso quanto ao seu lugar no futuro do movimento 

psicanalítico. Ao mesmo tempo, agora ele não poderia mais voltar atrás; seu livro estava 

quase pronto e o material deste era produto de seu estudo mais dedicado. Heresia ou 

não, Jung acreditava em seu trabalho. 

Como se não bastasse a delicadeza da situação em que a relação entre Freud e 

Jung se encontrava, um mal-entendido estava prestes a acontecer. Este seria um 

poderoso golpe no relacionamento dos dois homens. “O gesto de Kreuzlingen” e suas 

conseqüências marcaram o final da confiança e amizade entre Sigmund Freud e Carl 

Gustav Jung. 
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O Gesto de Kreuzlingen e um Comitê Seleto e Secreto: 

 

Ludwig Binswanger estivera presente no primeiro dia em que Sigmund Freud e 

Carl Gustav Jung se encontram pessoalmente em 3 de março de 1907; muito havia 

mudado desde então para Freud, Jung, Binswanger e para o movimento psicanalítico. 

A relação entre Jung e Binswanger não era mais a mesma em meados de 1912; 

havia uma antipatia recíproca entre os dois e sua correspondência era casual e sempre 

vinculada a assuntos profissionais. Já Freud e Binswanger, após superados alguns 

problemas que os distanciavam pessoalmente, comunicavam-se com freqüência. 

Embora a troca de cartas nunca tenha alcançado a mesma intensidade da de Freud para 

Jung, é seguro dizer que ambos se respeitavam muito e gozavam de uma amizade 

tranqüila110. 

No entanto, a correspondência entre Freud e Binswanger assumiu um tom 

trágico no primeiro semestre de 1912. Depois de uma cirurgia de emergência para a 

retirada do apêndice supurado, em março, Binswanger soube que os médicos haviam 

encontrado e retirado também um tumor. Naquela época, o prognóstico para câncer era 

um só: a morte. 

Ludwig Binswanger, com 31 anos na época, acreditando que morreria logo (na 

verdade viveu mais 53 anos, até a sua morte em fevereiro de 1966), pediu a Freud que 

lhe fizesse uma visita, mesmo que curta, para auxiliar-lhe pessoalmente em seu novo 

projeto a respeito da importância das idéias freudianas para a psiquiatria. Sigmund 

Freud aceitou o convite do amigo convalescente e a viagem para Kreuzlingen (cidade 

suíça à beira em Lago Constança, distando cerca de 65 km de Zurique), onde 

Binswanger residia, ficou marcada para o final de maio. 

Binswanger não avisou Jung de sua doença; Freud, em consideração a ele, 

também não disse nada além de: “minha correspondência com Binswanger foi 

reavivada; o que eu havia interpretado como um interesse lânguido, seria melhor 

definido por doença e uma operação” (311F, 21 de abril de 1912). Sem uma maior 

comoção de Jung, que não se pronunciou sobre o assunto, Freud não falou mais nisso 

até a viagem. 

No dia 23 de maio, na mesma carta em que escrevia para Jung sobre suas 

objeções quanto às novas definições do discípulo para o complexo de Édipo, Freud 

                                                
110 Dentre os que foram colaboradores da psicanálise em algum momento, mas que, posteriormente, a 

“abandonaram”, Binswanger, pioneiro da psicologia existencial, foi o único que continuou amigo de 
Freud, independente de suas divergências teóricas, até a morte de Freud em 1939. 
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dizia: “Eu estarei mais próximo do senhor, geograficamente (...) na noite do dia 24, 

parto para Constança, para visitar Binswanger. Estou planejando voltar na terça-feira 

seguinte. O tempo é tão curto que não será possível fazer mais nada” (316F). Foi aqui 

que começaram os mal-entendidos: Freud não dizia na carta, mas esperava que Jung 

juntasse-se a ele na visita a Binswanger; possivelmente, o vienense ansiasse por uma 

oportunidade de encontrar com o amigo e apaziguar os ânimos e as tensões, como 

tinham feito em tantas ocasiões nos últimos anos. Nos planos de Freud, a viagem para 

Kreulingen, ainda que curta, prometia ser de diplomacia e retomada de sua amizade 

com Jung. 

Mas em nenhum momento o vienense fizera um convite direto, ou adequado 

para que Jung entendesse seu desejo. Na verdade, dadas às circunstâncias, Jung não 

tinha condições emocionais para compreender a vontade subentendida de Freud e, pior 

ainda, interpretou-a de forma oposta: era como se Freud dissesse: “o meu tempo por lá 

será muito curto e corrido, o senhor não será bem-vindo”. 

Em 8 de junho, duas semanas depois da carta de Freud, Carl Jung respondeu, 

mais defendido do que nunca:  

 

Quanto à questão do incesto, fico angustiado em ver os 
poderosos sentimentos mobilizados pelo senhor na sua contra-ofensiva 
às minhas sugestões. Já que penso ter razões objetivas do meu lado, 
sou forçado a defender minha interpretação do conceito de incesto (...) 
O paralelo com Adler é uma pílula amarga; engulo-a sem um 
resmungo. Evidentemente, esse é o meu destino (...). 

O fato de que o senhor não sentiu necessidade de me ver 
durante sua visita a Kreuzlingen deve, suponho, ser atribuída ao seu 
desprazer quanto ao meu desenvolvimento da teoria da libido. (...) 
Parece que terei que seguir meu próprio caminho por mais algum 
tempo. Mas o senhor sabe como nós, os suíços, somos obstinados. 

(Fragmento da carta 318J, 8 de junho de 1912). 
 

 

A réplica de Freud foi escrita num tom de incompreensão frente às acusações 

feitas por Jung. Freud dizia que aguardaria mais detalhes quanto às questões teóricas da 

libido e do incesto para, então, definir seu ponto de vista com maior objetividade. 

 

Mesmo que não possamos chegar a um acordo imediatamente, 
não há razão para supor que essa diferença científica irá prejudicar 
nossas relações pessoais (...) Não posso concordar com o senhor 
quando diz que o fato de eu não ter ido a Zurique após Constança foi 
motivado por meu desprazer com a sua teoria da libido. Há alguns 
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meses, o senhor teria me poupado dessa interpretação. (...) passei duas 
noites e um dia no trem, para que fosse possível passar duas noites e 
dois dias num só lugar (...) para ir a Zurique eu teria que sacrificar um 
dos dois dias, então privando o meu anfitrião de metade do tempo 
designado a ele. 

(319F, 13 de junho de 1912). 
 

Freud também dizia que estaria impondo a visita à Jung, caso tivesse pedido 

para que esse o acompanhasse no feriado; “(...) Mas eu teria ficado muito contente se o 

senhor tivesse pensado nisso espontaneamente (...) Sua observação me causa dor, pois 

mostra que não se sente seguro a meu respeito”. Ao final da missiva, era Freud quem 

assumia uma posição de ofendido pelo descaso “demonstrado” por Jung. 

Carl Jung estava aborrecido com Freud, pois julgava que o vienense tinha 

desprezado sua companhia e preferido a de Binswanger; tal atitude, na mente de Jung, 

só poderia estar ligada ao desdém demonstrado por Freud em relação às suas novas 

concepções do incesto. 

Sigmund Freud, por sua vez, estava incomodado pela falta de consideração de 

Jung: o episódio da Sra. C., a escassa correspondência e a falta de uma vontade 

voluntária para vir encontrar-se com ele e Binswanger durante o tempo em Kreuzlingen.  

Ambos estavam ofendidos. 

Mais de um mês se passou sem que nenhum dos dois escrevesse nada para o 

outro; era o período mais longo que passaram sem se comunicar. 

Carl Jung quebrou o silêncio no dia 18 de julho; a saudação inicial era a de 

sempre, seu conteúdo era curto e estranhamente desfiador:  

 

Querido Professor Freud, 
Até agora eu não sabia o que falar de sua última carta. Agora, 

posso apenas dizer: eu entendo o gesto de Kreuzlingen. Se a sua 
política é a certa só ficará claro com o sucesso ou fracasso de meu 
futuro trabalho. Eu sempre mantive minha distância e isso me 
protegerá de qualquer imitação da deslealdade de Adler.  

Sinceramente, Jung. 
(320J, 18 de julho de 1912). 

 

Após tanto tempo de interrupção na correspondência, Jung escrevia, mas sua 

postura não era a de reconciliação, como talvez fosse há algum tempo atrás, pelo 

contrário: ao entender o “gesto de Kreuzlingen” como uma retaliação por seus atentados 

contra a libido, Jung aumentava as tensões entre ele e Freud. O suíço não levou nem 

minimamente em conta a agenda apertada de Freud como uma justificativa plausível 
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para que este não o tivesse visitado, ao invés disso, atribuiu a ausência do vienense a 

razões inteiramente pessoais relativas a uma suposta não aprovação prematura de suas 

idéias, ainda nem publicadas. Jung estava procurando “razões” para além de onde elas 

realmente existiam. 

O exagero na leitura de Jung quanto ao “gesto de Kreuzlingen” deixou Freud 

perplexo e enervado. Em seguida, escreveu para Ferenczi e anexou a carta de Jung à 

sua. 

Se de um lado, a interpretação de Carl Jung extrapolara os limites do racional, a 

carta de Freud para Ferenczi mostrava que os complexos do mestre tinham sido também 

ativados: “Eles se separam como óleo e água” (Schultz, 1991, p. 219) dizia o vienense 

para o discípulo, a propósito dos judeus e não-judeus. Afirmava ainda que a atitude 

irracional de Jung era prova de que a neurose deste estava bem ativa. 

Ferenczi não foi o único dos discípulos que ouviu a respeito do gesto de 

Kreuzlingen. Para Abraham, Freud escreveu: “A sua velha profecia, que preferi não 

levar em conta, está sendo confirmada” (Schultz, 1991, p. 219); segundo o mestre, Jung 

não era mais confiável. 

Ernest Jones também recebeu notícias da “neurose ativa” de Carl Jung: “recebi 

ontem uma carta de Jung que não pode ser interpretada senão por um desmentido formal 

às nossas, até agora, relações amigáveis” (Donn, 1988. 144). Freud dizia a Jones que 

estava conformado em deixar as coisas seguirem o seu rumo sem se preocupar em tentar 

influenciar ou reconquistar o suíço. 

Os três “irmãos” ouviram as reclamações do pai quanto ao comportamento 

repreensível do, até então, filho predileto e não ousaram desperdiçar a oportunidade de 

se aproximarem mais do poderoso patriarca. 

Ferenczi, provavelmente o próximo da fila para assumir o trono psicanalítico, 

escreveu ao mestre no dia 6 de agosto de 1912:  

 
Aparentemente, o ‘gesto de Kreuzlingen’ (...) é parte das 

fantasias que Jung usa para justificar o seu comportamento para a 
consciência dele. (...) Fico muito contente em ver que o senhor 
suportou a deserção de Jung tão bem. Isso prova para mim que o 
senhor finalmente desistiu do esforço de criar um sucessor e deixar a 
causa.(Donn, 1988, p. 144). 

 
Antes disso, porém, os irmãos já estavam bolando um plano para diminuir de 

vez a importância de Jung, o herético em potencial. Jones, após uma conversa com 

Ferenczi e Rank em Viena, naquele junho, decidiu sugerir para Freud, na carta datada 
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de 30 de julho, a criação de uma “guarda imperial” que cuidasse do líder-mestre. Ernest 

Jones queria criar uma pequena organização para a proteção dos interesses da 

psicanálise, formado por um grupo seleto e secreto de homens leais ao pai acima de 

tudo. 

Freud vibrou com a sugestão; se uma de suas ambições era a de viver para 

sempre, imortalizado pela sua teoria, que chance mais perfeita do que a construção de 

um Império em que os filhos não ousariam assassinar o pai. O Comitê Secreto de Jones 

era a oportunidade do pai da horda de sobreviver ao parricídio, tudo em nome da 

psicanálise, é claro. 

Freud escreveu a Jones no primeiro dia de agosto de 1912: 

 

O que capturou imediatamente minha imaginação é a sua idéia 
da formação de uma sociedade secreta, composta dos melhores e mais 
dignos de confiança entre os nossos a fim de cuidarem do 
desenvolvimento ulterior da A e defender a causa contra as pessoas e 
os acidentes quando eu não mais existir. 

(Jones, 1979, p. 495). 
 

Carl Jung não faria parte desse grupo, afinal, não era mais digno de confiança: 

“lamento que tal união teve de ser formada independentemente de Jung”, continuava 

Freud para Jones. Por precaução, o comitê deveria ser organizado sob o maior sigilo: os 

únicos que deveriam saber de sua existência seriam os próprios membros, os filhos mais 

obedientes. Ernest Jones, Sándor Ferenczi e Otto Rank, os criadores da idéia, eram 

candidatos óbvios para integrar o grupo; Karl Abraham, certamente aceitaria; por fim, 

Hanns Sachs, um advogado vienense, que, apesar de não estar filiado nem há dois anos 

à Sociedade Psicanalítica de Viena, estava crescendo rapidamente no conceito de Freud 

seria o quinto e último integrante do Comitê que, posteriormente, em 1919, aceitaria 

Max Eitingon como o sexto membro. 

No começo de agosto de 1912, foi novamente Carl Jung que tentou contato com 

Sigmund Freud, já que este não respondera à sua carta de 18 de julho. A nova missiva 

de Jung não era nem agradável, tampouco era beligerante. Nela, Jung confirmava que 

viajaria novamente aos EUA para uma proferir uma série de palestras na Fordham 

University, em Nova Iorque. 

Jung avisou Freud que seria nesse conjunto de conferências que ele exporia suas 

modificações às formulações teóricas da psicanálise e afirmava estar ciente das 

possíveis conseqüências de tal ato: 
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Contudo, não devo seguir a receita de Adler para superar o pai, 
como o senhor parece supor. Essa carapuça não me serve. (...) Devo 
colocar minha presidência em pauta no próximo congresso, para deixar 
que a Associação decida se divergências serão toleradas ou não. 

(321J, 2 de agosto de 1912). 
 

Sigmund Freud não respondeu; ele estava cônscio da viagem aos EUA desde o 

final de março, quando Jung contara sobre o convite, e, provavelmente, não via maiores 

motivos para interromper suas férias num spa em Karlsbad, Alemanha, apenas para 

escrever ao suíço. A felicidade sentida por Freud no passado, a cada carta que lhe era 

enviada da parte de Jung, já não existia mais e menor ainda era o seu prazer em remeter 

uma resposta. Daqui para frente, nenhuma correspondência que saísse de suas mãos 

com destino à Küsnacht seria iniciada com a saudação “Querido Amigo”. 

Sem receber nenhuma resposta de Freud, Jung decidiu não escrever mais até seu 

retorno dos Estados Unidos no início de novembro. 

Após o serviço militar obrigatório daquele ano, Carl Jung partiu sozinho para 

Nova Iorque no dia 9 de setembro 1912. Esta viagem de navio deve ter sido bem 

diferente daquela que fizera a três anos antes, na companhia de Ferenczi e Freud; o 

destino era o mesmo, mas o objetivo não. Se em 1909 os três cavalheiros tinham 

deixado a Europa para infectar a América com a “praga” psicanalítica, agora, um 

solitário Carl Jung, pretendia divulgar uma nova visão para aquelas idéias: a dele. 

Em setembro de 1912, a nova edição do Jahrbuch foi publicada, um dos artigos 

era a tão aguardada segunda parte de Transformações e Símbolos da Libido. Freud 

recebeu o texto por meio de Emma Jung e logo se pôs a lê-lo enquanto viajava de trem 

até Roma. O que o vienense encontrou no texto não o surpreendeu muito, as mudanças 

na teoria psicanalítica, sugeridas por Jung, eram as mesmas sobre as quais discutiram 

por carta há poucos meses. 

Certamente o conteúdo do trabalho de Jung, principalmente a proposta de uma 

libido não-sexual, não agradou Freud; não obstante, o vienense parecia decidido a 

acalmar a situação: preferiu enxergar as teorias de Jung como um erro científico e não 

como um atentado pessoal contra si. 

Em 22 de setembro escreveu para Binswanger sobre suas opiniões relativas a 

Transformações e Símbolos da Libido: “é perfeitamente respeitável e não proporciona 

nenhum pretexto para um conflito pessoal” (Donn, 1988, p. 147). Freud não via razões 
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para uma separação e estava disposto a continuar com Carl Jung como aliado da causa 

psicanalítica. Provavelmente, o suíço não seria mais tão próximo como fora antes, mas 

não havia motivo para uma separação brusca e definitiva. 

Freud duvidava da possibilidade de restaurar a amizade tal qual esta tinha sido, 

mas não objetaria a uma reconciliação caso Jung estivesse propenso a tal. Apesar das 

constantes pressões e críticas feitas, principalmente, por Ernest Jones sobre o caráter de 

Jung, ainda restava um resquício do vínculo afetivo que conectava Freud ao suíço e, 

talvez, houvesse alguma possibilidade de reencontro para os dois, quando Jung voltasse 

dos Estados Unidos no início de novembro. 
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O pequeno-príncipe vira Autor: 

 

Carl Gustav Jung aportou em Nova Iorque para sua temporada de palestras na 

Fordham University no dia 18 de setembro de 1912. Assim que chegou, percebeu que 

seria o centro das atenções. A biógrafa de Carl Jung, Deirdre Bair resume os intensos 

primeiros dias do suíço em sua passagem pelos Estados Unidos: 

 

Durante os 10 dias seguintes, Jung fez nove preleções, 
participou de reuniões individuais com doutores, discursou para outros 
em pequenos grupos de discussão e presidiu demonstrações clínicas 
para públicos maiores. Os eventos incluíam seminários diários de duas 
horas por duas semanas em Fordham, palestras clínicas no Bellevue 
Hospital e no Instituto de Psiquiatria de Nova Iorque (...) e um 
discurso formal para a Academia de Psiquiatria de Nova Iorque. 

(Bair, 2003, p.230). 
 

O famoso New York Times escolheu Jung para uma longa entrevista a ser 

veiculada no jornal de domingo. O artigo, publicado em conjunto com uma fotografia 

de Jung tirada num dos mais modernos estúdios nova-iorquinos111, exaltava a 

importância do psiquiatra e de seus estudos, atribuindo a ele o crédito de tornar as 

teorias da psicanálise acessíveis para uma audiência mais ampla. Não seria raro, dali 

para frente, que alguns americanos fossem para Zurique na busca de tratamento com o 

famoso Dr. Jung. 

As palestras de Jung atraíram um grande público. O conjunto de suas nove 

conferências era intitulado “A Teoria da Psicanálise” e, em essência, tratavam das 

diferenças entre a sua visão da psicanálise e a de Sigmund Freud. 

Partindo da idéia de que o homem seguia um caminho natural de tornar-se si-

mesmo e que as neuroses provinham de uma dificuldade em conciliar esse processo de 

individuação com as pressões sociais e culturais, Jung abandonou a origem sexual da 

neurose. 

 

O neurótico é apenas um caso específico de pessoa humana em 
conflito consigo mesma, tentando conciliar dentro de si natureza e 
cultura (...) A neurose é uma cisão interna. Na maioria das pessoas essa 
cisão representa uma ruptura entre o consciente, que desejaria manter-
se fiel a seu ideal moral, e o inconsciente, que é atraído por seu ideal 

                                                
111 Para a reprodução da fotografia, ver Anexo 5 (p. 262). 
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imoral (no sentido atual da palavra) e que a consciência faz tudo para 
desmentir. 

(Jung, 1917/2002, p.11 e 12). 
 

 Se a sociedade censurava as manifestações da sexualidade, obviamente um 

conflito se instalaria no indivíduo, dada à essencialidade da pulsão sexual para o bom 

desenvolvimento do processo de individuação e a necessidade culturalmente imposta de 

reprimi-la. 

A partir dessas idéias, Jung deu uma nova dimensão ao conflito moral entre a 

“natureza” e a “cultura”. O homem junguiano não sofria apenas pelas pressões e 

repressões sociais de fora para dentro. Não, a sociedade era a base na qual se enraizava 

uma moralidade instintiva, como descreve em seu livro Psicologia do Inconsciente: “a 

moral não nos é imposta de fora, nós a temos definitivamente dentro de nós mesmos, a 

priori; não a lei, mas o ser moral, sem o que seria impossível conviver na sociedade 

humana” (Jung, 1917/2002, p. 19). 

Inserida numa cultura específica, essa moralidade inata se “identificaria” com a 

lei e com a moral daquela sociedade e passaria a ser o representante da cultura interior 

do indivíduo. 

Tal definição do funcionamento psíquico se diferenciava muito da idéia 

psicanalítica de que a castração e a proibição do incesto eram os responsáveis pela 

introdução do sujeito na cultura.  

Para a psicanálise, é a saída do Édipo que instala o sujeito na cultura. Com a 

dissolução do complexo de Édipo a energia da pulsão sexual, que impregna toda e 

qualquer atividade do sujeito, agora deve ser redirecionada para outros objetos do 

mundo que não exclusivamente as figuras parentais. Porém, em qualquer relação do 

homem-psicanalítico com os objetos à sua volta -  neurótica/patológica ou não - existe 

sempre um resquício daquele primeiro objeto de amor, no qual a libido originalmente 

foi investida, mesmo que, a princípio, não se “enxergue” qualquer semelhança. Assim, o 

sujeito para a psicanálise “reatualizaria” sempre a relação edípica, de infinitas maneiras, 

como forma de canalizar a energia sexual na direção de um objeto novo e não proibido. 

Jung não concordava com esta postulação, pois acreditava que tal regressão 

repetitiva ao objeto incestuoso representava uma distorção patológica do instinto de 

individuação, mais especificamente, dos processos naturais de identificação com as 

figuras parentais e a posterior diferenciação delas. “A sintomatologia do incesto – que é 
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inegável e foi vista por Freud com inteiro acerto – me parece ser um fenômeno 

secundário, mórbido” (Jung, 1917/2002, p. 16). 

Murray Stein (2004) explicita as diferenças entre esses “destinos” da libido: 

 

Para Freud, os seres humanos civilizados são capazes de 
sublimar desejos libidinais, mas a sublimação produz apenas 
substitutos para os verdadeiros objetos de tal desejo. (...) O que a libido 
deseja é retornar ao começo da infância, às fixações na mãe e no pai, à 
plena realização da fantasia edípica. (...) Jung concordou em que a 
libido deseja originalmente o corpo da mãe porque o nutrimento é 
essencial à sobrevivência do bebê. Mais tarde, a libido é direcionada 
para canais sexuais e flui ao longo desses gradientes (...). Mas quando 
a libido encontra um análogo espiritual, uma idéia ou uma imagem, 
encaminhar-se-á para aí porque esse é o seu objetivo, não porque seja 
um substituto para a realização sexual. Para Jung, isso é uma 
transformação da libido, e a cultura nasce de tais transformações. 

(p. 80) 
 

O complexo de Édipo freudiano só ocorreria em casos graves de neurose e numa 

cultura que reprimisse a sexualidade, deixando de ser necessariamente constituinte do 

conflito humano. O incesto, o parricídio e o polimorfo perverso não seriam mais, como 

postulava Freud, determinantes para que, após a dissolução do Édipo, o sujeito entrasse 

na cultura. Os primeiros objetos de vínculo afetivo eram essenciais para a formação do 

indivíduo e representariam uma base para a estruturação da pessoa, com seus aspectos 

positivos/criativos e negativos. Todavia, Jung nega a eterna repetição desse padrão, pois 

havia a possibilidade verdadeira de um sacrifício desse objeto primário, para além do 

Édipo. No decorrer do processo de individuação o indivíduo pode conseguir transcender 

estes aspectos inconscientes do infantil a partir do momento que se liga com um centro 

criativo. 

Esse centro (Arquétipo Central, ou Self) é o verdadeiro motor da transformação 

do sujeito; transcende as experiências do passado da pessoa e é a fonte das imagens 

primordiais (os arquétipos). Tais imagens seriam “usadas” pelo Self, vinculadas àquelas 

da vida particular do sujeito, e transmitidas em sonhos, por exemplo, para indicar um 

caminho de equilíbrio e transcendência do ego. Nesse ponto da teoria é que entravam os 

estudos mitológicos e “arqueológicos” de Jung, pois essas imagens primordiais 

presentes nos sonhos e fantasias psicóticas eram as mesmas encontradas nas religiões, 

contos de fadas, e mitologia de todas as culturas. 

As bases da nova teoria de Jung diferiam substancialmente das da psicanálise, 

ainda que houvesse muitos pontos de congruência entre ambas. Durante as conferências 
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de Nova Iorque de 1912, Carl Jung fez questão de deixar clara a importância das 

descobertas de Freud e concordou com a teoria de que o recalque de desejos erótico-

sexuais infantis daria origem ao conflito patogênico neurótico e, nesses casos, o sintoma 

seria, realmente, uma realização desses desejos inconscientes da sexualidade. Todavia, 

Jung afirmava que nem todos os casos de neurose eram devido ao recalque de conteúdos 

sexuais, o que representava uma grande diferença em relação ao pensamento 

psicanalítico da época. 

Do texto datilografado e não publicado da palestra de Jung na Academia de 

Medicina de Nova Iorque, John Kerr (1997) retira esse excerto: 

 

Não posso atribuir qualquer força especial aos desejos 
incestuosos na infância (...) Devo dizer que uma etiologia puramente 
sexual da neurose me parece um tanto restrita demais. Baseio essa 
crítica, não em qualquer preconceito contra a sexualidade, mas num 
conhecimento íntimo do problema. Ninguém pode dizer que eu não 
adotei a hipótese de trabalho de Freud. Cheguei à conclusão de que ela 
funciona até um certo ponto, mas nem sempre e não em todos os casos. 
(p.447). 
 

Ainda que fosse uma das principais vias para o conflito neurótico, a sexualidade 

era apenas uma das causas possíveis e não a única; a questão do poder e da 

inferioridade, como postulada por Adler, por exemplo, poderia ser reconhecida como 

mais uma fonte de recalque e, portanto, de manifestações neuróticas. 

Para Jung, o desejo de supervalorização de si não estaria atrelado diretamente à 

pulsão sexual, mas seria um outro instinto natural. Esse impulso de poder exigiria que o 

sujeito mantivesse a integridade própria a qualquer custo, dominando tudo e todos. Tal 

vontade podia ser encontrada mais abertamente na infância, uma vez que a repressão 

sobre esse desejo ainda não estaria inteiramente constituída na criança, assim como no 

caso da sexualidade. 

Dessa forma, os inconscientes de Adler e Freud tinham suas bases infantis e 

relacionavam-se com instintos naturais e inatos; ambas as teorias estavam corretas ao 

afirmar a origem das neuroses como uma inadequação do sujeito frente às pressões 

internas (sejam elas da ordem do sexual, ou do instinto de poder) e da repressão social 

internalizada. As duas formas de neurose eram válidas: as teorias de Freud e de Adler 

eram parciais, pois apenas reconheciam uma pulsão e não a outra. 

A partir dessa conclusão, reduzir a libido exclusivamente à energia da pulsão 

sexual, como queria Freud, seria um erro, pois se estaria concluindo que era apenas a 
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sexualidade constitutiva da vida psíquica. O correto era classificá-la como “energia 

psíquica”, já que derivava de um centro criativo do qual a pulsão sexual era uma das 

vias. 

Todas as palestras de Jung foram aclamadas por um auditório repleto; a simpatia 

e eloqüência do gentil-gentio conquistavam aqueles que o cercavam; a cada conferência 

mais e mais pessoas se encantavam pelas idéias e pensamentos expressos por Jung, 

porém, o que a maioria dos novos adeptos da psicanálise de Jung não sabia era que as 

teorias do presidente da Associação Internacional de Psicanálise (Carl Gustav Jung) e as 

do fundador da ciência psicanalítica (Sigmund Freud) eram tão diferentes que as tornava 

inconciliáveis sob um mesmo título de Psicanálise. 

Depois de Nova Iorque, a jornada o levou à Chicago, onde tratou diversos 

pacientes, ansiosos por serem atendidos pelo famoso Dr. Jung de Zurique. Sendo bem 

recepcionado e muito requisitado em todos os lugares pelos quais passava, Jung visitou 

Baltimore e, por fim, Washington D.C., onde conheceu Theodore Roosevelt, vigésimo-

sexto presidente americano. Antes do encontro, Roosevelt recebeu uma carta de 

apresentação, escrita por Medill McCormick, paciente de Jung, na qual o suíço era 

descrito como “não apenas o mais ilustre psiquiatra na Europa, mas um cientista 

extraordinário, sério, brilhante e honesto” (Bair, 2003, p. 232). 

Independente do encontro com um ex-presidente, a carta de McCormick 

exprime bem o sucesso de Carl Jung durante sua visita aos EUA, a qual chegou ao fim 

no dia 26 de outubro de 1912, quando o suíço retornou à Nova Iorque e embarcou para a 

viagem de volta. O êxito de suas palestras e o bom resultado de sua expedição 

indicavam a Jung um futuro promissor para suas idéias e teorias, mesmo que elas 

fossem separadas das de Sigmund Freud. Daqui para frente, não haveria dúvidas de que 

suas hipóteses a cerca da mente humana tinham um potencial gigantesco. Agora, ele 

também era um pensador do homem, um autor, livre e autônomo em seu próprio reino, 

não necessariamente mais um súdito do Império Freudiano. 

As notícias da campanha de Jung nos EUA chegaram aos ouvidos de Freud 

através de Ernest Jones, o que nos leva a supor que não tenham sido de coloração 

neutra. De fato, Jones mantinha contato com diversos médicos e psicanalistas na 

América do Norte e estava disposto a achar quaisquer indícios de “pecado” nas atitudes 

de Jung; por isso, correspondia-se frequentemente com seus conhecidos, pedindo 

descrições da “peregrinação” junguiana. 
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Para A. A. Brill, que tinha promovido o tour por Manhattan a Freud, Ferenczi e 

Jung em 1909, Jones enviou três cartas avisando-o para que ficasse atento ao suíço. 

James J. Putnam, o professor da Harvard que se apresentara no congresso de Weimar, 

também foi alertado sobre os possíveis desvios que Jung tentaria fazer durante sua 

passagem pelos EUA. 

Após assistir uma das palestras de Jung, Putnam escreveu de volta a Jones, em 

24 de outubro de 1912, contando suas impressões sobre o discurso do suíço: “[Jung] me 

parece uma pessoa forte, mas egoísta (se posso dizer isso em total confiança) e estar sob 

a necessidade de acentuar qualquer peculiaridade de sua própria posição, para sua 

satisfação pessoal” (Kerr, 1997, p. 448). 

Os correspondentes de Jones foram, aos poucos, dando detalhes do frenesi 

causado por Jung e suas alterações da teoria freudiana, relatando o quanto este parecia 

feliz com o próprio sucesso obtido. Jones não demorou em passar o “relatório” para 

Freud. 

“Então estamos nos abrindo para as hostilidades”112, escreveu o vienense para 

Ferenczi em 17 de outubro. Diante dos fatos comunicados pelo fiel Jones, Freud decidiu 

desenvolver um “plano de guerra” para conter o avanço da leitura junguiana da 

psicanálise. Fazendo uso da Zentralblatt, Freud publicaria diversos artigos reforçando 

os seus pontos de vista sobre a libido, o complexo de Édipo e outros focos das 

desavenças. “Embora não fosse Freud quem escreveria os artigos, ele disse a Ferenczi 

(...) ‘não deve ser um segredo de que sou eu por trás disso. Mas conto com o senhor 

como meu estado-maior nessa campanha interna’” (Donn, 1988, p. 149). 

A Zentralblatt seria a porta-voz da “verdadeira psicanálise”, por onde Freud, na 

qualidade de diretor do periódico, daria combate a qualquer posição teórica destoante da 

sua. A revista de Viena faria frente ao Jahrbuch de Zurique, no poder de Jung e de seus 

companheiros da escola suíça. 

O plano era perfeito, não fosse por um porém: Wilhelm Stekel. 

Stekel estava envolvido num embate fervoroso com o novato Viktor Tausk; os 

dois discutiam constantemente nas reuniões da Sociedade de Viena. Não demorou 

muito, a discussão tornou-se uma franca disputa pessoal e hostil. Devido ao passado 

negativo de Stekel, no qual figuravam a aliança com Adler e as seguidas afrontas à 

posição de líder de Freud, o Senhor-Professor tomou partido de Tausk, e, numa 

manobra política arriscada, sugeriu o nome deste para fazer as resenhas dos livros na 

                                                
112 Donn (1988), página 148. 
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Zentralblatt, para, assim, assegurar mais um “fiel-filho” a seu serviço na “guerra” 

contra Jung. 

Stekel, ainda editor do periódico e, portanto, um dos detentores do poder de 

veto, recusou tal proposta e acrescentou que nenhuma resenha escrita por Tausk seria 

apresentada na sua revista, o que deixou Freud possesso. Após uma tentativa frustrada 

de convencer J. F. Bergmann, responsável pela distribuição da revista, Freud decidiu 

enfrentar Stekel pessoalmente. 

Acusando-o de prejudicar a causa, Freud exigiu o afastamento de Stekel da 

Sociedade de Viena e da Zentralblatt, pois estava cansado de ter que defendê-lo perante 

os outros sócios. Quando questionado sobre quais “outros sócios” Freud referia-se, o 

Senhor-Professor respondeu: “Jung”. 

Stekel espantou-se com o nome fornecido e não demorou a lançar uma farpa 

contra Jung: “respondendo que estar[ia] praticando a psicanálise muito tempo depois de 

Jung ter abandonado o movimento” (Kerr, 1997, p. 455). Apesar da bravata, Stekel 

aceitou abandonar a sociedade local e assim o fez na reunião de 6 de novembro de 1912, 

mas foi tudo. Recusou-se a demitir-se da Zentralblatt. Contradito, Freud perdeu aquela 

batalha para Stekel e decidiu afastar-se da diretoria da revista. 

Em 12 de outubro, Wilhelm Stekel enviou uma carta cáustica e quase profética 

para Ernest Jones, na qual dizia:  

 

Você aprenderá, mais cedo ou mais tarde, que, de tempo em 
tempos, Freud tem que sacrificar um amigo. Ele só precisa de gente 
que concorde. Bonecos que digam “sim”. Sua hora também há de 
chegar, assim que você alcançar uma opinião mais independente. O 
próximo sacrifício é Jung. 

(Kerr, 1997, p. 455). 
 

A observação mordaz de Stekel para Jones tinha sua razão. O problema para 

Freud em relação aos seus discípulos/filhos não estava no território da teoria, mas era 

algo relacionado à postura e atitude “filial”. 

Se o leitor me permite uma digressão, acompanhada por uma retomada de 

algumas frases das cartas de Freud, pretendo elucidar um pouco mais a questão. 

Voltemos à missiva 319F, de 13 de junho de 1912, na qual Freud escreve a Jung 

a respeito das sugestões do suíço abarcando mudanças nas definições do incesto e 

libido:  
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Sobre a questão da libido, veremos. A natureza da mudança 
feita pelo senhor ainda não está clara para mim e não sei nada sobre 
sua motivação. Uma vez mais informado, devo, com certeza, ser capaz 
de mudar para uma visão mais objetiva, precisamente porque estou 
ciente de meu viés. Mesmo que não possamos chegar a um acordo 
imediatamente, não há razão para supor que essa diferença científica 
irá prejudicar nossas relações pessoais. 

(Fragmento da carta 319F; grifo meu). 
 

Na carta de Sigmund Freud para Ludwig Binswanger de 22 de setembro de 

1912, escrita após a publicação da segunda parte de Transformações e Símbolos da 

Libido, o artigo no qual Jung explicitava suas diferenças de teoria em relação a Freud, 

encontramos a seguinte frase: “finalmente recebi o ensaio; é perfeitamente respeitável e 

não proporciona nenhum pretexto para um conflito pessoal, não mais do que os últimos 

erros” (Donn, 1988, p. 147; grifo meu). 

Os “últimos erros”, aos quais Freud se referia, eram as repetidas insinuações, 

feitas por Jung, de que o “gesto de Kreuzlingen” tivera suas origens premeditadas 

baseadas num preconceito quanto às reformulações teóricas do suíço. Freud já 

argumentara que deixara de visitar Jung simplesmente porque seu tempo estava corrido 

e não por causa de alguma rixa científica, por mais que admitisse que tinha suas dúvidas 

e restrições quanto às mudanças nos conceitos da libido e incesto. 

Apesar da desconfiança do vienense frente às novas idéias de Jung, isso não 

seria suficiente, segundo o testemunho do próprio Freud, para que ele e o suíço 

partissem em caminhos separados, pelo menos em suas relações pessoais. 

Cientificamente, tanto em Transformações e Símbolos da Libido, quanto nas 

palestras na Fordham, Jung tinha dado passos importantíssimos para configurar seu 

próprio universo teórico, passos esses que definitivamente o afastavam da lógica 

freudiana de pensar o homem. A confiança adquirida em sua nova visão da 

“psicanálise” era suficiente para que ele a divulgasse publicamente, mesmo que Freud 

não concordasse inteiramente com isso. 

O investimento de Jung em sua própria teoria representava algo criativo, era 

uma apropriação de um produto criado por ele, ou seja, era fruto de seu caminho de 

“filho emancipado”, no melhor dos sentidos. Carl Jung pensava independentemente de 

Sigmund Freud, ainda que os trabalhos do velho mestre tivessem sido as bases para o 

seu pensamento. 

No entanto, misturado nesse encontro de si mesmo, estava seu próprio complexo 

paterno. A ambivalência dessa relação pai/mestre – filho/discípulo já estava ficando 
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evidente desde o momento em que Freud não pode “arriscar sua autoridade” durante a 

viagem à Clark University, em 1909; por um lado, Freud era um mestre inteligente e um 

verdadeiro cientista, ou seja, alguém em quem Jung poderia se inspirar e seguir os 

passos. Contudo, ao aproximar-se dessa figura paterna, oferecendo-se como filho e 

pupilo, Carl Jung começou a perceber que Freud era incompleto, como ele. 

Jung ainda admirava e respeitava o homem-Freud, mas não o cultuava mais 

como a um deus/herói. A partir de então, Jung começou a desejar ser também um 

construtor da ciência, valorizando suas próprias qualidades e enxergando em si um 

teorizador, colocando-se em pé de igualdade com Freud. 

‘Retribui-se mal a um professor caso se permaneça apenas um pupilo’ disse 

Jung a Freud, citando Zarathustra (303J), isto é, o suíço não se contentaria mais em ficar 

na sombra do mestre. 

1912 foi o ano em que Jung deixou de ser um freudiano para tornar-se um autor 

como Freud, fato que, a princípio, não impossibilitaria uma boa convivência pessoal 

entre os dois. Aquela mudança de “papéis”, aparentemente, não iria tornar o 

relacionamento problemático. Porém, não eram apenas as consciências dos dois homens 

que estavam em jogo. Todos aqueles intensos sentimentos e emoções, presentes desde a 

formação da relação entre eles, ainda estavam lá, consolidados; nem Freud nem Jung 

tinham conseguido elaborá-los devidamente. 

A dinâmica de pai e filho tinha praticamente acabado e uma nova etapa da 

amizade começava a se fazer necessária. Jung precisava ser tratado como um adulto, um 

igual e, caso Freud se recusasse a renegar seus “direitos hierárquicos” sobre ele, o suíço 

seria obrigado a enfrentar o “pai castrador”. Talvez o complexo paterno de Jung tenha 

acelerado indevidamente esse processo, colocando em xeque a sua relação pessoal com 

Sigmund Freud. 

Por outro lado, Freud também não conseguiu enxergar com total clareza o 

movimento de Jung em busca de uma diferenciação; sentiu-se, de certo modo, agredido 

pessoalmente pela insistência do suíço em afirmar seus contrapontos teóricos. A 

dificuldade em lidar com a rebeldia de seu “filho favorito”, levou Freud ao encontro de 

seus outros discípulos, os quais esperavam o pai/mestre de braços abertos. O Comitê 

secreto, formado pelos irmãos carentes, funcionou como um catalisador para o 

abandono de Jung por parte de Freud; cercado por sua guarda pessoal, o pai se sentia 

seguro contra as investidas “parricidas” de seu filho mais velho. 
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Um último suspiro pela morte e o resto, é silêncio: 

 

Desde o segundo dia de agosto que Freud e Jung não se comunicavam 

diretamente; enfim, em 11 de novembro, Carl Jung voltou a escrever para a Berggasse 

19. O crescimento psicanalítico nos EUA foi o primeiro ponto abordado na carta: “de 

modo geral, o movimento A por lá tem desfrutado de uma tremenda ascensão desde 

que estivemos na América. (...) Deste modo, tive um solo fértil para trabalhar e pude 

fazer muito pela difusão do movimento”113. 

Jung prosseguiu descrevendo o numeroso público que assistira às suas palestras 

e aulas expositivas para então chegar ao conteúdo delas; Jung foi honesto:  

 

Naturalmente, dei espaço àqueles meus pontos de vista que 
divergem em alguns pontos das concepções existentes até agora, 
particularmente, em relação à teoria da libido. Descobri que a minha 
versão da A conquistou muitas pessoas que, até então, se mostravam 
afastados pelo problema da sexualidade nas neuroses. Assim que tiver 
uma separata, terei prazer de enviar-lhe uma cópia de minhas palestras, 
na esperança de que o senhor venha a aceitar, gradualmente, certas 
inovações já aludidas em meu trabalho sobre a libido. (323J) 
 

A seguir, Jung provou que, de um lado, sua convicção sobre as modificações 

feitas na teoria psicanalítica eram de base puramente científica e não baseadas em 

desavenças de cunho pessoal; de outro, mostrou-se vulnerável e defensivo frente a 

Freud. Jung, como se já esperasse uma reprimenda do pai, decidiu se cercar de contra-

argumentos para uma possível hostilidade de Freud: 

 

Lamento muito se o senhor pensa que as modificações em 
questão foram motivadas unicamente por resistências à sua pessoa. Seu 
gesto de Kreuzlingen abriu-me uma ferida duradoura. Prefiro um 
confronto direto. Para mim não é uma questão de capricho, mas de 
lutar pelo que acredito ser verdade. (...) espero que esta carta deixe 
claro que não tenho, em absoluto, a necessidade de romper nossa 
relação pessoal. (...) Obviamente preferiria estar em relações amigáveis 
com o senhor, a quem devo tanto, mas quero seu julgamento objetivo e 
nada de ressentimentos. Acho que mereço isso ao menos por motivos 
de utilidade: fiz mais para promover o movimento A do que Rank, 
Stekel, Adler, etc. juntos. Posso garantir que não há resistência de 
minha parte, a não ser por minha recusa de ser tratado como um tolo 
crivado por complexos. Penso que tenho razões objetivas para minhas 
concepções. 

                                                
113 323J - de 11 de novembro de 1912. 
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(323J, 11 de novembro de 1912). 
 

Os contra-argumentos de Jung às “críticas virtuais” de Freud, denotam a 

preocupação do suíço com relação a um possível confronto para além das divergências 

teóricas. No entanto, dado que Freud sequer fizera algum tipo de censura ou 

reprimenda, tal atitude deve ter soado exagerada e, até mesmo, paranóica. Tenho a 

impressão de que Jung pretendia impedir exatamente qualquer conflito pessoal entre 

eles, expressando seus pontos de vista e sua versão dos fatos; contudo, sua 

argumentação prematura expressou uma desconfiança dos motivos de Freud em aceitar 

as mudanças na teoria e abriu caminho para uma nova onda de defesas e hostilidades. A 

reintrodução do “gesto de Kreuzlingen” na discussão ao invés de conseguir resolver as 

pendências emocionais fez exatamente o oposto: conseguiu enervar Freud mais ainda. 

Freud respondeu no dia 14 de novembro de 1912. A irritação com Jung 

transparecia já na saudação inicial:  

 

Caro Dr. Jung114 
Saúdo o senhor em seu retorno da América, não mais de forma 

tão afetuosa como na última ocasião em Nuremberg – o senhor 
conseguiu afastar-me desse hábito – mas, ainda assim, com 
considerável simpatia, interesse e satisfação por seu sucesso pessoal 
(...). 

O senhor pode contar com a minha objetividade e, portanto, 
com a continuidade das nossas relações; ainda acho que variações 
particulares são bem justificáveis e que sinto a mesma necessidade de 
continuar nossa colaboração. Devo lembrá-lo que ficamos amigos num 
momento em que o senhor tinha voltado à teoria tóxica da Dem. Pr. 

Devo admitir que considero sua insistência no “gesto de 
Kreuzlingen” incompreensível e insultuosa, mas existem coisas que 
não podem ser resolvidas por escrito. 

Estou ansiando pela separata de suas palestras, porque seu 
longo ensaio sobre a libido, parte do qual – não o todo – eu gostei 
muito, não esclareceu suas inovações para mim da maneira como eu 
desejava. 

(324F de 14 de novembro de 1912). 
 

A carta era longa, possivelmente uma das mais longas de toda a 

correspondência, mas seu conteúdo passava longe de ser reconciliatório; pelo contrário, 

como a própria frieza da saudação nas suas primeiras linhas indicava, a missiva 

responderia à Jung num tom de defesa-ofensiva que, por vezes, beirava a hostilidade 

                                                
114 Lieber Herr Doktor. 
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gratuita, como quando se tocou no assunto de Stekel e a Zentralblatt. Jung havia 

perguntado em sua última carta por que não tinha sido informado diretamente, afinal, 

era o presidente da Associação. E Freud respondeu: 

 

Eu deveria ter tomado a decisão lógica de submeter o assunto 
ao Presidente para uma deliberação oficial se - o mencionado 
presidente estivesse ao alcance. Mas o senhor partira para a América 
sem ter encarregado alguém para exercer suas responsabilidades 
presidenciais (...) Se eu soubesse que o senhor estaria de volta no dia 
12 de novembro, teria esperado de bom grado e deixado a decisão para 
o senhor, como meu superior (...) Se eu tivesse esperado 
indefinidamente pelo seu retorno teríamos perdido tempo precioso (...) 

Graças à minha ação rápida, devemos ter um periódico nosso 
de novo por volta de 15 de janeiro, com um novo nome e uma editora 
diferente (...) editado por Ferenczi e Rank. 

(...) É claro que esperamos que o título da Associação seja 
retirado o quanto antes da Zentralblatt e transferido a nós. Porém, se 
necessário, podemos esperar que a Stekelblatt morra de causas 
naturais. 

(324F). 
 

Atipicamente, Jung respondeu no mesmo dia em que a missiva de Freud o 

alcançou. Em resumo, o suíço definira que deixaria o periódico de Stekel, mas que não 

ofereceria seu nome à nova publicação de Freud “já que o senhor me desaprova tão 

completamente, minha colaboração dificilmente será aceitável” (326J, 15 de novembro 

de 1912). Segundo sugestão de Jung, os dois continuariam publicando juntos apenas no 

“território neutro” do Jahrbuch, onde o controle de Freud não seria tão severo quanto na 

nova revista. “Proponho deixar que a tolerância prevaleça no Jahrbuch para que todos 

possam progredir de maneira própria” – dizia Jung – “apenas assegurados de sua 

liberdade é que as pessoas dão o melhor de si”. 

Ainda faltava uma posição política da Associação diante do problema do 

“Stekelblatt”. Carl Jung, o presidente, resolveu sugerir uma reunião entre os presidentes 

das sociedades locais para decidir sobre o assunto. O encontro foi designado para 

ocorrer no dia 24 de novembro, às nove da manhã, no Park Hotel, em Munique. 

Essa reunião de cúpula seria a primeira oportunidade desde Weimar, em 

setembro do ano anterior, para que Freud e Jung se encontrassem pessoalmente. Seria 

essa a oportunidade para que a “velha magia”, presente nas outras ocasiões em que 

cruzaram os olhares, transformasse as hostilidades e reconciliasse os dois homens 

magoados? 
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Na manhã do dia 24, lá estavam os convocados: Sigmund Freud (Viena), Ernest 

Jones (Londres), Karl Abraham (Berlin), Leonhard Seif (Munique), e Carl Jung, Franz 

Riklin e J. H. W. Ophuijsen (Zurique). O veredicto, quanto à posição da Associação 

diante de Wilhelm Stekel e sua Zentralblatt, foi alcançado em pouco mais de duas 

horas. No início da reunião, Jung sugeriu que todas as propostas de Freud fossem 

aceitas sem demora nem questionamento, mas o Senhor-Professor insistiu para que os 

presentes ouvissem o lado dele e deliberassem com calma. Ao final da fala de Freud, 

Jung reafirmou o apoio completo da Associação às resoluções do vienense e, de fato, 

todos os presentes aceitaram a proposição de Freud: a Zentralblatt seria deixada e a 

nova Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse (revista internacional para a 

psicanálise médica) entraria em vigor com a direção de Freud e seus editores Ferenczi, 

Rank e Jones. 

Depois da reunião, Jung e Freud saíram para caminharem juntos por duas horas 

antes do almoço, apenas os dois. Um dos assuntos que veio à baila foi o “gesto de 

Kreuzlingen”. 

Jung disse ter ficado ressentido com Freud por este não ter querido sua 

companhia enquanto desfrutava a de Binswanger. Chegara a esta conclusão, pois 

recebera a carta de Viena avisando-o da visita na mesma segunda-feira em que Freud já 

estava deixando a Suíça para voltar para a Áustria. 

Freud estava confuso: ele enviara as duas missivas, uma para Binswanger, outra 

para Jung, simultaneamente na quinta-feira; como poderia ser que um recebera a carta a 

tempo e o outro não? Havia algo de errado. Foi então que Jung se lembrou: ele estivera 

fora no final de semana e só voltara para conferir sua correspondência na segunda-feira, 

mesmo dia em que Freud tinha deixado Kreuzlingen com destino à Viena. 

“Por que Jung não havia checado o carimbo postal? Pressionou Freud. Por que 

não perguntara para sua esposa quando foi que a carta havia chegado? Jung não tinha 

uma boa resposta” (Donn, 1988, p. 150). Envergonhado pelas enormes conseqüências 

do mal-entendido que havia causado, Carl Jung prostrou-se e admitiu tudo. Freud 

descreveu a confissão de Jung para Ferenczi por carta no dia 26 de novembro de 1912: 

“Ele havia nutrido um medo, a muito tempo, de que intimidade comigo ou com outros 

machucaria sua independência e, portanto, ele precisou se afastar; ele havia me visto de 

acordo com o complexo-paterno e temia o que eu iria dizer a respeito das modificações 

dele” (Donn, 1988, p. 151). 
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Freud não poupou o suíço de um bom sermão paterno, ao qual Jung ouviu 

pacientemente e prometeu se emendar. 

Enfim, na hora do almoço, todos os participantes da reunião daquela manhã se 

encontram para comer; Freud nitidamente mais contente e jovial. A conversa do grupo 

concentrou-se numa discussão sobre um artigo de Abraham acerca do faraó Amenófis 

IV. Segundo Abraham, Amenófis mandara apagar toda e qualquer menção do nome de 

seu pai, o antigo faraó, dos monumentos sagrados; a interpretação para tal atitude era 

clara, apagar as inscrições representava a manifestação do desejo de morte de Amenófis 

em direção ao pai. 

Jung protestou: disse que outros faraós haviam feito a mesma coisa, pois 

acreditavam que podiam fazê-lo já que eles eram a encarnação do mesmo deus que 

antes fora seus pais. Principalmente no caso de Amenófis, a acusação de que tal atitude 

era relativa ao desejo parricida era mais descabida. “Ele foi o primeiro monoteísta do 

Egito. Era um grande gênio, muito humano, muito individual. Ele ter riscado o nome do 

pai não é, nem de longe, o principal” (Donn, 1988, p. 152). 

Então, no meio da discussão, Freud lembrou-se de uma coisa: nos artigos 

recentes de Jung e Riklin, não havia menção alguma ao seu nome. O vienense 

interrompeu a conversa para perguntar o porquê desta omissão. Jung rapidamente 

respondeu que o nome de Freud, o fundador, estava indelevelmente vinculado à 

psicanálise e, dessa forma, não havia necessidade de citá-lo. 

A resposta não convenceu Freud que insistiu na pergunta e, então, tombou num 

desmaio repentino. 

Carl Jung, o gigante teutônico, correu, antes de qualquer um, para assistir o 

mestre desfalecido. Em sua autobiografia, Jung rememora o ocorrido: “Tomei-o, então, 

em meus braços, conduzi-o até o quarto vizinho, estendendo-o num sofá. Enquanto o 

carregava, vi que ele voltava um pouco a si, me olhando, do fundo de sua aflição, com 

uma expressão que jamais esquecerei” (Jung, 1961/2006, p. 192). 

Ao retornar da síncope, Freud suspirou: “Como deve ser doce morrer” (Brome, 

1967. p 125). 

O desmaio lembrava muito o ocorrido em Bremen, 1909, antes da viagem à 

América, quando Freud conquistara Jung e convencera-o de beber uma taça de vinho, 

contrariando os princípios abstêmios do Burghölzli. Assim, como naquela vez, Freud 

desmaiou logo após um triunfo e, não por acaso, quando os tópicos da conversa 

simbolizavam um possível desejo de morte de Jung em relação a ele. Se antes eram os 
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cadáveres do pântano, agora era Amenófis e seu pai. É possível que a fantasia de 

assassinato do pai em Freud fosse tão forte que o tenha levado a uma “semi-morte”. 

Mais um fator deve ser levado em consideração, ao refletirmos sobre a síncope 

de Freud: muitos anos antes, o vienense jantara com seu velho amigo e colaborador 

Wilhelm Fliess naquela mesma sala do Park Hotel, em Munique. O vienense recontou o 

ocorrido para Binswanger numa carta após o encontro: 

 

Eu tinha tido vários desses acessos; em cada caso houve 
idênticas causas concorrentes, frequentemente, uma gota de álcool, 
para o qual não tenho nenhuma tolerância. Entre os elementos 
psíquicos há o fato de que eu já tinha sofrido um ataque semelhante no 
mesmo local, em Munique, em duas ocasiões anteriores, há quatro e 
seis anos. (...) Sentimentos recalcados, desta vez dirigidos contra Jung, 
como, anteriormente, a um predecessor dele [Fliess], naturalmente 
desempenham um papel fundamental. 

(Schultz, 1991, p. 228). 
 

A relação entre Freud e Jung era verdadeiramente complicada e “complexada”. 

De um lado, tínhamos Jung e seu medo de deixar qualquer homem mais velho 

aproximar-se demais dele, coisa que o fazia retrair-se da amizade; de outro, Freud e sua 

cicatriz fruto da amarga conclusão de sua convivência com Fliess, projetada em Jung. 

Junta-se a isso a demanda de “pai e filho”, com toda a ambivalência e rivalidade que 

rege tal relação, além da nítida ambição dos dois homens de construir um novo 

pensamento e método científico e teremos, então, uma combinação explosiva de 

inconscientes que nunca se prestaram a uma análise, necessária, propriamente dita. 

Leonhard Seif, o presidente da filial psicanalítica de Munique, presente no 

momento do desmaio, e que não sabia das semelhanças desse acontecimento com os 

outros, escreve, numa carta de 26 de dezembro de 1912 para Ernest Jones, um parecer 

da situação notavelmente perspicaz: 

 

Hoje é o caso de se perguntar: será que Freud jamais se livrará 
desse conflito? Poderá ele, algum dia, libertar-se de seu ciúme com 
relação a Jung, pelo menos até o ponto de lhe conceder o justo 
reconhecimento (o que ele está fazendo inconscientemente, de 
qualquer forma, através desses acessos de desmaios). Eu creio que isso 
seria a melhor solução. 

E se isso for impossível, então, o mínimo que se espera é 
alguma aparência de conduta honesta e cavalheiresca. Isso é o mínimo 
que Jung merece. 

(Kerr, 1997, p. 458). 
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Aparentemente, no entanto, Freud e Jung, haviam chegado a uma nova 

reconciliação. Naquela tarde do dia 24 de novembro, pouco antes de Freud tomar seu 

trem das 5, com destino a Viena, Jung o assegurou de seu apoio total à causa 

psicanalítica e com uma nova promessa de rever seus erros do passado. 

Foi nesse espírito de busca de redenção que Jung escreveu dois dias depois: 

 

Estou contente que pudemos nos encontrar em Munique, pois 
essa foi a primeira vez que eu realmente o compreendi. Percebi o quão 
diferente sou do senhor. Essa compreensão será suficiente para causar 
uma mudança radical em minha atitude. Agora o senhor pode ficar 
certo de que não irei desistir de nosso relacionamento pessoal. Por 
favor, perdoe os erros os quais eu não tentarei justificar ou atenuar. (...) 
Estou muito angustiado por não ter ganhado esta compreensão das 
coisas muito antes. Ela poderia ter lhe poupado de muitos 
desapontamentos. 

(328J, 26 de novembro de 1912). 
 

Jung estava quase desesperado para conseguir seu antigo lugar privilegiado na 

“árvore genealógica” freudiana e, num ato de semi-humilhação, voltou atrás em sua 

decisão de não participar da nova revista de psicanálise: “posso pedir-lhe para que tenha 

a bondade de proporcionar um espaço para mim entre os seus colaboradores no novo 

periódico? (...) Conto com a sua paciência.” (328J). 

O suíço deixou de lado toda a “pose” de filho rebelde, que vinha mostrando em 

suas cartas ao longo do ano, passando a expor uma preocupação exagerada de cumprir 

as vontades de Freud: “quanto ao congresso” – escreveu Jung – “gostaria de perguntar 

se o senhor realmente concordou com a escolha de Rank, ou preferiria ser, o senhor 

mesmo, o co-orador? Ou deixemos isso para Ferenczi?” (328J). 

Creio ser seguro dizer que este foi um momento de fraqueza de Carl Jung diante 

da possibilidade de perder o prestígio que Freud outrora lhe concedera. Fica claro o 

retorno à postura de primeiro-homem, quase servil, de Jung em relação a Freud, desde 

os primeiros momentos da reunião dos presidentes em Munique. O suíço fizera questão 

de que todos os presentes concordassem com as propostas do mestre, sem a necessidade 

de um diálogo; em seguida, durante a caminhada, assumiu toda a culpa pelo “gesto de 

Kreuzlingen”; após o desmaio do vienense, as posições se invertem (como na própria 

vida entre pais e filhos): Jung, o filho, segura Freud no colo e o leva para um lugar 

seguro, deixando nítida a sua urgência de cuidar do velho pai. 
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A carta de 26 de novembro é uma expressão concreta do medo de Jung de ficar 

“órfão”, sozinho e abandonado. Na realidade, por trás desses temores, a posição quase 

inflexível de confrontar o pai supostamente “castrador” permanece, como veremos a 

seguir, mas, durante o tempo que se passou enquanto escrevia a epístola, Jung desejava 

voltar aos braços de Freud, como um filho que retorna à própria casa depois de ter 

fugido dos pais e enfrentado uma realidade muito mais assustadora do lado de fora. 

Apesar dessa tentativa de ser o filho pródigo, ambos Jung e Freud sabiam em 

seu íntimo que tal postura não duraria e que a ruptura aconteceria mais cedo ou mais 

tarde. 

Talvez Freud estivesse menos afetado por toda a situação, ou apenas talvez 

tentasse se defender dos sentimentos de dor, colocando em si uma máscara protetora. 

Como resultado, sua resposta ao penitente Jung foi amistosa, mas a frieza das 

comunicações anteriores foi mantida. 

Mais uma vez a saudação “Caro Dr. Jung” introduzia a carta: “Muito obrigado 

por sua amável carta, a qual me mostrou que o senhor afastou vários juízos falsos sobre 

minha conduta e o que me encoraja a nutrir maiores esperanças para nossas 

colaborações futuras” (329F, 29 de novembro de 1912). 

Em seguida, o vienense admitiu sua própria dificuldade em moderar as 

exigências sobre Jung, porém, afirmava com pouca sensibilidade e até um pouco de 

indiferença que “uma vez que consegui fazê-lo, a virada na direção oposta não foi 

excessivamente difícil e, para mim, a nossa relação sempre guardará um eco de nossa 

passada intimidade”. 

Freud, numa atitude corajosa, mostrou-se cônscio dos prováveis obstáculos 

futuros e de como eles o influenciariam emocionalmente: “é fácil ver que vão existir 

controvérsias entre nós, e um sempre vai achar um tanto irritante quando o outro insistir 

em ter uma opinião própria”. 

Antes de tratar dos assuntos mais oficiais, o vienense abordou ainda a questão de 

seu desmaio, atribuindo-o a uma enxaqueca somada a um fator psíquico referente ao 

Park Hotel: “um pouquinho de neurose que eu realmente deveria examinar”. 

Por fim, Freud aceitou que Jung contribuísse para a nova revista e acrescentou 

que Ferenczi já preparava, para o segundo número do periódico, uma crítica científica 

sobre Transformações e Símbolos da Libido. A propósito desse trabalho de Jung, Freud 

escreveu na carta:  
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Estou gradualmente chegando a um acordo com esse estudo 
(...) e agora acredito que nele o senhor nos trouxe uma grande 
revelação, embora não aquela que o senhor pretendia. Parece que o 
senhor solucionou o enigma de todo o misticismo, demonstrando que o 
mesmo está baseado na utilização simbólica de complexos que 
sobreviveram para além de sua função. 

(329F, 29 de novembro de 1912). 
 

Algumas linhas abaixo o Senhor-Professor assinava: “Seu não-transformado 

Freud”. 

Talvez tenha sido a frieza da saudação, ou então a insensibilidade com que 

Freud falava de seu desinvestimento de libido na figura de Jung, ou ainda a análise 

incorreta do vienense sobre o valor de Transformações e Símbolos da Libido. 

Independente da razão, o fato é: a carta seguinte de Carl Jung para Freud veio 

inflamada. 

Antes mesmo do tradicional cumprimento “Querido Professor Freud”, um aviso 

fora escrito: “Esta carta é uma tentativa atrevida de acostumar o senhor com meu estilo. 

Portanto, cuidado!”115. 

O primeiro ataque de Jung foi direcionado ao “pouquinho de neurose não 

examinado”, admitido por Freud: 

 

Esse “pouquinho” deveria, na minha opinião, ser levado muito 
a sério, porque, como a experiência nos mostra, leva a um “usque ad 
instar voluntariae mortis”116. Sofri com esse pouquinho em meus 
contatos com o senhor, apesar de o senhor não tê-lo percebido nem ter 
me entendido quando procurei deixar clara a minha posição. Se esses 
antolhos117 fossem removidos o senhor, certamente, iria ver meu 
trabalho sob uma luz muito diferente. 

(330J, 3 de dezembro de 1912). 
 

Jung criticou veementemente a interpretação que Freud havia feito de seu 

trabalho e a usou como prova de que o vienense o menosprezava, por isso estava 

incapacitado de compreender o verdadeiro sentido de seu ensaio. Jung, furioso, dizia ser 

a neurose de Freud a responsável pela falta de objetividade na avaliação de 

Transformações e Símbolos da Libido. 

                                                
115 330J – 3 de dezembro de 1912. 
116 = simulacro de morte voluntária. 
117 Pala com que se resguardam contra a luz olhos doentes. 
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“Por favor, perdoe minha franqueza. Apenas ocasionalmente fico angustiado 

pelo desejo puramente humano de ser compreendido intelectualmente e não ser 

mensurado pela medida padrão da neurose”. (330J). 

Já que estava no terreno das neuroses de Freud, Jung decidiu tirar um enorme nó 

de sua garganta, um nó que carregava desde a primeira viagem aos EUA, em 1909: o 

suíço lembrava com pesar da noite em que tentara analisar um sonho de Freud, mas foi 

negado a permissão de fazê-lo: 

“Nossa análise, o senhor deve estar lembrado, foi interrompida com a sua 

observação de que o senhor “não podia se submeter à análise sem perder sua 

autoridade”. Estas palavras estão gravadas em minha memória como um símbolo de 

tudo o que havia por vir” (330J). 

O ataque de Jung foi totalmente impiedoso; ninguém foi poupado. Os 

psicanalistas em geral também levaram sua cota de pancadas. O suíço negou qualquer 

desejo por admiração ou mesmo apreciação de seus colegas; afirmou querer somente 

que entendessem suas idéias sem que as julgassem fruto de complexos pessoais; 

entretanto, dizia sentir que estava sendo vítima desse tipo de raciocínio: “Qualquer coisa 

que os faz pensar é rapidamente descartado como se tratando de um complexo. Essa 

função protetora da A necessita urgentemente de um desmascaramento”. 

A carta terminava sem nenhum sinal de retraimento ou vacilo. Carl Jung assinou 

embaixo de tudo e enviou a “bomba” para a Berggasse 19. Um dia depois, porém, é 

bem provável que tenha se arrependido da “honestidade” e rudeza presentes em sua 

mensagem. Possivelmente, Jung percebera que, apesar da ruptura ser praticamente 

inevitável, ele havia catalisado o processo. 

Numa circular datilografada e remetida a todos os presidentes das sociedades 

locais de psicanálise, a qual tratava de assuntos oficiais, Carl Jung separou a que seria 

enviada para Viena, ou seja, para Freud, e rabiscou à mão um pequeno pedido de 

desculpas: “Espero que o senhor não tenha ficado ofendido pela minha última carta. 

Desejo ao senhor o melhor de tudo e não o abandonarei.O senhor não deve ficar aflito 

por minha causa” (trecho manuscrito no final da carta 331J de 4 de dezembro de 1912). 

Apesar do esforço para atenuar as conseqüências de sua carta “franca”, o estrago 

estava feito. A réplica de Sigmund Freud foi escrita no dia 5 de dezembro e nela o 

Senhor-Professor adicionava à frieza de suas últimas missivas para Küsnacht um pouco 

da mesma “franqueza” do suíço: 
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O senhor não precisa temer que eu leve a mal o seu “novo 
estilo”. Considero que nas relações entre analistas, assim como na 
própria análise, toda a forma de franqueza é permitida. Eu também 
fiquei perturbado por um tempo com o abuso da A, sobre o qual o 
senhor se refere (...) especialmente contra novas idéias. Não sei se 
existe algum jeito de impedir totalmente isso; por ora, posso sugerir 
apenas um remédio caseiro: deixemos que cada um de nós preste mais 
atenção em sua própria neurose do que na de seu vizinho. 

(332F, 5 de dezembro de 1912). 
 

Além dessa manifestação, Freud não parecia muito disposto a continuar uma 

discussão de assuntos pessoais e restringiu-se a assuntos oficiais da Associação. Antes 

de finalizar a missiva, entretanto, o vienense aproveitou para fazer uma única 

observação a respeito dos ataques de Jung: “arrisco-me a discordar enfaticamente: o 

senhor não foi machucado, como supõe, por minha neurose” (332F). 

O caráter basicamente administrativo da carta de Freud conduziu a réplica de 

Jung por uma mesma nuance. “Já que o senhor não aprovou meu ‘novo estilo’, afinarei 

minha lira alguns tons abaixo, por ora”118 - escreveu o suíço antes de continuar as 

discussões burocráticas sobre as publicações psicanalíticas. 

Jung fez uma última tentativa de reaver a amizade entre eles zombando 

desdenhosamente do último livro de Alfred Adler, Über den nervösen Charakter, sobre 

o qual pretendia escrever uma resenha. “O homem realmente é um tanto amalucado”, 

debochava antes de ridicularizar os novos termos e teorias de Adler.  

Kerr (1997) analisa essa situação: “Talvez Jung sentisse saudades dos velhos 

tempos em que ele e Freud se reuniam para zombar dos outros” (p. 463). É muito 

provável que o suíço pretendesse ser engraçado ao troçar dos trabalhos de Adler e que, 

desse modo, procurasse se reaproximar de Sigmund Freud; contudo, se Jung esperava 

um comentário cúmplice, jocoso e bem humorado por parte de Freud, deve ter se 

entristecido e desapontado ao ler a resposta deste alguns dias depois. 

O gélido e distante Senhor-Professor escreveu a 9 de dezembro para Küsnacht; 

seu estilo: formal e direto, afinal, já tinha chegado a seu conhecimento a verdadeira 

postura de Jung quanto à teorização adleriana, aquela apresentada com tanto sucesso nas 

últimas palestras do suíço nos EUA. 

 

Sua intenção em atacar o livro de Adler tem minha total 
aprovação. À parte do aspecto científico, tal ação também agregaria 

                                                
118 333J – 7 de dezembro de 1912. 



 223 

clareza política, colocando um fim nos rumores que circulam de que o 
senhor estaria se aproximando dele. Eu não li o livro; ele não me 
mandou uma cópia e sou muito pão-duro para gastar meu rico dinheiro 
em tal produto. O senhor pretende colocar sua crítica no gelo (no 
Jahrbuch) ou servi-la quente (na Internac. Zeitschrift)? 

(334F a 9 de dezembro, 1912). 
 

Finalizou a carta com uma frase de caráter desafiador ao “novo estilo” de Jung: 

“sigo-o com interesse por todas as variações da lira que toca tão virtuosamente”. Aquele 

filhote de águia fora mesmo arremessado do ninho sem piedade. 

Jung ainda tentava equilibrar sua ambivalência diante do pai. A hostilidade das 

primeiras cartas enviadas desde a viagem à América tinha dado espaço à submissão e à 

penitência encontradas naquelas que seguiram o encontro de Munique. Mas a atitude de 

Freud permanecera praticamente a mesma: suas respostas seguiam com um ar de 

indiferença. Carl Jung não sabia como agir frente àquela postura de seu interlocutor; se 

Freud respondesse com grosserias e insultos, o filho, então, reagiria à altura e declararia 

uma “necessária” emancipação, ou, se o pai agisse de forma acolhedora, Jung poderia 

voltar a tratá-lo como venerável mestre por mais algum tempo. Porém, as coisas não 

eram tão fáceis. 

A única resposta que Carl Jung conseguiu dar a Freud naquele momento foi no 

sentido de rebater a acusação de que se aproximara do herege Adler. “Nem mesmo os 

camaradas de Adler me consideram como um dos deles”, respondeu; ou melhor, foi o 

que queria ter escrito, pois não foi exatamente o que chegou a Freud na carta 

seguinte119. 

“Nem mesmo os camaradas de Adler me consideram como um dos vossos” era o 

que dizia a epístola. Estava claro o sentido real que Jung quisera dar à frase, afinal, ele 

havia trocado o pronome “ihrigen” (deles) pelo “Ihrigen” (seu/vosso), um lapso comum 

da escrita em língua alemã (Kerr, 1997, p. 464). 

Mas Freud não resistiu à comicidade do lapso de pena e devolveu-o a Jung: 

“será que o senhor é ‘objetivo’ o suficiente para considerar [esse] deslize sem se 

enervar?” (337F, 16 de dezembro de 1912). 

Se Jung esperava qualquer investida mais clara da parte de Freud, este foi o 

pretexto para explodir; e explodiu, furioso: 

 

                                                
119 335J – carta não datada, escrita entre 11 e 14 de dezembro de 1912. 
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Posso lhe dizer algumas palavras com sinceridade? Admito a 
ambivalência de meus sentimentos com respeito ao senhor, mas estou 
propenso a dar minha opinião honesta e direta sobre a situação. Se 
duvida de minha palavra, tanto pior para o senhor. Gostaria, entretanto, 
de apontar que sua técnica de tratar seus pupilos como se fossem 
pacientes é uma estupidez. Dessa forma o senhor produz filhos 
escravos ou pelintras despudorados (Adler-Stekel e toda a gangue 
insolente circulando em Viena). Sou objetivo o suficiente para não me 
deixar iludir pelo seu truquezinho. O senhor fica farejando todas as 
ações sintomáticas à sua volta, reduzindo assim todos ao nível de 
filhos e filhas os quais, envergonhadamente, admitem a existência dos 
próprios defeitos. Enquanto isso, o senhor permanece no topo como o 
pai, em situação agradável (...). 

O senhor vê, meu querido Professor (...) não dou a mínima para 
as minhas ações sintomáticas; elas não são nada em comparação com a 
imensa trave no olho de meu irmão Freud. Não sou nem um pouco 
neurótico – bata na madeira! Submeti-me (...) à análise e estou muito 
melhor por isso. O senhor sabe, com certeza, o quão longe vai um 
paciente com auto-análise: não além da neurose dele – assim como o 
senhor. Se um dia o senhor conseguir se livrar totalmente dos seus 
complexos e parar de bancar o pai para seus filhos e, ao invés de 
continuar mirando nos pontos fracos deles, começar a olhar um pouco 
para os seus próprios, para variar, então mudarei minha maneira de 
agir e extirparei de uma vez o vício de hesitar frente ao senhor. O 
senhor ama os neuróticos o suficiente para estar perpetuamente com 
um no senhor? 

(parte da carta 338J de 18 de dezembro de 1912). 
 

Ao final da carta Jung afirmava que continuaria a apoiar Freud publicamente, 

ainda que não abrisse mão de seus próprios pontos de vista teóricos, mas que, no âmbito 

privado, passaria a falar exatamente o que pensava de Freud, pois julgava essa atitude 

uma verdadeira prova de amizade que haveria de fazer bem ao vienense. 

O ataque de Carl Jung deixou Freud perplexo e humilhado e não demorou muito 

para que os discípulos mais próximos fossem informados a respeito da “insolência” do 

suíço. No dia 22 de dezembro redigiu sua réplica. 

A carta não era tão intoxicada quanto se esperaria; Freud mantinha seu tom 

controlado, mostrando um estranhamento frente às “conclusões” de Jung, mas em 

momento algum perderia a compostura. “Lamento que minha alusão ao seu lapso o 

tenha aborrecido tanto; sua reação parece-me totalmente desproporcionada” (340F), 

escreveu Freud, procurando conter sua humilhação e agressividade. Era uma resposta 

muito branda e dócil frente à selvageria do manifesto de Jung; ao terminar de escrevê-

la, Freud a releu e decidiu não enviá-la: “A carta para Jung não foi expedida e não será 

substituída por outra” – anunciou o Senhor-Professor para Ferenczi no dia 30 de 
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dezembro – “dane-se ele, não preciso dele (...) nem das suas falsidades” (Donn, 1988, p. 

158). 

Freud demorou um pouco mais até se decidir por uma maneira mais adequada de 

responder ao suíço. A réplica definitiva foi escrita no dia 3 de janeiro de 1913 e 

iniciava-se com a saudação “Prezado Senhor Presidente/ Caro Doutor”. 

De início, Freud criticava as acusações feitas por Jung de que ele usava de 

elementos de análise para tratar seus seguidores como se fossem pacientes: “construindo 

sua interpretação por essa via, o senhor tornou as coisas tão fáceis para si como no caso 

de seu famoso “gesto de Kreuzlingen” (342F, de 3 de janeiro de 1913). 

 

(...) Sua carta não pode ser respondida. Ela cria uma situação 
difícil de lidar numa conversa pessoal e totalmente impossível por 
correspondência. É uma convenção entre nós, analistas, que ninguém 
precisa se sentir envergonhado por seu bocado de neurose. Mas aquele 
que, embora comporte-se anormalmente, fica berrando que é normal,  
dá margem à suspeita de que lhe falta percepção quanto à sua própria 
doença. Consequentemente, proponho que abandonemos inteiramente 
nossas relações pessoais. Não perderei nada com isso, pois meu 
vínculo emocional com o senhor vem há muito por um fio – o efeito 
prolongado de desapontamentos passados – e o senhor tem tudo a 
ganhar, considerando sua observação feita recentemente em Munique 
de que uma relação íntima com um homem inibia sua liberdade 
científica. Então, eu o digo, aceite sua liberdade inteira e poupe-me de 
suas supostas “provas de amizade”.  

(342F). 
 

Dali a três dias, Jung escreveu sua resposta. Concisa, mas intensa: “Concordo 

com o seu desejo de que abandonemos nossas relações pessoais, já que eu nunca 

imponho minha amizade a ninguém. O senhor é o melhor juiz do que este momento 

significa para si. ‘O resto é silêncio120’” . 

A amizade entre Carl Gustav Jung e Sigmund Freud foi silenciada, para sempre. 

O estresse emocional atingira o seu clímax e os dois homens não puderam mais suportá-

lo. Romperam, com mágoas profundas e sentimentos de incompreensão; nenhum estava 

apto ou disposto a dar o braço a torcer. 

Se, anteriormente, fora a amizade e o sentimento que os aproximara pessoal e 

profissionalmente, a partir do início de 1913 não havia mais um porquê para que essa 

proximidade fosse mantida, em contexto algum; pelo contrário, se só lhes restava 

ressentimento. Tudo o que fora por vezes relevado ou encoberto pela proximidade 

                                                
120 Citação retirada de Hamlet, William Shakespeare. 
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pessoal, viria à tona juntamente com o fim do relacionamento íntimo. Todas as dúvidas 

e os descompassos teóricos seriam elevados a proporções gigantescas dado o 

desencontro radical e a brutalidade da separação. 

O resto não foi apenas “silêncio”, mas também rancor e amargura. 
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Um plano e uma bomba para expurgar o movimento: 

 

Seguiu-se uma correspondência meramente burocrática e administrativa. A 

situação era estranha: o “silêncio” entre Freud e Jung restringia-se apenas ao lado 

pessoal de suas relações, pois, no final das contas, ambos ainda trabalhavam juntos no 

Jahrbuch e Jung continuava sendo o presidente da Associação Internacional de 

Psicanálise. 

Para Freud, a permanência de Carl Jung na presidência era algo perigoso: 

ocupando o cargo mais elevado da organização internacional, o suíço carregava consigo 

a “permissão” de falar publicamente em nome da psicanálise; seguindo esse raciocínio 

tudo levava a crer que as inovações junguianas figurariam como postulados e doutrinas 

psicanalíticas. Logo, a ciência e o pensamento psicanalítico não seriam mais aqueles 

criados por Freud. Tal perspectiva era insuportável para o vienense, contudo, as 

soluções para esse problema mostravam-se de difícil realização. 

Freud poderia muito bem iniciar um movimento de expulsão de Carl Jung, 

todavia corria o risco de criar alguns efeitos colaterais problemáticos com isto. Se Jung 

fosse retirado do movimento era possível que todo o contingente suíço se aliasse a ele e 

se desligasse da Associação Internacional, criando então uma cisão interna no grupo 

psicanalítico, o que seria muito prejudicial à imagem do movimento e de seu fundador. 

Além disso, Adler já havia demonstrado que a formação de um novo grupo 

“psicanalítico” era potencialmente ameaçadora à hegemonia do grupo freudiano; 

certamente, o desligamento de Jung e dos suíços repetiria esta história, mas numa escala 

infinitamente maior. Um novo grupo, liderado pelo sedutor Jung, haveria de conquistar 

muito mais adeptos do que a causa adleriana, representando um grave perigo para a 

psicanálise. 

A melhor solução seria combater aquelas novas teorias e deixar que Jung se 

afastasse naturalmente do grupo, de modo que, quando se desligasse de vez, não 

arrastasse ninguém consigo. Naquele momento Freud estava terminando seu Totem e 

Tabu e tinha grandes expectativas para essa obra, inclusive no que dizia respeito aos 

efeitos que ela provocaria no contingente suíço. Segundo Jones (1979): “Freud dissera a 

Abraham que o ensaio (...) “serviria para provocar uma aguda dissensão entre nós e a 

religiosidade ariana. Pois este é que vai ser o resultado do livro” (p. 439). Para Ferenczi, 

Freud escreveu algo parecido: “na disputa com Zurique, o livro surge no momento 

azado para nos separar, assim como o ácido separa o sal” (Jones, 1979, p. 439). 
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Enquanto terminava Totem e Tabu, Jung ocupava-se com mais uma viagem aos 

EUA, onde daria palestras por 5 semanas, partindo no dia 4 de março de 1913; o 

conteúdo das conferências seria, certamente, referente às modificações feitas na teoria 

psicanalítica. 

Ao receber o aviso de que viajara outra vez aos EUA, Freud escreveu para 

Abraham: “Jung está na América. Está fazendo mais por si mesmo do que pela 

psicanálise. Afastei-me dele por completo e não penso mais nele como amigo. Suas 

teorias errôneas não me servem de compensação para seu caráter desagradável” 

(Schultz, 199, p. 235). 

Não era apenas Abraham que recebia esse tipo de notícia; Freud se utilizava de 

toda a sua “guarda particular”: Ferenczi, Jones, Sachs e Rank. O Comitê secreto se 

reuniu inteiro pela primeira vez no verão de 1913, em um restaurante em Viena, como 

conta Jones (1979): “Freud celebrou o acontecimento presenteando a cada um de nós 

com um entalho grego antigo de sua coleção, que logo fizemos cravar em um anel de 

ouro” (p. 495/496). 

Seriam os “bons filhos” que protegeriam Freud do renegado Jung. Todos foram 

instruídos a combater as novas teorias de Jung através de contra-publicações, como 

parte da estratégia de isolar o suíço para que ele se desligasse do movimento sem maior 

comoção do resto do grupo. 

Toda o maquinário para a armadilha contra Jung e seus suíços estava armada; se 

tudo funcionasse conforme o planejado, Freud ver-se-ia livre do traidor da causa logo 

após o Quarto Congresso Psicanalítico, que seria sediado na cidade de Munique, nos 

dias 7 e 8 de setembro de 1913. 

Embora a cilada estivesse armada havia uma parte de Freud que vacilava; o 

vienense não se sentia apto para enfrentar Jung de frente. No fundo, ainda lhe era muito 

doloroso lutar contra o antigo príncipe. Durante as férias de julho daquele ano, Freud 

mostrou-se muito abatido e deprimido; em agosto, esse estado de ânimo piorou, pois 

finalmente lera o conteúdo das palestras ministradas por Jung na Universidade de 

Fordham do ano anterior; o que o suíço apresentara nos EUA não lhe pareceu tão ruim, 

como disse a Ferenczi no dia 5 de agosto de 1913: “Acabei de ler o trabalho de Jung e 

considero-o bom e inofensivo (inocente), além de toda a expectativa! (...) No geral, 

superestimei o perigo à distância” (Kerr, 1997, p. 489). 

No mesmo dia em que a carta foi enviada a Ferenczi, Carl Jung estava em 

Londres, num auditório da Psycho-Medical Society, reprisando a conferência que 
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apresentara para a Academia de Medicina de Nova Iorque há um ano. Simplesmente 

intitulada “Psycho-Analysis”, foi durante essa apresentação que Jung cunhou sua nova 

ciência psicológica de “Psicologia Analítica”. Segundo John Kerr (1997): “É 

interessante notar que, nesta oportunidade, [Jung] acrescentou a idéia de que sua 

concepção revista não exigia qualquer mudança na técnica da piscanálise” (p. 491). 

Nesse dia 5 de agosto de 1913, algo inusitado aconteceu, sem que nem Freud 

nem Jung soubessem: ambos se aproximaram no campo científico, talvez pela última 

vez, enquanto ainda mantinham algum contato; Freud em sua carta para Ferenczi dizia 

ter percebido que as diferenças teóricas entre ele e Jung poderiam ser aturadas e 

respeitadas; enquanto isso, em Londres, o suíço afirmava que nenhuma de suas novas 

concepções precisaria se distanciar tanto da psicanálise freudiana.  

Esse estranho encontro sincrônico mostrava que ambos, ainda que continuassem 

distantes e ressentidos, desejavam se poupar de uma ruptura científica mais abrupta. De 

acordo com Jones (1979): “Freud mostrava-se continuamente otimista acerca da 

possibilidade de manter pelo menos uma cooperação formal, e tanto ele quanto Jung 

desejavam evitar qualquer coisa que pudesse assemelhar-se a um conflito” (p. 446). 

Mas, a ruptura já estava anunciada e encaminhada. No dia 7 de setembro, no 

hotel Bayerischer Hof de Munique, iniciou-se o IV Congresso Internacional de 

Psicanálise; seria a última vez que Freud e Jung se encontrariam pessoalmente. 

Oitenta e sete pessoas, entre membros e convidados, participaram do evento. 

Representando a divisão implícita do congresso, Otto Rank e Alphonse Maeder (das 

sociedades de Viena e Zurique, respectivamente) apresentaram o tema de discussão 

daquela manhã: a função dos sonhos. 

A discussão não obteve maiores resultados científicos, uma vez que a palestra de 

Maeder gerou uma série de protestos. Ao mencionar seu conceito sobre a função 

prospectiva dos sonhos, Maeder encontrou “ ‘uma tempestuosa oposição contra [ele], 

como se tivesse tocado em algo sagrado`. Ele não havia contradito nenhuma das teorias 

de Freud, mas apenas proposto acrescentá-las” (Ellemberger, 1970, p. 815). 

Nesse ponto, gostaria de introduzir uma questão que considero relevante: os 

presentes no congresso preferiram, em sua maioria, revoltar-se contra as idéias de 

Maeder ao invés de discuti-las propriamente. Considero lamentável tal atitude. 

Utilizando-me das palavras de John Kerr (1997): 

 

O debate entre Maeder e Rank representou uma grande 
oportunidade perdida. Ali existiam realmente duas hipóteses opostas e 
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aquela era a ocasião de colocar cada uma delas à prova (...). E a 
verificação de seus respectivos méritos nem requeria grandes 
investigações em terrenos muito distantes, como a mitologia. Tanto o 
tema como o método da investigação eram da essência da psicanálise. 
Os sonhos representavam tão-somente tentativas de descarregar 
desejos não realizados? Ou, às vezes, também tinham como objetivo 
tentar antecipar e resolver os problemas que ainda se encontravam no 
futuro próximo? 

(Kerr, 1997, p. 491/492). 
 

Acho que essa foi, de fato, uma oportunidade perdida. Sem entrar no mérito de 

qual das duas visões sobre o caráter dos sonhos tinha (ou tem) mais razão, julgo que o 

grupo poderia ter se beneficiado mutuamente com uma discussão menos enviesada ou 

tendenciosa. No entanto, ao invés de uma investigação mais aberta, os talentosos 

participantes se contentaram em manter suas divergências, o que provou-se fatal para o 

bom andamento do congresso, que foi marcado por um clima de hostilidade e rivalidade 

entre as escolas de Viena e de Zurique. 

Jung, que como presidente comandava o tempo de cada apresentação, o fez, 

desnecessariamente, de maneira oficiosa e autoritária, a qual Freud criticou como sendo 

“desagradável e incorreta”. De modo geral, Freud desqualificou toda e qualquer 

empreitada dos suíços. Disse que não as considerava continuações legítimas da 

psicanálise e classificou-as de maçantes, comentando com Jones: “Todos os tipos de 

críticas já foram feitas à psicanálise, mas esta é a primeira vez que alguém poderia dizer 

que ela é tediosa” (Schultz, 1991, p. 238). Tal postura do mestre era acompanhada de 

perto por seus seguidores mais próximos. Porém, essa não era a opinião de todo o grupo 

vienense. Coube à fiel seguidora e amiga de Freud, Lou Andréas-Salomé121, que 

simpatizava com algumas proposições de Jung, constatar, anos depois: 

 

Jung está correto em afirmar que a natureza sexual da libido é 
explicada de maneira muito limitada na interpretação dada ao incesto 
(...) [é a Jung] que devemos o maior crédito pela descoberta da relação 
entre a libido (...) e o pensamento arcaico. (...) Às vezes, somos 
levados a suspeitar que uma disputa sobre termos técnicos é resultado 
de um verdadeiro problema muito mais profundo e, de modo algum, 
terminológico. (Donn, 1988, p. 162). 
 

Frau Salomé suspeitava, e com razão, que aquelas disputas terminológicas e 

teóricas tinham se originado em raízes muito mais profundas e complexas. A rixa que 

                                                
121 Lou Andréas-Salomé (1861 – 1937): psicanalista russa. “Frau Lou” manteve uma amizade próxima 

com Sigmund Freud até a sua morte. 
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tomou conta do congresso não era exclusivamente de caráter teórico; de maneira geral, 

suíços e vienenses disputavam algo para além da proposta científica. Alphonse Maeder 

foi o protagonista de mais uma cena lamentável: de acordo com suas lembranças, 

tomados por John Kerr (1997):  

 

Ele se encontrou frente a frente com Freud em uma das ante-
salas que levavam ao salão de reuniões e estendeu a mão 
amigavelmente. Freud passou por ele sem dar atenção ao seu 
comprimento e saiu correndo da sala. Mas, em sua pressa, o bolso de 
seu paletó ficou preso na maçaneta, de tal forma que ele não conseguia 
se desvencilhar. Maeder teve de ir em seu socorro para soltá-lo. (p. 
492). 
 

Se os ânimos já estavam inflamados com as apresentações e encontros nos 

corredores, eles ficaram a ponto de explodir quando chegou o momento da votação para 

eleger o presidente do movimento psicanalítico. 

Carl Gustav Jung era o único candidato, mas isso não impediu que Karl 

Abraham arquitetasse um engenhoso (e humilhante) plano: sugeriu, secretamente, para 

que os membros votassem em branco, como forma de protesto contra a rispidez de Jung 

na condução das palestras. Cédula a cédula os votos foram contados; ao final, dos 52 

votantes, 22 se abstiveram, ou seja, Carl Jung foi reeleito, mas com 42% dos votos em 

branco. 

Humilhado, Jung foi tirar satisfações com Jones: “e eu pensei que você tivesse 

princípios éticos”. Posteriormente, em Vida e Obra de Sigmund Freud, Jones (1979) 

recontou a frase como sendo: “pensei que você fosse cristão” (p. 448), levando a crer 

que Jung teria sentimentos anti-semitas. 

Depois de Jones, Jung foi até Sándor Ferenczi. O suíço o acusou de seguir 

inadvertidamente a postura preconceituosa de Freud contra suas novas concepções 

científicas, ao que Ferenczi refutou: “Isto é tão pouco verdadeiro que, a despeito de 

nossas profundas divergências, tínhamos decidido, seguindo a sugestão do próprio 

Freud, votar novamente a favor da sua candidatura a presidente” (Schultz, 1991, p.239). 

Ferenczi atribuiu seu protesto à maneira inadequada de Jung conduzir as apresentações 

do Congresso e à conduta do grupo de Zurique. 

Independente das razões para os votos em branco, ao final do Congresso de 

Munique de 1913, Jung era novamente o presidente da Associação Internacional, no 

entanto, o fraco apoio para sua reeleição o deixara extremamente infeliz. 
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Após o conturbado encontro, Freud deixou Munique sem trocar uma palavra 

com Jung e se dirigiu para Roma, onde se encontrou com a cunhada, Minna Bernays, e 

desfrutou de 17 dias em sua companhia. Jung, descontente e perdido, voltou para 

Küsnacht. 

A troca de correspondência tornou-se impraticável; nenhum dos dois se 

escreveria até o final de outubro, quando Jung quebrou o silêncio com uma notícia 

inesperada: 

 

Prezado Professor Freud, 
Chegou aos meus ouvidos, através do Dr. Maeder, que o senhor 

duvida de minha bona fides122. Eu esperava que o senhor se 
comunicasse comigo diretamente sobre um assunto tão sério. Desde 
que essa é a acusação mais grave que pode ser dirigida a qualquer 
pessoa, o senhor impossibilitou toda colaboração ulterior. Portanto, 
renuncio à editoria do Jahrbuch, a qual o senhor me confiou. Também 
notifiquei Bleuler e Deutike de minha decisão. 

Sinceramente, Dr. C. G. Jung. 
(carta 357J, de 27 de outubro de 1913,  

em sua íntegra). 
 

Sigmund Freud não respondeu à epístola. 

Na edição seguinte do Anuário, publicado ainda em 1913, três notas curtas 

apareceram; a primeira era de Eugen Bleuler, na qual anunciava sua intenção de se 

afastar do cargo de diretor da publicação, ainda que mantivesse seu interesse na revista. 

A segunda nota era de Carl Jung, afirmando que seu afastamento do Jahrbuch era 

devido a razões de natureza pessoal, as quais se negava a discutir publicamente. Por 

fim, a última nota era de autoria de Franz Deutike, chefe da editora, indicando que a 

diretoria do periódico ficaria agora exclusivamente a cargo do Professor Sigmund Freud 

e de seus novos organizadores, Karl Abraham, de Berlim, e Eduard Hitschmann, de 

Viena. 

A vitória no campo das publicações era de Freud. Somando-se à Zeitschrift e a 

Imago, ambas revistas sob o comando de Freud e de seus mais fiéis seguidores, o 

Jahrbuch, sob o novo nome de “Anuário de Psicanálise” (Jahrbuch der Psychoanalyse), 

seria a mais recente adição no rol de periódicos psicanalíticos, representando uma dupla 

conquista, pois, a partir de agora, nem Jung nem seus suíços teriam espaço científico 

para publicar suas idéias. Tudo estava funcionando de acordo com o plano de Freud; só 

                                                
122 do latim, literalmente =  boa fé. 
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restava a questão da presidência da Associação Internacional, mas seria apenas uma 

questão de tempo. 

Dois dias após comunicar sua saída do Jahrbuch a Freud, Carl Jung escreveu a 

Alphonse Maeder:  

 

O senhor pode imaginar que não deixo o Anuário por 
autorecreação, mas porque é impossível colaborar com a atitude de 
Freud (...). Eu não caí, de forma alguma, na armadilha de Freud, pois 
não considero nenhuma vantagem para ele o fato de me chutar para 
escanteio. 

Um conselho de honra está fora de cogitação, uma vez que o 
Jahrbuch não é uma assunto da nossa associação, e eu não quero mais 
trabalhar com Freud. 

(Jung (1972/2002), carta para  
A. Maeder de 29 de outubro de 1913). 

 

Toda a situação chegara a um ponto emocionalmente insuportável para Carl 

Gustav Jung, levando-o a um colapso interior. “Depois da ruptura com Freud, começou 

para mim um período de incerteza interior e, mais que isso, de desorientação” (Jung, 

1961/200, p. 205). 

Jung tinha alucinações e começou a achar que enlouqueceria; o conflito 

emocional se tornou uma verdadeira tormenta de imagens e vozes. A partir de então, 

Jung começou a excursionar perigosamente por seu inconsciente, a fim de conhecer os 

limites da alma humana; no fim, seriam essas incursões que trariam para ele alguns dos 

conceitos mais importantes de sua teoria psicológica. Relembrou em sua autobiografia o 

dia exato em que decidiu explorar seriamente os extremos de sua psique: 

“Foi no ano de 1913 que decidi dar o passo decisivo – no dia 12 de dezembro. 

Sentado em meu escritório, considerei mais uma vez os temores que sentia, depois me 

abandonei a queda. O solo pareceu ceder a meus pés e fui como que precipitado numa 

profundidade escura” (Jung, 1961/2006, p. 214). Anos depois, em entrevista exclusiva 

para Linda Donn, Franz Jung, filho de Carl Jung, deu seu parecer da situação: “Meu pai 

escreveu que ele escolheu. Eu não acredito que ele tenha escolhido. Acredito que ele 

não tenha tido escolha. Você pode imaginar como deve ser achar que se está 

enlouquecendo? Que você poderia cair infinitamente no vazio?” (Donn, 1988, p. 172). 

De qualquer forma, Carl Jung estava decidido a se dedicar cada vez mais a essas 

viagens às profundezas interiores; não queria que nada o atrapalhasse e isso incluía seus 

afazeres e obrigações profissionais. 
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Cinco meses depois da sua renúncia ao Jahrbuch, no dia 20 de abril de 1914, 

Jung datilografou uma concisa carta oficial para os presidentes das sociedades locais de 

Berlim, Budapeste, Londres, Munique, Viena e Zurique. Nela afirmou que percebia o 

quanto seus pontos de vista diferiam daqueles da maioria dos membros e que, portanto, 

não se julgava mais uma pessoa adequada para continuar na presidência da Associação 

Internacional de Psicanálise. “Com muitos agradecimentos pela confiança que desfrutei 

até aqui. Sinceramente, Dr. C. G. Jung” (358J, de 20 de abril de 1914). 

Dois dias depois da declaração oficial da renúncia de Jung, Abraham e Eitingon 

enviaram um telegrama a Berggasse 19, para congratular o mestre Freud: “Sobre as 

notícias de Zurique, felicitações cordiais de Abraham e Eitingon” (Gay, 2006, p. 241). 

Por essa Freud não esperava; fora tudo muito “fácil”. Ele nem tivera a 

oportunidade de usar sua mais nova “arma” contra Jung. Durante os meses de janeiro e 

fevereiro de 1914, Sigmund Freud trabalhou intensamente num artigo sobre a história 

da psicanálise, chamado, com total acerto de A História do Movimento Psicanalítico. O 

propósito de tal ensaio era estabelecer, de uma vez, e claramente, as verdadeiras bases 

teóricas e postulados psicanalíticos, desvinculando a prática de Jung e de Adler do 

nome Psicanálise. 

De início, Freud escrevia sobre seu período de estudos com Charcot, a 

associação com Breuer,  a oposição encontrada às suas teorias, mas a real finalidade do 

texto era atacar veementemente os hereges e desertores da causa: Alfred Adler e Carl 

Gustav Jung. 

Sigmund Freud (1914/1974) escreve: 

 

Não constitui tarefa fácil nem invejável escrever a história 
dessas duas dissensões, em parte porque estou desprovido de qualquer 
motivo pessoal forte para fazê-lo – não esperava gratidão nem sou 
particularmente vingativo – e em parte porque sei que agindo assim 
ficarei ao sabor das ofensas de meus adversários, nada escrupulosos, e 
vou oferecer aos inimigos da psicanálise o espetáculo que ele tão 
ardentemente desejam – os psicanalistas se digladiando entre si. (p. 
63). 
 

Seu objetivo fica claro na seguinte passagem: 

 

Não estou interessado na verdade que possa estar contida nas 
teorias que venho rejeitando, nem tentarei refutá-las. (...) Desejo 
apenas mostrar que essas teorias contrariam os princípios fundamentais 
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da psicanálise (...) e que por essa razão não devem ser conhecidas pelo 
nome de psicanálise. (p. 63). 
 

Não havia necessidade de explorar as diferenças científicas entre as três teorias. 

Para Freud, bastava esclarecer ao mundo que as construções de Jung e de Adler não 

eram as dele, o fundador da psicanálise, e sendo assim, não poderiam ser chamadas por 

tal nome. 

A partir daí, Freud discorreu breve e superficialmente sobre as diferenças do seu 

método e o de seus adversários, dando um crédito maior ao trabalho de Adler. Talvez, 

desse modo, Freud desejasse diminuir a importância das novas teorias junguianas aos 

olhos de possíveis simpatizantes, pois, na verdade, receava que os seguidores de Jung se 

tornassem a maior oposição à psicanálise. 

 
Dos dois movimentos em discussão, o de Adler é, sem dúvida 

alguma, o mais importante; embora radicalmente falso, apresenta 
consistência e coerência. Além disso, se baseia, apesar de tudo, numa 
teoria dos instintos. A modificação de Jung, por outro lado, afrouxa a 
conexão dos fenômenos com a vida instintiva; e além disso, conforme 
seus críticos (p. ex. Abraham, Ferenczi e Jones) ressaltam, é tão 
obscura, ininteligível e confusa a ponto de se tornar difícil assumir uma 
posição em relação a ela. Quando se pensa que se entendeu alguma 
coisa pode-se ficar preparado para ouvir dizer que não se entendeu e 
não se pode saber como tirar uma conclusão correta. (Freud, 
1914/1974, p. 74/75). 
 

Os “críticos de Jung” não eram outros senão os próprios partidários de Freud; a 

escolha de citar os nomes de três psicanalistas, todos, diga-se de passagem, membros do 

Comitê secreto, demonstra bem a estratégia adotada por Freud nesse texto: ele usaria os 

nomes de seus mais fiéis seguidores, aproveitando-se do fato de que eles eram 

conhecidos como grandes representantes do movimento psicanalítico, dando a 

impressão ao leitor de que Jung estava sozinho em suas estranhas elucubrações e que 

nenhum dos expoentes da psicanálise original aderira às suas idéias.  

A seguir, vinham as críticas objetivas às teorias junguianas, principalmente 

quanto à “dessexualização” dos conteúdos psíquicos: 

 

As modificações que Jung propôs que se fizessem na 
psicanálise decorrem todas de sua intenção de se eliminar o lado 
reprovável dos complexos familiares para não voltar a encontrá-lo na 
religião e na ética. A libido sexual foi substituída por um conceito 
abstrato, sobre o qual se pode dizer com segurança que continua tão 
enigmático e incompreensível para os entendidos quanto para os 
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leigos. O complexo de Édipo tem um significado meramente 
“simbólico”: a mãe, nele, representa o inaccessível, a que se tem de 
renunciar no interesse da civilização; o pai que é assassinado no mito 
de Édipo é o pai “interior”, de quem nos devemos libertar a fim de nos 
tornarmos independentes. Outras partes do material das idéias sexuais 
serão, por certo, submetidas a reinterpretações semelhantes no decorrer 
do tempo. 

(Freud, 1914/1974, p. 77). 
 

Vale refletir sobre essa crítica de Freud às “reinterpretaçoes” junguianas da 

sexualidade e às “simbolizações” das figuras do pai, da mãe e do complexo de Édipo. 

Apesar de condená-las em A História do Movimento Psicanalítico, parece-me que 

Freud, e a própria psicanálise ao longo de seu desenvolvimento, considerou possível 

fazer uma leitura simbólica semelhante, na qual as figuras do pai e da mãe 

representavam, para o sujeito, algo além do mero sentido sexual concreto. Nesse ponto, 

é importante perceber que a simbolização do complexo de Édipo, como proposta por 

Jung, foi a base de um dos argumentos de Freud para justificar a separação da teoria 

junguiana da psicanálise, o que me leva a questionar: frente à diversidade de 

interpretações do complexo de Édipo, surgidas no decorrer dos anos, que vão desde a 

dinâmica pré-edípica criança/mãe de Melanie Klein até a função simbólica do pai que 

intervém, sob forma da lei,  na fusão entre bebê e sua mãe, como postulada por Jacques 

Lacan, será que Freud não teria também expulsado, por exemplo, Klein e Lacan do seu 

movimento psicanalítico, forçando-nos a adotar um outro nome que não “Psicanálise” 

para suas ciências? 

Se fosse possível afirmar que sim, nos defrontaríamos atualmente com uma 

diversidade enorme de correntes teóricas com nomes diferentes, como foi o caso da 

“Psicologia Individual” de Alfred Adler e da “Psicologia Analítica” de Carl Gustav 

Jung, e não teríamos várias, alinhadas sob o título comum de “Psicanálise”; isto é, ao 

invés de figurarem como “desdobramentos psicanalíticos”, “kleinianos”, “lacanianos”, 

“winnicottianos”, “bionianos”, etc. teriam que se organizar como uma outra ciência por 

inteiro. 

Tal cenário pode parecer radical, mas, de certa forma, foi  o que ocorreu com a 

“psicanálise” de Carl Jung, em 1914. Com a publicação do artigo de Freud, Jung foi 

“obrigado” a criar um novo nome para sua ciência, independente das possíveis 

semelhanças que enxergasse entre sua teoria e a da psicanálise. 

A História do Movimento Psicanalítico foi publicada no novo Jahrbuch em 

julho de 1914. Sigmund Freud apelidou carinhosamente o artigo de “bomba” (Gay, 
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2006, p.241), a qual jogaria sobre as cabeças dos hereges, expulsando-os de uma vez da 

sua psicanálise. 

A bomba caiu e seus objetivos foram alcançados: o contingente suíço da 

Associação Internacional se espantou com o ensaio de Freud; Maeder, presidente da 

sociedade de Zurique, decidiu agir rápido e de acordo com o tom do artigo. 

Numa carta ao psicoterapeuta sueco, Poul Bjerre, de 17 de julho de 1914, Carl 

Jung escreveu: 

 

A última opinião lamentável de Freud no Jahrbuch, que baseia 
a A claramente no princípio da autoridade, não passou despercebida 
aqui. Nosso presidente, Dr. Maeder, tomou a iniciativa de propor ao 
grupo local suíço retirar-se in toto da Associação Internacional. E isto 
aconteceu. Ao explicar essa saída será feito um protesto contra o 
princípio de autoridade promulgado por Freud. (...) Nossos passos são 
meras reações contra a política papal de Viena. Naturalmente, é preciso 
abrir os olhos das pessoas. Mas elas querem ser cegas. (...) Os meios 
com que Viena trabalha contra mim são tão desleais que não posso 
defender-me. (...) Freud usou inclusive, contra mim, uma carta de um 
paciente, carta essa cujo signatário conheço muito bem, que foi escrita 
por ele num momento de resistência contra mim. Se eu quisesse 
publicar tudo o que já me foi dito sobre Freud!!! Essas práticas 
caracterizam a política de Viena. Um adversário assim, não é 
adversário. 

(Jung, 1972/2002, p. 46). 
 

A partir de então, os suíços se desvincularam da Associação Internacional de 

Psicanálise. Em 26 de julho de 1914, Sigmund Freud escreveu para Karl Abraham: 

“Afinal nos livramos deles, do brutal santo Jung e seus papagaios pios” (Gay, 2006, p. 

241). 

Os motivos para comemorar a defecção de Jung não podiam ser maiores, como 

nos afirma Peter Gay (2006): “assim como a saída de Adler deixara a Sociedade 

Psicanalítica de Viena nas mãos de Freud e dos freudianos, a de Jung, muito mais 

significativa, deixou a Associação Internacional de Psicanálise para a discussão e 

disseminação das idéias de Freud” (p. 241). O movimento psicanalítico estava 

purificado. 

Sigmund Freud perdera para sempre o seu príncipe-herdeiro, seu Josué, restara-

lhe agora, a seu contento, comandar, ele próprio, a causa psicanalítica. Era hora de 

promover a psicanálise para além do patamar em que ela se encontrava; o homem-

psicanalítico deveria ser o homem moderno. Seria Moisés, afinal, quem chegaria à terra 

prometida; acompanhado por muitos, sim, mas Freud percebera, ao final de seu 



 238 

relacionamento com Jung, que aquele era o seu objetivo e colocá-lo nas mãos de outro 

fora e seria, daqui para frente, um erro. 

Carl Gustav Jung, por sua vez, entraria num período que batizou de seu 

“Confronto com o Inconsciente”. Os três anos seguintes à ruptura com Freud foram 

marcados por visões e alucinações aterradoras que o deixaram à beira da loucura. Em 

compensação, foram essas experiências que o permitiram desvendar os “mistérios da 

psique” e a natureza interior do homem, seus arquétipos e todo um inconsciente 

coletivo. Jung organizou suas descobertas e criou a Psicologia Analítica, que não 

demorou a se transformar num movimento oficial internacional, nos moldes do 

movimento psicanalítico. 

A partir da metade do ano de 1914, ambos, Freud e Jung, tinham seus próprios 

caminhos a seguir, separadamente. Os primeiros passos dos novos caminhos separados, 

no entanto, teriam que esperar. Não foi “privilégio” exclusivo de Freud bombardear 

seus inimigos naquele ano, pois em 28 de julho de 1914, Gavrilo Princip, um estudante 

sérvio membro do grupo terrorista “Mão Negra”, assassinou o arquiduque Franz 

Ferdinad, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, deflagrando uma reação em 

cadeia que fez eclodir a Primeira Guerra Mundial. Assuntos científicos foram colocados 

em segundo plano por mais de quatro anos, enquanto o continente europeu inteiro 

assistia, atônito, bombas, metralhadoras e uma carnificina sem precedentes. 
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Considerações finais: 

 

“Em primeiro lugar, devo dizer que falo de Freud e de Jung como os pais heróis 

de minha vocação” (Byington, 2005 p. 29). É dessa forma que um dos meus heróis, o 

Dr. Carlos Byington123, inicia seu artigo intitulado: “Freud e Jung: o que a Emoção Não 

Deixou Reunir”. Acho pertinente utilizar, com todo o respeito, essas palavras tornando-

as minhas, nessas considerações finais. 

De fato, Freud e Jung são, incontestavelmente, os maiores heróis em minha 

formação em psicologia. Foram eles, aliados a um seleto grupo de professores 

“especiais”, sem os quais o presente trabalho teria se tornado algo muito diferente, que 

me ensinaram a pensar a subjetividade humana da maneira que julguei a mais completa. 

Porém, essa dupla dinâmica de influências mostrar-se-ia “problemática”, 

colocando diversos obstáculos à minha frente. Se antes de ingressar no curso de 

psicologia não me fazia o menor sentido distinguir o pensamento de uns tais de “Freud” 

e “Jung”, a partir do segundo ano de curso, algumas questões e dificuldades começaram 

a pulular. Até o final do primeiro ano, antes mesmo de ter qualquer aula sobre 

Psicologia Analítica, eu ainda tentava agarrar os fugidios conceitos de psicanálise, de 

fenomenologia e de behaviorismo, introduzidos brilhantemente pelos mestres Franklin 

Goldgrub, Luciana Szymanski, Nichan Dichtchekenian e Tereza Maria de Azevedo 

Pires Sério. 

Naquela época (há quase cinco anos atrás), não estava realmente clara para mim 

a impossibilidade de se trabalhar com todas aquelas informações funcionando em 

conjunto e ao mesmo tempo, no objetivo de conhecer um “único” objeto de pesquisa. 

Na verdade, uma vez que as três linhas teóricas me eram apresentadas em um mesmo 

momento, parecia-me correto imaginar que elas poderiam se integrar de alguma forma 

ou, ao menos, serem partes de algo maior, talvez algo como uma “teoria geral do 

homem e do psiquismo”, que estaria por vir. Nos tempos de colégio, nunca ninguém 

havia me dito: “o que você aprendeu em biologia não vale para estudar geografia, ou 

matemática, ou português etc.”. Na psicologia, as coisas eram diferentes, mas eu ainda 

não tinha me dado conta. 

Não pensava, naquele instante, que o campo da psicologia se assemelharia tanto 

ao da filosofia, pelo qual passei rapidamente no primeiro e único ano que cursei na 

                                                
123 Médico psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, membro fundador da Sociedade Brasileira de 

Psicologia Analítica e, finalmente, meu analista. 
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PUC-SP (um erro de percurso?), no qual se lia Descartes sabendo que a 

problematização deste e suas conclusões seriam completamente diferentes e excludentes 

das de Hume. Mas, “tudo bem!”, afinal, no campo da filosofia podemos ter modos de 

pensar diferentes, sendo ambos possíveis e corretos. Acreditava, ingenuamente, que na 

psicologia já havia um consenso estabelecido. 

Como já citei, passei o primeiro ano de psicologia completamente encantado 

com as formulações de Freud, Husserl e Skinner , ainda que estivesse mais ocupado 

com a compreensão de cada uma das teorias, individualmente, do que com o vínculo 

que poderia existir entre elas. 

Com a chegada do segundo ano, fui apresentado mais diretamente ao problema 

das diferentes correntes teóricas. A professora Liliana Liviano Whaba introduziu uma 

nova matéria: “Psicologia Analítica I”. O nome parecia suficientemente parecido com 

“Psicanálise”, entretanto, bastaram somente algumas semanas para que nós, alunos, 

fossemos introduzidos à leitura dos primeiros capítulos do livro Psicologia do 

Inconsciente de Carl Gustav Jung. 

Nele, Jung escrevia sobre Freud e a psicanálise. Duas coisas me marcaram com 

esta leitura, apesar de eu não ter percebido isso naquele momento: 

Em primeiro lugar, o autor daquele livro era alguém que convivera diretamente 

com Freud, por mais que eu não soubesse a extensão e a intensidade de tal contato. Era 

tal qual Platão e Sócrates, ou Aristóteles e Platão. Jung outrora tinha sido discípulo de 

Freud, mas, diferentemente dos grandes gregos, existiam fotos dos dois juntos. 

Curiosamente, aquelas imagens, que mostravam homens reais capazes de grandes 

criações, me aproximaram da figura dos gênios teóricos, abrindo a expectativa de que 

eu também pudesse participar, pessoalmente, dessa “aventura” de construção de 

conhecimento. Entendi que o conhecimento não está no mundo da idéias platônicas, 

para além da inventividade humana. Os homens constroem o conhecimento sobre si e 

sobre o mundo. 

Em segundo lugar, naqueles capítulos iniciais de Psicologia do Inconsciente, 

havia críticas ao pensamento freudiano. Como assim? Não eram apenas detalhes, mas, 

sim, uma demarcação de diferenças teóricas, uma verdadeira tentativa de mostrar os 

erros de Freud. Não demorei muito a perceber, a partir da leitura do texto de Jung, que, 

embora os nomes “psicanálise” e “psicologia analítica” fossem parecidos e ambas 

falassem do inconsciente, havia alguma diferença “misteriosa”. 
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Até ali, a existência de diversas linhas teóricas, incompossíveis, não me 

inquietava. Da mesma forma, não me intrigava o fato de meu analista ser junguiano e 

minha tia psicanalista - os representantes mais próximos das duas linhas. Contudo, a 

partir de então, comecei a ver que eles não pensavam tão “igualmente” entre si, como 

eu, inocentemente, presumira e isso, certamente, deveria trazer conseqüências. 

E assim, pouco a pouco, fui me familiarizando com os conceitos junguianos e 

com o seu método, o qual já conhecia de perto devido à análise. Foi, então, em uma das 

aulas da professora Liliana, após uma honesta e bem-sucedida tentativa de definir para 

mim e para a classe, em voz alta, o que era o tal do “inconsciente coletivo”, que ganhei 

o apelido de “perfeito junguiano”; ou ao menos foi isso que a professora disse em alto e 

bom tom. Apesar do acanhamento, resultado da declaração pública, devo admitir que 

colhi, como um fruto maduro, este “elogio”, pois, afinal, achei realmente que minha 

resposta fora adequada. De lá para cá, muitos colegas vieram me procurar para tirar suas 

dúvidas sobre a teoria de Jung, dúvidas que, muitas vezes, são as minhas também. 

Ao mesmo tempo em que me destacava como um “perfeito junguiano”, minha 

vontade de conhecer e estudar mais a psicanálise crescia e muito. Tinha um fascínio 

incomum com relação aos textos psicanalíticos; então eu os lia com afinco e atenção. 

Começava a se desenhar o rascunho torto da situação na qual me encontro ao 

final de minha graduação: uma vez que as duas linhas teóricas discordam em pontos 

muito básicos, deveria haver uma escolha entre uma ou outra. 

A princípio, pensei que a opção por uma só corrente teórica viria naturalmente, 

com tempo e estudo. Ledo engano; minha expectativa otimista vem sendo frustrada 

(pelo menos até agora). Ao contrário de muitos amigos e colegas que, genuinamente, 

decidiram-se e se identificaram exclusivamente com uma linha teórica, eu continuo na 

dúvida. 

Meu empenho para optar não tem sido pequeno. Desejo não adotar um único 

caminho de forma prematura. O estudo cada vez mais aprofundado das duas teorias 

acarretou mais conhecimento e maior admiração pelo pensamento e pelas figuras dos 

dois mestres pioneiros, o que fez o meu problema ainda mais complexo e de difícil 

solução. 

Imaginei, a princípio, que o estudo comparativo das duas teorias em aula 

pudesse trazer a solução para o meu dilema. Pude perceber que as ambas estão bem 

estruturadas e que seus alicerces fundam-se na mais profunda observação científica. 
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Nenhuma delas estava errada, uma vez seguidos seus pressupostos, ou seja, não existem 

brechas em seu sistema de princípios. Não era uma questão de falhas na teorização. 

 Restou-me avaliá-las através de um viés diferente, justamente o desenvolvido 

nesse trabalho. 

Certamente, é de suma importância que se conheça as incongruências teóricas da 

psicanálise e da psicologia analítica, mas, uma vez que somente isso não é suficiente 

para que eu consiga me definir por apenas uma delas, nasce a necessidade de entender 

de onde vieram essas postulações. Em qual contexto histórico e social se originaram e 

também em que contexto pessoal o autor desenvolveu sua teoria. 

O estudo da história de ambos os movimentos e de seu contexto histórico dentro 

das ciências humanas, levou-me a descobrir mais sobre os homens por trás das criações. 

Nessa situação, em especial, percebi a riqueza e o caráter único de pesquisar 

especificamente a construção das teorias de Sigmund Freud e de Carl Jung, já que 

ambos conviveram intensamente e estabeleceram entre si uma relação profundamente 

íntima e ambivalente que foi rompida com tal força emocional que os resultados podem 

ser medidos para além das vidas pessoais de ambos, pois as ultrapassam, influenciando 

suas próprias postulações e produção de conhecimento. 

Foi a partir dessa ganga impura, que mistura produção teórica e vida pessoal do 

seu autor que levantei a hipótese de existir uma possibilidade de “diálogo científico” 

entre as escolas freudiana e junguiana, uma troca de conhecimento desalienada das 

incompatibilidades pessoais dos mestres fundadores, Freud e Jung, entre si. 

Durante a minha formação observei que, apesar dos grandes abismos teóricos 

que separam um pensamento do outro, existem momentos nos quais as duas teorias se 

aproximam e são, enfim, semelhantes. Em tantos outros instantes percebi uma 

possibilidade de que elas poderiam se aproximar ainda mais. 

Para verificar a aplicabilidade dessa hipótese foi necessário um estudo de como 

se deu a ruptura entre Freud e Jung: quais foram seus pontos de discordância teórica e 

quanto do rompimento das relações e colaboração científica foi devido a questões de 

uma esfera emocional, aspecto esse ao que dei maior ênfase nesse trabalho. 

Portanto, o alvo do meu estudo seria: os anos de relacionamento de Freud e 

Jung, com o intuito de tentar entender o movimento de ruptura desde o início. Logo no 

começo da correspondência e do relacionamento entre os dois homens já se faz presente 

uma incongruência teórica que, em seu desabrochar, culminaria na separação de Freud e 

Jung: desde o princípio do encontro entre os dois, Jung parece estar reticente para 
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aceitar a importância central dos aspectos da sexualidade na etiologia das neuroses, tal 

como enfatizado por Freud. 

Em sua primeira carta escrita diretamente para Freud, Jung já dizia: 

 

“O que posso apreciar (...) são suas teses psicológicas: estou 
ainda bem longe de compreender a terapia e a gênese da histeria, 
porque nosso material sobre a histeria é um tanto escasso. (...) Parece-
me que, apesar da origem da histeria ser predominantemente, ela não é 
exclusivamente sexual. Tenho a mesma opinião sobre a sua teoria 
sexual.” (fragmento da carta 2J, de 5 de outubro de 1906). 
 

Um rápido olhar nessa carta nos levaria a crer na impossibilidade de se 

estabelecer qualquer vinculo teórico entre Freud e Jung, visto que o suíço parece se 

opor, já desde os primórdios do relacionamento, à teoria da sexualidade freudiana, 

fundamento básico da doutrina psicanalítica. No entanto, acompanhando o 

desenvolvimento desse encontro, fadado ao desencontro teórico, é possível perceber o 

verdadeiro caráter da relação entre Sigmund Freud e Carl Gustav Jung: a intensa 

ambivalência do vínculo transferencial/emocional. Esse se estabelece rapidamente e é 

responsável pelo enorme poder que une Freud a Jung e vice-versa, independente de suas 

discordâncias teóricas. 

Ao mesmo tempo em que acompanhamos o progresso desses afetos até tomarem 

forma de uma amizade especial, percebemos que serão esses mesmos sentimentos, 

responsáveis por aproximar as duas figuras, que gerarão as competições e 

desentendimentos entre eles. No final das contas, o vínculo emocional estabelecido foi 

um dos fatores mais influentes para a ruptura, se é que não foi o principal. 

O início desse relacionamento não se deu inteiramente através do terreno neutro 

da ciência. Os sustentáculos da relação entre Freud e Jung eram, em grande parte, 

fixados nos desejos e ambições pessoais de cada um deles. 

Como vimos nos capítulos intitulados “O “Senhor Professor” de Viena, o doutor 

Freud” e “Jung – O Gentil-Gentio”, Freud e Jung, cada um à sua maneira, encontraram 

no outro um invólucro para todos aqueles sonhos os quais não conseguiam realizar 

sozinhos. Era como se projetassem no outro a figura de “o salvador da minha causa”. 

Para Freud, Jung representava aquele que neutralizava suas próprias 

características negativas e deficiências pessoais e, assim, complementava-o naquilo que 

o impedia de alcançar sucesso com as suas teorias da psicanálise. Para Jung, Freud seria 

aquele ao qual dirigiria sua indisputada atenção e admiração, pois acreditava que era 
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nele, dentre todos os outros cientistas da época, que tinha que se inspirar, pois os 

métodos e teorias da ciência freudiana expressavam para si uma notável, necessária e 

empolgante concepção nova dos distúrbios psicológicos, independente de fraca 

aceitação dessas no meio especializado. 

Sendo 19 anos mais novo do que Freud, coube a Jung o papel de jovem aprendiz 

e a Freud, na época com 50 anos, o de mestre experiente e dono do conhecimento. 

Ambos aceitaram essas “funções” transferenciais de bom grado. 

Freud, carente de alguém verdadeiramente interessante para ajudá-lo a 

“empestear” o mundo com sua psicanálise e cumprir sua ambição pessoal de se tornar 

um pensador de destaque na comunidade médica, logo submeteu Jung ao papel da peça 

faltante para o seu quebra-cabeça. Aquele curioso seguidor não seria como qualquer 

outro, afinal, era um “suíço”, “não judeu” e “psiquiatra chefe do aclamado hospital 

Burghölzli”, ou seja, representava a internacionalização da sua teoria, tirando-a do rol 

das “ciências judaicas” que, naqueles tempos de anti-semitismo, restringiam-na em sua 

propagação, além de inseri-la no contexto prestigioso do famoso sanatório de Zurique. 

Pessoalmente, Jung era cativante, simpático, bonito e jovial, qualidades essas 

que Freud admirava profundamente. 

Para Sigmund Freud esses atributos se somavam para formar, numa única 

pessoa, a idealização de um “filho perfeito”. De certo modo, é seguro afirmar que a 

escolha desse discípulo primoroso residia numa outra base, com um caráter nitidamente 

emocional e muito mais pessoal. John Kerr (1997) supõe que, “para Freud, Jung não era 

um cristão, ou um ariano, ou um suíço – era apenas ele mesmo, como Freud gostaria de 

ter sido quando tinha a idade de Jung” (p. 412). 

Conforme Freud demonstrava seu apreço pelas idéias e pela figura de Jung, o 

jovem suíço, de sua parte, almejava manter tal consideração em voga; queria ser 

imprescindível ao “velho mestre”, provar seu verdadeiro valor para Freud, a quem 

estimava muito cientifica e pessoalmente. 

Freud passou a enxergar Jung como um sucessor direto, um delfim, “meu 

príncipe-herdeiro” como se referia a Jung em tantas cartas. O jovem suíço, por sua vez, 

respondia à altura em suas próprias ambições: desejava ser o primogênito de Freud, o 

filho dileto e próximo na fila de sucessão ao trono da psicanálise. 

Havia uma identificação emocional entre Freud e Jung; dessa forma, configurou-

se uma relação com muitos traços narcísicos, ideal para um primeiro momento de 



 245 

“encontro fusional” e sentimento de completude, porém, perigoso por estar baseado em 

um fervor apaixonado de não-diferenciação. 

Se desde o começo do convívio entre Freud e Jung parecia haver uma 

discordância teórica que perduraria durante todo o percurso da relação, até o seu 

desfecho trágico, as bases humanas emocionais e transferenciais sustentavam um “véu” 

encobridor por cima desse problema. Foi ao diálogo-narcísico produzido por debaixo 

desse véu que Renato Mezan (2006) nomeou de “um diálogo de surdos”: 

 

Quem se debruça sobre a correspondência entre Freud e Jung 
não se pode furtar à singular impressão que os dois interlocutores 
falam línguas diferentes, pensam em comprimentos de onda 
antagônicos e padecem de surdez crônica. (...) [Ambos estão] mais 
preocupados em afirmar suas próprias posições do que em 
compreender a partir de onde fala o outro. (Mezan, 2006, p. 300/301). 
 

Tanto mestre quanto pupilo se mostravam tão inebriados pelas próprias 

ambições e esperanças, projetadas no outro, que não puderam sequer atentar para a 

verdadeira “tsunami” emocional que estava para chegar, resultado das movimentações 

ocorridas nas profundezas inconscientes de cada um. 

O diálogo de surdos possibilitou que ambos se aproximassem muito sem que 

elaborassem criativamente a incongruência teórica, já em germe desde o início da 

relação. 

Ao longo dos primeiros anos de convívio, enquanto as diferenças científicas 

permaneciam praticamente irrelevantes dentro do intenso contexto afetivo que unia os 

dois homens, outros sentimentos começaram a aflorar. 

Com a intimidade maior, Freud deposita grandes expectativas em Jung, 

diferenciando-o dos outros seguidores e Jung, por sua vez, se imbui dessa missão, 

trazendo para as hostes freudianas uma série de importantes reforços: A. A. Brill, 

tradutor para a língua inglesa da pesquisa sobre Demência Precoce realizada por Jung; 

Ernest Jones, médico inglês, que se juntou ao grupo a partir do encontro com Jung no 

Congresso Internacional de Neurologia ocorrido em setembro de 1907 em Amsterdã; 

Sándor Ferenczi, médico húngaro que visitou o sanatório Burghölzli ainda em 1907, 

onde familiarizou-se com as teorias de Freud, após ter se encantado com o homem Carl 

Jung; Karl Abraham, rival de Jung durante seus anos de estudo no Burghölzli, quando 

veio a conhecer as teorias psicanalíticas, através de Eugen Bleuler e, principalmente, do 

Dr. Oberarzt (médico-chefe) Carl Gustav Jung; Max Eitingon, provindo também da 
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clínica psiquiátrica da universidade de Zurique, primeiro suíço a visitar Sigmund Freud 

em Viena, que veio a mando de Bleuler que tinha o intuito de frear o entusiasmo de Carl 

Jung com a psicanálise; Oskar Pfister, o pastor suíço, amigo de Jung,  que foi, 

posteriormente, colaborador e amigo próximo de Freud; sem contar, ainda, com a 

proximidade de diversos outros profissionais que contribuíram para a produção de 

conhecimento e crescimento da psicanálise, tais como: Ludwig Binswanger, colega de 

Jung nos primeiros anos no Burghölzli, que veio a conhecer Freud em março de 1907 na 

companhia de Jung e sua esposa; Franz Riklin, co-inventor do novo método de testes de 

associação de palavras com Carl Jung, e que posteriormente escreveu o primeiro livro 

sobre os contos de fada compreendidos através de viés psicanalítico; o famoso 

psiquiatra Eugen Bleuler, ao menos num primeiro instante, já que ele vinculou seu 

nome à causa freudiana, como co-diretor das primeiras encarnações do Jahrbuch. 

Assim sendo, nomes importantes da intelectualidade da época se aproximaram 

de Freud e da psicanálise por meio da campanha de divulgação efetuada por Jung, que 

logo se tornou o representante oficial de Freud para o mundo. Jung, o freudiano, 

inicialmente, assumiu este papel integralmente, de corpo e alma. Mas só inicialmente. 

Aos poucos, tanto Jung quanto Freud, começam a se dar conta de suas reais 

potências e da intensidade do pensamento que divulgam. Sigmund Freud, a partir do 

crescimento da implantação real daquele movimento fundado por ele, deve ter 

acreditado em si mesmo como mestre. Carl Jung, percebendo sua importância ímpar no 

movimento psicanalítico, vislumbra um caminho próprio e diferenciado do de seu 

mestre. 

Como em toda relação de pai e filho, esta também seria marcada por intensas 

ambivalências. Tal como Freud teoriza, na dissolução do complexo de Édipo há sempre 

uma brusca ruptura, com a insígnia da morte. 

O interesse de Jung pela mitologia proporcionará a oportunidade de conquistar 

seu lugar para além da sombra do mestre/pai. Segundo Mezan (2006): “a teorização 

servirá a Jung como escudo para procurar realizar algo que, comparável em qualidade 

aos trabalhos de Freud, permita enfim o acesso à independência” (p.321). 

 

Quando Jung inicia seu movimento de emancipação teórica isto se reflete em 

Freud de uma maneira muito pessoal: era como se aquele filho renegasse suas origens, a 

sua família, a sua paternidade. Era como se Jung se recusasse a receber a “herança 

maravilhosa” – o movimento psicanalítico – construída exclusivamente para ele, tal 
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como Freud escreveu a Binswanger na carta do dia 14 de março de 1911: “Se o reino 

que fundei ficar órfão, ninguém outro senão Jung deverá herdá-lo por inteiro” (Donn, 

1988, p. 129). 

Freud havia preparado o Império para que Jung o assumisse. Ele confiava em 

Jung, tratava-o como a nenhum outro. Por que agora seu primogênito estaria se 

preparando para se distanciar dele? 

Com tal atitude, Jung se tornava mais “suíço” e mais “cristão” aos olhos do pai, 

e agora não com a conotação positiva do início do relacionamento; aquelas qualidades, 

tão importantes para estabelecer o papel fundamental de Carl Jung para o movimento 

freudiano, agora representavam diferenças inconciliáveis entre eles. 

 

“[Freud] começou a sentir Jung como ariano e inteiramente 
diferente, como algo de todo fora do escopo de sua própria 
personalidade. A duradoura identificação, a sensação de participar da 
personalidade de Jung haviam dado lugar a um incipiente sentimento 
de estranheza e alienação” (Kerr, 1997, p. 412). 

 
Minha hipótese é a de que a ruptura entre os dois homens se deu muito mais em 

função do conflito edípico, fruto dos complexos paternos de ambos, que os arrebatou, 

do que por uma diferença teórica, que, aliás, já existia antes até do início do 

relacionamento. Imagino, pelo material que estudei, que a ruptura entre eles deva ter 

trazido intensos sofrimentos aos dois homens. Todos os autores consultados são 

unânimes na percepção da má dissolução dessa relação. 

Valeria lembrar os quase três anos que se seguiram à ruptura nos quais Jung foi 

tomado inteiramente por tumultos e desorientação internos. 

Para Freud, não parece ter sido diferente, apesar dele jamais ter expresso 

publicamente o grau de seu sofrimento experimentado à época. 

Pouco mais de dez anos após a sua separação com Jung, Freud (1925/1976) se 

justifica: 

 

A secessão de antigos discípulos muitas vezes tem sido trazido 
à baila contra mim como sinal de minha intolerância, ou tem sido 
considerada como prova de certa fatalidade especial que paira sobre 
mim. Constitui resposta suficiente ressaltar que em contraste com 
aqueles que me abandonaram, como Jung, Adler, Stekel e alguns 
outros, existe um grande número de pessoas, como Abraham, Eitingon, 
Ferenczi, Rank, Jones, Brill, Sachs, Pfister, van Emden, Reik e outros, 
que trabalham comigo há uns quinze anos em leal colaboração e, em 
sua maior parte, numa amizade sem desfalecimentos.(...) Penso que 
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posso afirmar em minha defesa que um homem intolerante, dominado 
por uma crença arrogante em sua própria infalibilidade, jamais teria 
sido capaz de conservar seu domínio sobre um número tão vasto de 
pessoas intelectualmente eminentes, mormente se tivesse a seu dispor 
tão poucas atrações práticas quanto eu possuía. (p. 69). 
 

Uma justificativa com esta, oculta o que nos parece ser justamente aquilo que 

determinou a ruptura entre Freud e Jung: o intenso conflito edípico vivido entre os dois. 

Com esse objetivo, Freud cria e sustenta uma versão, que de certa forma tem sua 

validade até os dias de hoje, e que explica o rompimento por meio de uma divergência 

teórica. Porém, por meio de alguns relatos, por exemplo, o de Carl Alfred Meier, 

psiquiatra suíço e primeiro presidente do instituo C. G. Jung em Zurique, podemos 

aceder a uma outra camada de razões. Muitos anos após a ruptura, Meier viajou para 

Viena e visitou Freud em sua casa. Lá passou uma hora conversando a sós com o velho 

mestre, no seu estúdio da Berggasse 19, rodeado pelas estatuetas e artefatos. Em 

entrevista à autora Linda Donn, C. A. Meier revelou o conteúdo desta conversa: “Só 

houve um tópico: Jung. Freud estava repleto de perguntas sobre Jung, sobre sua família, 

sua vida e o que ele estava fazendo. Todas as perguntas que era possível conceber foram 

feitas, porque ele, certamente, ainda se importava com Jung” (Donn, 1988, p. 185). 

Meier acrescenta, ainda: “[Jung] não gostava de falar sobre Freud, porque lhe era muito 

doloroso” (Donn, 1988, p. 1985). 

Outro relato que nos faz pensar sobre a dor e os verdadeiros sentimentos de 

Freud em relação a Jung, mesmo depois da separação, é o de Edward Armstrong 

Bennet, amigo íntimo de Carl Jung. Em 1932, Bennet visitou Sigmund Freud e 

perguntou sobre as amizades do início do movimento psicanalítico: 

 

“E quanto a Alfred Adler, Wilhelm Stekel e Carl Jung?” (...) 
perguntou o Dr. E. A. Bennet? Freud respondeu facilmente que Adler 
não importava e que a personalidade de Stekel havia impossibilitado 
qualquer possibilidade de trabalho em conjunto, mas, então, Freud 
parou de falar. E Jung? Depois de uma pausa, Freud disse: “Jung foi 
uma enorme perda” (Donn, 1988, p. 7). 
 

Tanto Freud quanto Jung sofreram muito após o afastamento intempestivo, não 

necessariamente porque sentiam a falta da colaboração científica um do outro, mas, 

principalmente porque, provavelmente, sentiam saudades um do outro. 

O cessar doloroso de qualquer tipo de contato entre os dois não se explica 

apenas pela incongruência de suas ciências, mas, principalmente, por fatores emocionais 
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mal elaborados. “Precisamos lembrar sempre e de novo que Freud e Jung analisaram 

mutuamente alguns dos seus sonhos, mas que ambos nunca foram analisados” 

(Byington, 2005, p. 33). 

Não deixa de ser surpreendente – ao menos na ingenuidade e na idealização 

primeira de um iniciante nesses estudos124 –  que uma ruptura que se baseou 

primordialmente em diferenças pessoais, e não na discordância científica, se daria entre 

os dois grandes “psicanalistas”. 

John Kerr (1997) afirma no posfácio de seu livro Um Método muito Perigoso:  

 

Tudo isso não podia acontecer na psicanálise, pois esta, ao que 
se dizia era uma ciência. Na ciência, nem a visão do fundador, nem a 
visão contrária do discípulo têm qualquer importância. (...) Ninguém 
deveria preocupar-se com a interferência de outras questões, tais como 
temperamento pessoal ou tradição religiosa. (...) Tanto Freud como 
Jung contavam justamente com essa proteção. (...) Suas diferenças 
haveriam de se aplainar à medida que os fatos continuassem a chegar. 
Mas os fatos chegavam e a situação só fazia piorar. 
 

Ainda mais surpreendente é que esta versão, a de uma incompatibilidade teórica 

incontornável naquele momento, seja a predominante nos dias de hoje. 

Diferenças políticas, religiosas e pessoais não deveriam interferir na produção de 

conhecimento científico baseado em medições e cálculos normatizados, produzindo 

resultados homogêneos e incontestáveis, desvinculados daquele que os produziu. No 

entanto, a despeito das esperanças de Freud e Jung, ou, quem sabe, das minhas, nossa 

ciência não pertence a essa categoria de ciência. O conhecimento produzido em 

psicanálise e em psicologia analítica diz respeito também ao seu pesquisador, pois não 

há objeto puro que não sofra inferências do sujeito que o estuda.  

Sendo esta uma especificidade de nossa ciência, o estudo da construção teórica 

deve vir necessariamente acompanhado da análise do processo daquele que o produziu; 

no caso desse estudo, as supostas diferenças teóricas existentes entre os dois 

pensamentos devem ser relacionadas a história da vinculação entre os dois homens. 

                                                
124 A esse respeito, Mezan (2000) escreve: “É preciso levar em conta que nenhum dos primeiros psicanalistas, com 

exceção de Jones, foi formalmente analisado; era com Freud que discutiam aspectos mais ou menos íntimos de suas vidas, e 

era pela mão de Freud que penetravam até onde fosse possível no segredo de seus próprios inconscientes. Daí que sua relação 

com ele fosse em geral muito ambígua: era mestre, conselheiro, cientista, colega mais experiente, e também, de certo modo, 

analista pessoal” (p 100). 
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Nada melhor, então, do que seguir passo a passo o material primário constituinte dessa 

relação – já que os dois pouco se encontraram pessoalmente –, ou seja, a 

correspondência trocada entre Freud e Jung. 

O estudo das cartas trocadas entre os dois mestres, arranca suspiros, assombros, 

risadas de quem as lê. Somos envolvidos nesse “romance”, nos identificamos com os 

dilemas que configuram essa relação. Escrevemos essa história junto com eles, 

refazemos em nós essa história, tornamo-na nossa. 

Se o que me levou inicialmente a escolha do tema desse meu trabalho foi o 

dilema frente a uma suposta necessidade de optar ou pela psicanálise, ou pela psicologia 

analítica, hoje penso que talvez em algum momento da história eu não teria a 

necessidade de passar por uma escolha como essa, que parece ser obrigatória nos dias 

de hoje, quando os dois movimentos, já instituídos, adotam como sua bandeira 

exatamente o elemento que as distinguem entre si. 

Assim, diferentemente de minha hibridez religiosa (família de minha mãe 

católica e de meu pai, judaica) que não me traz maiores conflitos, o estranho duplo 

chamado no campo da psicologia, por parte da psicanálise e por parte da psicologia 

analítica, tem me exigido trabalho. 

Penso que ao menos duas variáveis concomitantes vêm interferindo no árduo 

processo de escolha por uma teoria ou outra: primeiramente devo ser persuadido, 

através do estudo das diferentes doutrinas, pelo modo de compreensão do ser humano 

que constitui e que se expressa em cada uma delas. Simultaneamente, sou influenciado 

por afinidades pessoais, pelos vínculos transferenciais estabelecidos com as pessoas a 

quem aprendi a respeitar, tais como, por exemplo, professores. A opção adotada 

certamente refletirá, por fim, a minha história, minha posição epistemológica, e 

expressará, assim, uma dimensão absolutamente pessoal de entendimento do mundo e 

de mim mesmo.  

Nesse momento, tenho vínculos transferenciais fortes e positivos com 

representantes das duas correntes. Creio que não conseguiria fazer uma escolha 

pautando-me apenas nas minhas experiências transferenciais. Pensando na diferença 

teórica que esteve sempre presentes entre Freud e Jung, a questão da centralidade da 

sexualidade, ela talvez pudesse ser superada. 

Alguns profissionais da área têm se debruçado sobre essa diferença na busca da 

fecundidade da sua manutenção. 
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Dr. Carlos Byington, analista junguiano e membro fundador e ex-presidente da 

Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, escreve nessa mesma perspectiva: 

 

É inegável que a discordância entre a natureza sexual da libido, 
da qual Freud nunca abriu mão, foi o ponto teórico central da ruptura, 
mas só a carga emocional subjacente a ela pode explicar sua forma 
intempestiva e porque tantas outras características das duas obras 
foram mantidas separadas, quando muitas delas não o são. (Byington, 
2005, p. 35) 
 

Byington teoriza uma versão do pensamento junguiano na qual os postulados de 

Freud são muito mais do que meros “erros de percurso”. Segundo este autor, a 

aproximação de alguns conceitos psicanalíticos ao universo teórico junguiano seria 

altamente desejada. 

Assim como Byington, outros autores, tanto psicanalistas quanto junguianos, 

manifestaram claro interesse em explorar mais a fundo as possíveis ligações entre 

ambas as teorias, na expectativa de que contribuições importantes poderiam ser 

elaboradas. 

“Lamentei muito quando Freud e Jung se separaram” – afirmou A. A. Brill, 

numa palestra para a New York Academy of Medicine em 1947 – “ a psicologia analítica 

de Jung, embora se diferencie em muitos aspectos teóricos da estrutura de Freud, é, não 

obstante, psicanalítica” (Donn, 1988, p. 184). 

 

Adotando a visão de Mezan (2006):  

 

A confusão entre a teoria e a pessoa de Freud seria assim a 
conseqüência tanto do desejo [de Freud] quanto do desejo de cada um 
[dos pupilos] de ser reconhecido como o único herdeiro, vendo-se, 
portanto, na obrigação de eliminar os demais, por neles ver 
concorrentes perigosos. (Mezan, 2006, p.325). 
 

Parece que, naquele momento, não havia interesse em criar um espaço 

suficientemente amplo para que diferenças pudessem conviver. Não era do interesse de 

ninguém, pois a presença de Jung abalava o poder despótico do pai da psicanálise. 

Mezan (2000) pontua:  

 

Com o surgimento do movimento psicanalítico, é o próprio 
Freud que acede ao lugar do pai. Uma geração mais velha que seus 
discípulos, inventor da disciplina que os congregava, em pleno gozo de 
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suas faculdades intelectuais e de certa forma amadurecido pela 
experiência de auto-análise, Freud estava bem situado para ocupar a 
posição paterna, não só no sentido metafórico de “ pai da psicanálise”, 
mas sobretudo no interior da relação transferencial que se estabeleceu 
entre ele e os jovens seguidores que o cercavam. 
 

O estudo da história de constituição do movimento psicanalítico parece indicar 

que apenas a geração subseqüente à de Jung, ou seja, formada por aqueles que não 

tiveram um contato direto e estreito com Freud centralizador, pôde propor de forma 

livre inovações para a psicanálise. 

Será que Melanie Klein, Jacques Lacan, Wilfred Bion, Donald Winnicot, por 

exemplo, conseguiriam ter se mantido ligados ao movimento psicanalítico, sendo parte 

intrínseca dele, com suas importantes inovações, caso tivessem surgido durante o 

mesmo período em que Carl Jung foi desligado? Será que as diferenças teóricas entre 

Freud e Jung são maiores, ou mais importantes, do que aquelas que separam Freud de 

Klein, de Lacan, de Bion, ou de Winnicott? 

Talvez tenha sido essa geração dos “netos” de Freud que tenha podido lidar de 

outra forma com as diferenças125. 

Adam Phillips (2006), psicanalista inglês e comentador da obra de Winnicott, 

escreve: 

 

Em uma revisão da autobiografia de Jung (...) uma das mais 
reveladoras obras que Winnicott então  escreveu, ele sugere: 

 
Se eu dissesse que Jung era louco e que se recuperou, isso não 

seria em nada pior do que se eu dissesse de mim mesmo que eu era são 
e através da análise atingi uma medida de insanidade. É possível que a 
fuga de Freud para dentro da sanidade seja algo de que nós 
psicanalistas estejamos tentando recuperar-se do “self-dividido” de 
Jung e da maneira como ele próprio lidava com isso.126 
 

Inserindo-se na tradição, Winnicott nos oferece uma escolha: 
sanidade, um self-dividido ou a conquista de ‘uma medida de 
insanidade’. É um enunciado caracteristicamente paradoxal. Se fosse 
possível haver winnicottianos, eles teriam de se recuperar da fuga de 
Winnicott para a primeira infância, sua fuga do erótico” (p. 213). 

                                                
125 Mezan, nuançando nossas maiores esperanças, escreve: “Mesmo após a morte de Freud, a constante 

referência à figura e à obra do pai fundador perpetuariam essa transferência, sobre tudo no caso dos 
lacanianos, que (...) vêem em seu mestre o único sucessor de Freud, repetindo portanto, em escala mais 
aguda, os fenômenos que impediram a resolução da transferência por parte dos primeiros psicanalistas” 
(Mezan, 2006, p. 325). 

126 (Winnicott, 1964, apud Phillips, 2006, p. 213) 
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É como se houvesse uma necessidade da geração sucessora de se recuperar das 

fugas constituintes das obras dos “pais e mestres”. Esse, talvez, seja um modo criativo 

de se construir conhecimento, sem negar o vínculo transferencial com nossos “totens”; é 

preciso conhecer e elaborar os conteúdos da geração passada e isso é algo que apenas o 

“filho”, o “neto”, etc. podem fazer. Não é preciso destruir a obra do pai, mas, sim, 

estudá-la de maneira crítica e rigorosa. 

Após a morte de Donald Winnicott em 1971, o psicanalista francês Jean-Bertrand 

Pontalis prestou-lhe uma homenagem que considero brilhante:  

 

Talvez não haja nenhum sucessor, escreveu J-B Pontalis, 
ninguém para se dizer seu seguidor. E é melhor assim. Com mestres a 
psicanálise pode sobreviver durante algum tempo. Sem juízes nem 
mestres, ela tem a possibilidade de viver indefinidamente. 
(Roudinesco, 1997, p. 785). 
 

Winnicott, cuja obra pretendo estudar muito mais num futuro próximo, manteve 

um equilíbrio que considero saudável para o desenvolvimento dessas “ciências do 

inconsciente”. Foi “independente sem ser solitário, não gostava de seitas, de discípulos, 

de imitadores. Foi por isso que, mostrando-se ao mesmo tempo transgressor em sua 

prática e rigoroso em sua doutrina, não hesitou em apoiar os rebeldes e os dissidentes” 

(Roudinesco, 1997, p. 785). 

Donald Winnicott não se poupou de estudar ou, por vezes, até mesmo, apoiar os 

“hereges” e, talvez, exatamente por isso, tenha se tornado um dos grandes autores da 

psicanálise. 

A busca pela autoria e pela verdade pessoal, o que poderíamos denominar de 

autenticidade, foi a marca distintiva de Jung, que parece ter sido apreciada, ao menos 

inicialmente por Freud. Era cabível na relação de intimidade mantida por eles, que Jung 

escrevesse: “Eu nunca teria me juntado ao senhor se a heresia não corresse nas minhas 

veias”127. Pois, assim como Freud, Jung era também um questionador, um “herege” em 

potencial; alguém em busca de autoria. 

Sigmund Freud (1908 [1909]) inicia seu texto intitulado Romances Familiares 

com as seguintes palavras: 

 

                                                
127 3 de março de 1912 
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Ao crescer o individuo liberta-se da autoridade dos pais, o que 
constitui um dos mais necessários, ainda que dolorosos, resultados do 
curso do seu desenvolvimento. Tal liberação é primordial e presume-se 
que todos que atingiram a normalidade lograram-na pelo menos em 
parte. Na verdade, todo o progresso da sociedade repousa sobre a 
oposição entre as gerações sucessivas. (p. 243). 
 

O processo de separação entre pai e filho sempre traz conseqüências importantes 

para ambos. Jung procurou libertar-se da autoridade do “pai”, sofrendo pelo caminho, 

precisando romper ao invés de se separar de Freud. Para o pai não foi diferente: Freud 

optou por expulsar o filho rebelde que desejava autonomia. Nenhum nem outro soube 

conviver com a “oposição entre as gerações”, o que resultou num atraso do progresso da 

ciência psicanalítica128. 

“Pelo resto do século, a mudança da teoria na psicanálise foi acompanhada, e 

inevitavelmente retardada, pela ameaça contínua, e muitas vezes pela realidade, de 

novos processos de heresia e de outros tantos cismas” (Kerr, 1997, p. 504). 

Na psicologia analítica também há certa dificuldade em ultrapassar os ensinos do 

“pai Jung”. Talvez o movimento junguiano não esteja tão carregado de cisões e 

expulsões como a psicanálise, mas, mesmo assim, existem aqueles que defendem a 

qualquer custo o totem paterno, “recusando-se” a perceber as brechas na obra de Jung. 

Tal atitude é compreensível, ainda que não desejável, pois a tarefa de questionar 

os ensinamentos do mestre exige muito de um discípulo; demanda que aquele filho 

confronte a possibilidade de se tornar “órfão”, sozinho. 

Não é fácil envelhecer. Não foi fácil para Freud nem para Jung, e não será para 

qualquer um que busca autenticidade. 

Eu me torno um adulto, um profissional em psicologia, alguém “capacitado” a 

pensar o homem em sua subjetividade; isso se prova uma tarefa difícil e o presente 

trabalho é prova “viva” disso. Minha pesquisa, sobre os caminhos percorridos pelos dois 

mestres em suas jornadas individuais, diz respeito a uma questão muito mais ampla do 

que a decisão por uma ou outra linha teórica; fala desse momento da minha vida em que 

procuro pela minha autenticidade. 

                                                
128 Vale a pena relembrar alguns eventos narrados no decorrer do trabalho que expressam a dificuldade 

de ambos na superação do confronto edípico, por exemplo: os dois desmaios de Freud, na preparação para 
a viagem para os EUA, em 1909, e em Munique, no ano de 1912; o patético episódio da foto oficial do 
congresso de Weimar, em 1910, no qual Freud sobe em um caixote e pede que Jung se encurve, de modo 
que ele pareça maior; a demora de Jung para responder as cartas de Freud; o “gesto de Kreuzlingen”, que 
provou ser um desentendimento generalizado de mão dupla. 
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Seguir os passos dos mestres é necessário, sem dúvida, mas também é 

fundamental que se saiba o momento de seguir por si. Assim como falou Zarathustra e, 

posteriormente, Carl Jung a Sigmund Freud: 

Retribui-se mal a um professor caso se permaneça apenas um pupilo (303J, de 3 

de março de 1912). 
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Anexos: 

 

 

Anexo 1: Freud pendurou uma cópia feita de gesso da figura em seu consultório. 
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Anexo 2: a foto enviada para Jung, tirada pelos filhos de Freud 

 

Anexo 3: Freud e Jung na Clark University em setembro de 1909. Primeira fileira, da 

esq. para a dir.: Freud, Hall, Jung. Segunda fileira: Brill, Jones e Ferenczi. 
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Anexo 4: parte da foto oficial do grupo psicanalítico tirada durante o congresso de 

Weimar, ocorrido nos dias 21 e 22 de setembro de 1911. Freud no centro, claramente 

mais “alto” do que o resto dos presentes, pois subiu num caixote. Jung à esquerda de 

Freud, encurvado à pedido de Freud. Sentadas estão, da esq. para a dir. Lou Andréas 

Salomé, Beatrice Hinkle e Emma Jung. À direita de Freud, atrás de Frau Salomé, está 

Sándor Ferenczi. 
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Anexo 5: Jung na fotografia tirada em estúdio pelo fotógrafo 

 

 

 

 


