
Questões energéticas e relativas ao espaço–tempo participam 
do processo de relativização psíquica que caracteriza a clínica 
analítica. Da superposição energético–temporal ou energético–
espacial decorre a subjetivação de uma realidade que se apresenta 
como o resultado da integração de informações, manifestando–
se em diversos episódios perceptivos ou cinéticos que violam 
a pressuposição de separabilidade. O reconhecimento dessa 
possibilidade comum e extraordinária da natureza oferece uma 
compreensão mais adequada para certos casos da clínica analítica, 
bem como de outros fenômenos da vida psicológica com os quais 
o analista se defronta. No entanto, as limitações da noção de 
energia psíquica sugerem que a psicologia analítica deve reavaliar 
a conveniência da utilização deste conceito tradicional.1
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A quESTão mATEriAl/EnErgéTicA
dA PSicologiA AnAlíTicA

Pelo menos meio século antes de Jung a noção de energia foi utilizada no 
contexto do estudo do psiquismo por Johannes Peter Muller, na Alemanha, com 
um significado mais relacionado à fisiologia cerebral, bastante diverso da noção 
contemporânea correspondente da psicologia analítica. No entanto, do ponto 
de vista psicológico, e não fisiológico, são muitas as razões que levaram Jung 
a entender que uma descrição apropriada da vida psíquica exigiria também a 
participação de um agente potencializador, não afetivo, que denominou energia 
psíquica. Essa é uma concepção até certo ponto semelhante à que vinha sendo 
usada na psicanálise, de forma que se transformou em uma ideia de ampla 
repercussão cultural, sofrendo naturalmente mutações em relação ao sentido 
original dado por Jung. Uma destas mutações é a de que a psique teria uma 
base energética.

Assim, o sucesso tecnológico da modernidade e pós–modernidade associado 
à noção de que a psique tem base energética conduziu à crença de que a com-
preensão dos mecanismos eletroquímicos da fisiologia do cérebro terminaria por 
conduzir ao desenvolvimento de drogas e/ou dispositivos capazes de eliminar 
todo sofrimento psíquico, mantendo o que há de humano no ser. Esta crença, 
porém,apóia–se em fundamentos frágeis, geralmente vinculados a visões cien-
tíficas mecanicistas e realistas. Pessoas formadas no âmbito destas crenças são 
convencidas que as noções comuns de tempo/espaço/energia são suficientes 
para concluir que:

a) o sistema nervoso é uma máquina clássica;
b) que a vida psicológica é redutível a operações eletroquímicas do sistema 

nervoso, e;
c) que é possível controlar deterministicamente sistemas biológicos de

complexidade arbitrária.

A vida psicológica, no entanto, resiste às tentativas de modelagem basea-
das em considerações temporais, energéticas e materiais, que não se mostram 
capazes de descrever adequadamente fenômenos reconhecidos pela psicologia 
analítica, como os caracterizados pela reversão da lógica causal ou violação dos 
princípios de conservação. Na perspectiva da psicologia analítica, em relação 
à causalidade temporal e energética, é útil reconhecer que Jung anteviu que 
o avanço de seus estudos dependia do abandono de concepções materiais da 
mente, de onde decorre logicamente o abandono das concepções temporais e 
energéticas, como são compreendidas pelas ciências naturais. Jung se aproxima 
das noções kantianas de tempo e espaço, como modos pelos quais a intuição 
complementa a sensorialidade, permitindo que surja o conhecimento (SOUZA, 
2009), em uma posição antimaterialista que é reafirmada quando escreve que 
“[…] nós psicólogos estamos nos libertando de concepções químicas e materiais 
da psique […]” (JUNG, C.G., O.C. XVIII/1, &380).

Nessa afirmação Jung não nega a materialidade da psique em favor de um 
modelo energético clássico, pois isso constituiria uma contradição, pois perante 
a física moderna a energia se confunde com a matéria, por isso seu pensamento 
original envolvia o princípio energético como alternativa à materialização da 
psique ou sua identificação direta e exclusiva com as estruturas funcionais do 
cérebro. O conceito de energia psíquica em Jung constitui um contraponto à 
perspectiva materialista, que vinha sendo desconstruído a partir das descobertas 
da física do início do século XX. A energia psíquica, em Jung, pertencia a uma 
classe de fenômenos que transcendia a materialidade, tendo um caráter mais 
etéreo do que a ciência atribui à energia física. Por isso o princípio energético 
proposto por Jung é uma alternativa epistemológica não materialista para a 
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descrição do fenômeno mental, mas também tem seus limites.
O modelo entrópico de Jung implica a não transferência de energia entre 

a psique e o meio, ou seja, a energia psíquica junguiana não poderia ter rela-
ção direta com as sincronicidades, cujo mecanismo exigiria descrição à parte. 
Inclusive por isso Jung se opôs à descrição mecanicista, que seria causal, e 
submetida a leis fixas. No trecho a seguir Jung apresenta seus principais argu-
mentos contra o mecanicismo:

[…] os fenômenos físicos podem ser considerados sob dois pontos de vista 
distintos, a saber: do ponto de vista mecanicista e do ponto de vista ener-
gético. A concepção mecanicista é meramente causal, e compreende o 
fenômeno como sendo o efeito resultante de uma causa, no sentido de que 
as substâncias imutáveis alteram as relações de umas para com as outras 
segundo determinadas leis fixas. (JUNG, C.G., O.C.VIII/1, &2)

Para estabelecer a diferença entre a concepção materialista e a sua con-
cepção energética, Jung atribui à energia psíquica uma característica extra – o 
finalismo:

A consideração energética é essencialmente de caráter finalista […] no senti-
do de que na raiz das mutações ocorridas nos fenômenos há uma energia que 
se mantém constante, produzindo entropicamente um estado de equilíbrio 
geral no seio dessas mutações. (JUNG, C.G., O.C.VIII/1, &3)

A consideração energética finalista de Jung se tornou necessária porque, do 
ponto de vista formal, energia e matéria são conceitos físicos causais, e ambos 
estão contidos no arranjo teórico do mecanicismo, e são correspondentes, isto 
é, se intercambiam mutuamente, o que não acontece com a energia psíquica. 
A energia contida na forma de massa, em partículas (p. ex. um pósitron e um 
elétron), pode ser convertida integralmente em fótons (energia, ou luz) quando 
aquelas se aniquilam mutuamente, como também nas situações relativísticas das 
altas velocidades. Como Jung advogava por uma energia psíquica de natureza 
finalista, sabia que ela teria de ser fundamentalmente diferente da energia física.

Em sua tentativa de conduzir a psicologia analítica para o campo da ciência 
Jung considerou adequado utilizar a nomenclatura científica conhecida, o que 
não se mostrou uma opção equivocada porque a energia psíquica compartilha 
com a energia física certas propriedades relacionadas à entropia, e não havia 
qualquer outro conceito científico mais apropriado para cumprir este papel, 
àquela época. Para justificar sua posição em favor do conceito de energia psí-
quica, Jung também escreveu que:

A ideia de energia não é a de uma substância que se movimenta no espaço, mas 
um conceito abstraído das relações de movimento. Suas bases não são as subs-
tâncias como tais, mas suas relações, ao passo que o fundamento do conceito 
mecanicista é a substância que se move no espaço. (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &3)

A tentativa de aproximação que Jung empreendeu entre a psicologia analí-
tica e a física teve como objetivo o estabelecimento de uma linguagem comum 
que permitisse à psicologia descrever mais precisamente os mecanismos de ope-
ração dos fenômenos psíquicos. Neste esforço Jung foi auxiliado direta ou indi-
retamente por Albert Einstein, Niels Bohr e Wolfgang Pauli, e sentiu “[…] uma 
forte intuição de que existe uma correspondência, ou pelo menos um paralelo, 
entre a atividade da física teórica e suas próprias pesquisas em psicologia pro-
funda.” (PROGOFF, 1999, p. 9). Esta intuição levou–o à sincronicidade, enunciada 
como uma simultaneidade relativa de eventos independentes, relacionados pelo 
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significado. As sincronicidades são os fatos da clínica psicológica que mais for-
temente implicam a superação dos conceitos comuns de tempo e espaço.

umA EnErgiA PSíquicA SimbólicA E imATEriAl
Jung percebeu que seria inviável propor a quantificação da energia psíquica 

à semelhança da energia física, embora houvesse entre elas um tipo de corres-
pondência quanto à leis de conservação. Isso levou–o a considerar o princípio 
semi–entrópico de psique, que permitiu uma aproximação no equacionamento 
da questão psicofísica.

[…] a relação psicofísica é um problema distinto, que talvez venha a ser resol-
vido algum dia. Enquanto isto, a Psicologia não pode deter–se diante desta 
dificuldade, mas pode considerar a psique como um sistema relativamente 
fechado. (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &10)

Como os sistemas fechados, ou entrópicos, implicam ausência de trânsitos 
energéticos com o meio, Jung propôs a sincronicidade como uma propriedade 
ativa, não material ou energética, capaz de justificar a comunicação de informa-
ções sem necessidade de qualquer concessão aos preceitos mecanicistas. Essa foi 
uma atitude coerente com o conhecimento histórico tradicional da psiquiatria, a 
partir do qual o uso do conceito energético era comum desde meados do século 
XIX, enquanto favorecia a continuidade do intercâmbio da psicologia analítica 
com a física.

Com isso, começou uma nova época na relação da física com a psicologia, 
pois ambas abriram–se à busca de um princípio único, suficientemente potente 
para explicar tanto as transformações energéticas internas à psique individual 
como as sincronicidades e a noção problemática do inconsciente coletivo. Esse 
princípio somente viria a se difundir após a morte de Jung, e é o conceito con-
temporâneo de informação, que foi desenvolvido em meados do século XX mas 
só duas décadas mais tarde se tornou conhecido universalmente pela dissemina-
ção dos computadores e da internet. Assim, Jung não sobreviveu para rever sua 
tese de uma psique entrópica de base energética, e permaneceu quantificando 
energeticamente as transformações psíquicas. Embora fosse apenas uma apro-
ximação conveniente, isso facilitou o modelamento do funcionamento mental 
e uniu a psicologia e a física. Ainda assim, Jung intuiu que haveria resistência à 
aceitação de seu modelo entrópico por conta dos níveis energéticos diferencia-
dos que propôs ao consciente e ao inconsciente, pois à época era inconcebível 
que o inconsciente fosse energeticamente mais potente que o consciente.

[…] para a psicologia, isto significaria que a psique consciente e inconsciente 
são uma e a mesma coisa, separadas apenas por uma quantidade diferente de 
energia. A ciência pode concordar com esta afirmação, mas não pode aceitar 
que o inconsciente tenha maior quantidade de energia, ao menos no que se 
refere à experiência cotidiana. (JUNG. C.G., O.C. XVIII/1, &752).

A partir da introdução da informação como quantidade física que respeita 
o princípio entrópico, o conteúdo energético dos sistemas vem sendo paula-
tinamente compreendido como um elemento de um modelo que deve incluir 
primariamente o conteúdo informacional, e por isso pode–se supor que se Jung 
tivesse conhecido as implicações e desdobramentos da teoria da informação 
teria preterido o modelamento energético da psique em favor do modelamento 
informacional. Para as aplicações da psicologia analítica isso significa pouco 
mais que simplesmente substituir a expressão energia psíquica por uma grande-
za sem adjetivações: a informação, que é simultaneamente física e psíquica, pois 
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sua natureza e propriedades tornam–na compatível tanto com o modelamento 
mental quanto o modelamento físico da matéria e da energia.

Essa substituição de termos faz muito sentido no contexto da psicologia 
analítica, pois enquanto na física a energia está associada a forças de atração 
e repulsão que agem sobre partículas por intermédio de campos, que atuam 
segundo regras causais, a energia psíquica e a informação representam poten-
ciais de ação, e não são diretamente responsáveis pela ação, mas exigem a 
mediação de forças consteladoras que lhes sejam proporcionais. Por exemplo, na 
genética a informação produz agrupamentos moleculares que garantem repli-
cação e funcionamento das células e dos organismos e, dadas as probabilidades 
infinitesimais envolvidas em uma possível descrição causal, a atuação de uma 
componente finalista jamais foi descartada. Por tudo isso a dinâmica informa-
cional é mais apropriada para ser usada na descrição dos fenômenos mental e 
genético, pois o caráter finalista da informação não se aplica à energia.

No entanto, é compreensível que em dado momento a energia tenha sido 
usada como forma de descrever certos mecanismos da psique, dadas as seme-
lhanças de operação observáveis. Na descrição da psicologia analítica, assim 
como na física, a energia não se manifesta diretamente na forma de ação, 
mas utiliza–se de mecanismos intermediários para provocar manifestações. 
Em ambas, também, a mesma quantidade de energia pode agir de diferentes 
formas, dependendo do conteúdo afetivo ou do substrato informacional capaz 
de dirigir a ação para um propósito. Tanto a energia física quanto a psíquica se 
transformam, como ocorre na canalização da libido, e podem ser acumuladas, 
como na esquizofrenia, e ambas podem gerar pares de opostos que eventual-
mente atingem o equilíbrio, ou o nivelamento. O Quadro 1 contrapõe diferenças 
e semelhanças fundamentais entre estas duas formas energéticas.

As diferenças assinaladas no Quadro 1 indicam que a energia física é um 
modelo insuficiente para a expressão daquilo que Jung denominou energia 
psíquica, cujo caráter finalista, afetivo e simbólico não têm contrapartida na 
física. A energia física é incapaz de exprimir as qualidades que estão envolvidas 
na ativação de um e não de outro complexo ou elemento de uma constelação, 
pois a escolha psíquica implica a ação de um impulso inteligente e finalista que 
não pode ser explicado em termos de quantidades de energia. Mas Jung sabia 
dos limites da concepção energética trivial, e por isso optou pela adjetivação, 
denominando a energia como sendo psíquica. Ele também escreveu que uma 
constelação

EnErgiA PSíquicA

A quantidade determina a intensidade do efeito

Atua sobre a psique por intermédio de símbolos

É um fenômeno de caráter finalista

A qualidade do efeito depende do caráter afetivo da 
energia psíquica

Manifesta–se na forma de constelações e complexos

Depende das forças consteladoras para se manifestar

EnErgiA FíSicA

Atua sobre a matéria por intermédio de forças

É um fenômeno de caráter causal

A qualidade do efeito depende da estrutura física
 do sistema que contém a energia

Manifesta–se na forma de ondas ou partículas

Depende dos campos de forças para se manifestar

Quadro 1:
Comparação entre
energia psíquica
e energia física
(fonte: o autor)

A quantidade determina a intensidade do efeito



[…] não é uma mera irradiação da excitação, mas uma escolha dos conteúdos 
psíquicos excitados, determinada pela qualidade do núcleo, escolha esta que 
não pode ser, naturalmente, explicada em termos energéticos, pois a explica-
ção energética é quantitativa e não qualitativa. […] como não podemos pro-
var cientificamente que exista uma relação de equivalência entre a energia 
física e a energia psíquica não nos resta outra alternativa senão desistir do 
ponto de vista energético ou postular uma energia psíquica […] (JUNG, C.G., 
O.C. VIII/1, &19 e &28)

A opção pelo postulado da energia psíquica se deu, então, na medida em que 
Jung percebeu que seria impraticável relacioná–la diretamente com a energia 
física. Além disso, embora Jung aparentemente desconhecesse o conceito con-
temporâneo de informação, esteve muito próximo dele quando escreveu que 
“[…] a energia em si não é boa nem má, nem útil nem prejudicial, mas neutra, 
posto que tudo depende da forma como a energia é aplicada. A forma é que dá 
qualidade à energia.” (JUNG, C.G., O.C. VII/1, &71). Ora, a forma com que a ener-
gia é aplicada é justamente determinada pela informação contida nos símbolos 
que constituem o mundo arquetípico. Por isso é possível afirmar que os símbolos 
controlam a energia, ou seja, que “O mecanismo psicológico que transforma a 
energia é o símbolo.” (JUNG, C.G., O.C. VIII/1, &88). O Quadro 2 enumera algumas 
limitações do modelo energético da psique.

De certa forma o símbolo controla a energia como a energia controla a força, 
de modo que parece mais conveniente para a psicologia pensar a energia psíqui-
ca nos termos simbólicos da informação, ou seja, como uma energia simbólica.
Além disso, tanto na individuação quanto nas sincronicidades está em ação um 
princípio fundamental que nada tem de energético, que é o da disseminação 
da informação. De uma forma tão evidente que chega a passar despercebida, 
na raiz de toda vida floresce um ímpeto pelo conhecimento, que se manifesta 
na complexificação crescente das estruturas, que se tornam mais inteligentes e 
aptas mediante a ampliação da capacidade de atuar sobre o meio. Esta amplia-
ção ocorre por adaptação, isto é, o ser utiliza mecanismos físicos e mentais que 
resultam do conhecimento sobre o meio. Esse impulso aparece no homem como 
o desejo, em todas as suas formas, inclusive naquelas que trazem sofrimento 
“[…] pois a vida não é somente o lado bom, é também o lado mau. Porque a 

A energia física produz efeitos cuja conscientização 
é limitada pelo princípio da incerteza, de Heisenberg. 
Uma psique de base energética, portanto, seria intrin-
secamente incapaz de conscientizar–se plenamente de 
si mesma, ou seja, o objeto da individuação seria, por 
princípio, inalcançável.

A energia física age localmente, segundo o princípio de 
conservação, isto é, mediante a ação de campos locali-
zados no espaço–tempo relativístico. Por isso os efeitos 
da energia decaem com o aumento da distância em 
relação à fonte, em maior ou menor grau, conforme o 
meio de separação. No entanto, a frequência e a inten-
sidade das sincronicidades parecem ser independentes 
da distância e dos obstáculos materiais interpostos.

A energia física é causal, ou seja, implica causa antece-
dendo o efeito, de modo que os fenômenos psíquicos 
que subvertem a ordem temporal, como os pressenti-
mentos e sonhos premonitórios, não podem ser expli-
cados em termos energéticos.

A energia física produz efeitos diferentes conforme sua 
intensidade e a estrutura dos sistemas em que age, no 
entanto não está associada à intenção ou a símbolos 
de qualquer natureza. A energia psíquica, porém, pode 
possuir um caráter teleológico e está associada a sím-
bolos que realizam operações de valor.

Quadro 2:
Dificuldades do modelo energético 
aplicado à psique, no contexto da 
psicologia analítica
(fonte: o autor)
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anima quer vida, ela quer o bom e o mau.” (JUNG, C.G., O.C. IX/1, &59).

o ESPAço–TEmPo nAS SincronicidAdES
A clínica psicológica coloca à frente dos terapeutas situações nas quais as 

limitações do mecanicismo se mostram evidentes, como nas sincronicidades, 
que surgem em conflito direto com as noções de espaço e tempo absolutos. 
Quanto a isso, a teoria da relatividade tem pouco a contribuir, pois se insere no 
contexto da física clássica, apenas substituindo o tempo e o espaço absolutos 
pela absoluticidade da velocidade da luz. Em seu bojo são toleradas potenciais 
viagens ao futuro, mas não de volta ao passado, por isso a relatividade parece 
não ser um instrumento adequado para a tentativa de compreensão do fenô-
meno sincronístico.

A noção de tempo a priori, aliás, sequer pode ser defendida cientificamente, 
pois “[…] as leis científicas não distinguem entre passado e futuro.” (HAWKING, 
1988, p. 200), “[…] todas as causas e efeitos podem ser vistas numa sequência 
arbitrária.” (MILLS, 1994, p. 223), e existem resultados teóricos e experimentais 
que permitem questionar a existência de um tempo objetivo. Apesar disso, alguns 
físicos modernos veem a estatística boltzmaniana como uma indicação de que 
existe um sentido natural da passagem do tempo, do passado para o futuro, 
relacionando a “[…] evolução da entropia probabilística nos sistemas isolados 
de uma certa região do universo com a direção do tempo nessa mesma região.” 
(PEREIRA JÚNIOR, 1997, p. 9). No entanto, essa suposição contraria o próprio 
Boltzmann, que concluiu que não havia um tempo universal, e que os seres 
vivos seriam responsáveis por introduzir uma direção no tempo (ibidem, p. 58).

Mas o conceito clássico de tempo matemático newtoniano é diferente do 
tempo flexível da relatividade einsteiniana e do tempo nos eventos quânticos, 
como também do tempo psicológico, onde “o espaço e o tempo são proprieda-
des aparentes dos corpos em movimento, criadas pelas necessidades intelectuais 
do observador.” (JUNG, O.C. Vol. VIII/3, §840). De qualquer forma, e até onde 
sabemos, o universo “[…] só pode ser conhecido mediante um sistema de coor-
denadas de espaço e tempo” que “[…] constituem um a priori psicológico, um 
aspecto da quaternidade arquetípica em geral, necessário para o conhecimento 
dos processos físicos.” (JUNG, O.C., vol. IX/2, §395 e §405).

Isso não significa, porém, que o universo existe apenas sob o ponto de vista 
psicológico, mas sim que “[…] a imagem do mundo físico se apresenta como 
uma componente subjetiva.” (ibidem, §438). Não obstante, perante as transições 
quânticas a noção de tempo deixa de fazer sentido, e todos os tempos devem 
coexistir aqui e agora (DAVIES, 1999, p. 92). O tempo também pode ser compre-
endido como uma limitação natural à percepção, pois nós “Queremos tudo, e de 
uma vez só, porque sentimos e vemos tudo de uma vez” (HILLMAN, 1996, p. 241). 
Estranhamente, o tempo é justamente a grandeza física que a ciência consegue 
medir com maior precisão.

A refração da luz em placas de vidro, a difração de partículas nas fendas 
do experimento de Young, a desigualdade de Bell, o efeito Bohm–Aharonov e 
os saltos de nível dos elétrons de valência são alguns dos experimentos e des-
crições dos modelos físicos contemporâneos que contradizem a noção comum 
de tempo. Este aspecto incomum do tempo contribui para a compreensão das 
sincronicidades, pois a partir delas “[…] os fatos não são medidos por números, 
mas por seu significado psicológico.” (JUNG, 2003, p. 91). Nesta perspectiva, 
tanto os números, quanto a matéria, a energia e o tempo podem ser também 
entidades criadas pela mente, e somente esta manifesta independência. Além 
disso, “O mundo arquetípico é eterno, isto é, fora do tempo, e está em toda 
parte, pois não existe espaço sob condições psíquicas.” (JUNG, 2002, p. 220), de 
forma que o universo poderia ser compreendido como possuindo um caráter 
mental em todos os seus aspectos. Se as sincronicidades violam as leis físicas 

Hermes16 – 65



conhecidas, isso pode ser devido justamente ao equívoco do modelamento do 
universo baseado na matéria, energia e tempo, quando estas podem ser nada 
mais que manifestações mentais.

Quanto ao tempo, enquanto Ilya Prigogine (1999, p. 60) vê justamente nele 
o poder máximo de criação do universo, base para o surgimento de todas as 
coisas, e anterior a elas, Von Franz (1997, p. 7) entende que o tempo representa 
simplesmente o mecanismo que torna real o que antes era potencial. Reforçando 
a tese de Von Franz, Erwin Schrödinger (1997, p. 164), autor do modelamento 
quântico da função de onda C, escreveu que “[…] a teoria física em seu estágio 
atual sugere fortemente a indestrutibilidade da mente pelo tempo”. Para Jung, 
também, o tempo não teria um caráter mais fundamental do que o espaço e a 
energia, pois submete–se à mente tanto quanto aquelas. Para ele:

A indeterminação do comportamento do tempo e espaço sob a influên-
cia psíquica manifestou–se claramente nas experiências parapsicológicas. 
Concluímos, pois, que devemos contar na psique com um fator não sujeito 
às leis do tempo e espaço, mas que é capaz inclusive de suprimi–las até certo 
ponto. (JUNG, 2003, p. 116)

O inconsciente não conhece tempo. Parte de nossa psique não está no tempo 
nem no espaço. Espaço e tempo são meras ilusões, e assim não existe tempo 
para determinada parte de nossa psique. (JUNG, O.C., vol. XVIII/I, §684).

Além disso, Jung (O.C. vol. V, §425) manteve uma posição firme contra a 
concepção de um tempo a priori, inclusive referendando a posição do filósofo 
judeu da era helenista, Filon de Alexandria, escrevendo que ele

[…] ao que parece está melhor informado: Os homens maus consideram o 
tempo como deus porque querem esconder o Ser essencial de Deus […] Os 
homens com ideias erradas consideram o tempo como causa do cosmos, os 
sábios e bons contudo vêem a Deus e não o tempo (como causa).

Para Von Franz (1998, p. 128), também, o tempo é uma ideia arquetípica 
inconsciente, e “[…] chegou o momento em que o arquétipo do conceito de 
tempo está se avizinhando do limiar da consciência.”. De qualquer forma, o 
tempo tem importância tanto para a individuação quanto para as sincronicida-
des, que Jung (O.C. Vol. VIII/3, §840) explicou como uma “coincidência no tempo”, 
ou “uma espécie de contemporaneidade”. Na prática clínica as sincronicidades 
nem sempre surgem como “co–ocorrências”, como propõe Ira Progoff (1999, 
p. 27), mas podem ser coincidências significativas espalhadas em um intervalo 
de tempo mais longo, sem que possam ser vinculadas a eventos locais. Por isso 
Jung (O.C. Vol. VIII/3, §974) reconheceu três tipos de sincronicidades, conforme 
o espalhamento temporal dos eventos significativos: “coincidência simultânea”, 
“coincidência mais ou menos simultânea” e “coincidência futura”.

Enfim, tanto o tempo quanto matéria ou energia, no contexto da clínica 
psicológica, podem ser compreendidos como manifestações interconectadas, 
igualmente potentes e interdependentes, que provavelmente derivam de um 
elemento mais próximo dos arquétipos, que talvez seja a informação. O cone-
xão entre a física da informação e a natureza mental foi o que Jung (O.C. vol. 
VIII/2, §440) provavelmente pressentiu ao escrever que os arquétipos deveriam 
possuir um aspecto não–psíquico. A informação é tanto física quanto psíquica, 
e consiste no substrato de toda natureza, manifestando–se em tudo, desde as 
formas de relacionamento que produzem as partículas subatômicas, compostas 
de quarks, até as interações gravitacionais que mantém as galáxias formando 
uma grande teia cósmica.
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notas

1. Este texto foi adaptado da conferência prevista para o XIX Congresso de Psicologia Junguiana, que 
ocorreu em Gramado/RS, em setembro de 2011.
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