
A partir da noção de pluralidade proposta pela psicologia arquetípica 

de James Hillman, refletimos sobre dispositivos para uma clínica 

imaginal, incitando uma discussão sobre o manejo, a partir de 

recortes de casos. Consideramos a clínica um lugar privilegiado 

do polemos ou polêmica, campo onde se pode dar voz aos vários 

que habitam a subjetividade. Esta, por sua vez, não pode ser 

confundida com uma identidade, no sentido de um eu coeso ou de 

projeções deste. A clínica imaginal é um lugar de sustentação para 

o encontro com as várias aparições ou personificações da alma. 
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A partir do postulado: “ficar com a imagem”, deixado por Jung (1999 [1971]) 
para o trabalho clínico com as imagens, a psicologia arquetípica funda-se sobre 
uma ética fenomenológica de consideração máxima às imagens da alma – resul-
tando numa proposta psicológica de implicação com as imagens que acometem 
e que constituem o sujeito. Esta ética significa uma atitude de comprometi-
mento e construção, a partir do que nos advém: as diferentes vozes, as vontades 
contrárias, os impulsos estranhos ao ego. Assim, a partir da multiplicidade do 
psiquismo, a seguinte pergunta se impõe: o que isso quer?

Nessa proposta clínica, busca-se relativizar, reinventar, desconstruir as certezas 
egóicas que por vezes se colocam reativas ao contato com elementos novos que 
pedem lugar. Tal proposição se justifica pela noção apresentada inicialmente por 
Jung, de que o eu seria uma criação ficcional, um complexo entre outros, que 
também precisa de um campo de expressão na personalidade, pois além dele, 
há outros complexos que permanecem reprimidos ou simplesmente abaixo do 
nível da consciência. 

Para compreender essa proposição, temos de resgatar a influência de Pierre 
Janet no pensamento de Jung. Janet atribuia à psique um traço dissociacionista, 
entendendo que “a psique seria mais um arquipélago do que uma ilha”. Desse 
modo, o psiquismo seria atravessado por entidades ou personagens, que como 
ilhas, compõem a subjetividade, mas não UMA subjetividade. Normalmente, 
essas “ilhas” são sentidas pelo ego como doença ou ameaça, isso porque é pró-
prio da “natureza” do ego não ser capaz de se reconhecer fora de si. 

Junto dessa concepção dissociacionista, considera-se que pode haver um rebai-
xamento do nível mental, que em termos psicodinâmicos, permite pensar numa 
alternância de partes da psique, como se fossem vários outros que falam, pedem 
espaço e participam, por assim dizer, do corpo político da personalidade.

A formulação de uma “franja de consciência”, que Jung (2000 [1971], p.397) 
também remete à Janet, é fundamental para entender esse jogo do que poderia 
ser chamado de uma emergência de “sub-eus” - entendidos como subpartes da 
personalidade que permanecem à margem, nas proximidades mais imediatas 
ou mais remotas do ego. Nesse sentido, não estamos considerando uma noção 
de aparelho psíquico topográfica, com uma parte superior - o ego/consciência, 
tendo abaixo, como em um andar inferior, o inconsciente. Trata-se de imaginar 
a alma como uma espécie de “mancha”, com nuances mais claras e outras mais 
escurecidas, sendo que entre essas áreas não é possível delimitar uma divisão 
nítida, regida exclusivamente por mecanismos de defesa.

Hillman se aproxima dessas ideias quando entende que esses sub-eus funcio-
nam como modalidades de consciência que instauram diferentes estilos de 
personificações no palco da psique. Ao descentralizar a consciência do ego, 
distanciando-se nesse caso da proposição clássica de Jung, que afirma ser o 
ego o centro da consciência; e propor que cada personagem psíquico tem seu 
próprio estilo, Hillman insiste que tais personagens são realidades autônomas 
que podem se aproximar do ego das mais variadas formas, dependendo de sua 
qualidade metafórica (do ego).

Nesta concepção clínica, o ego seria análogo a um “cavalo” que carrega uma 
imensidão de personagens imaginais. A possibilidade do ego se perceber como 
uma ficção e de se relacionar com as outras “pessoinhas” dessa comunidade 
torna-se o objetivo principal em termos de um dispositivo clínico orientado pela 
psicologia arquetípica.
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Hillman, portanto, reafirma a psicologia arquetípica em seu caráter politeísta, 
remetendo-se à dissociabilidade inerente à psique e à possibilidade de pensar 
que a consciência - enquanto fonte de um “saber”, pode ser identificada em 
múltiplas figuras imaginais e em outros centros da personalidade (Hillman, 
1981). O que abre espaço para a construção de novas narrativas em detrimento 
do monoteísmo egóico típico da fantasia que impera na neurose, onde ocorre 
a fixação em uma única estória, que normalmente é tomada como “verdadeira” 
pelo ego a seu próprio respeito. Um ego imaginal pode se relacionar inclusive 
onde não se reconhece: “eu sou onde não sou”. A emergência desse ego permite 
que a mesma história seja contada e recontada de maneira que possa ser vista 
como sendo outra e a mesma. 

Hillman nos esclarece que o ego imaginal é um ego capaz de se perceber como 
uma imagem entre outras na teia de ficções que compõem a psique, e de 
suportar sua condição metafórica tanto quanto a das demais imagens - o ego 
é tão somente uma metáfora para um determinado grupo de processos psíqui-
cos necessários à adaptação interna e externa, mas sua condição privilegiada 
de centralizador de processos deve ser relativizada, de maneira que se possa 
reconhecer outros centros da personalidade, ou seja, trata-se de metaforizar a 
própria noção de centro, conforme já discutido por Hillman (1976). Pois outros 
grupos de processos psíquicos também pedem passagem por já existirem e faze-
rem parte dessa organização psíquica que o ego ingenuamente toma como terra 
conhecida e submetida a seus anseios exclusivos.

Essa discussão encontra consonância com a proposta por Deleuze (2007), que 
afirma não haver na profundidade da subjetividade um “eu”, mas sim uma 
composição singular, uma idiossincrasia, uma cifra secreta como a oportunidade 
única de que justamente tais entidades tenham sido as retidas, queridas, de que 
realmente a combinação tenha sido tirada, essa e não outra. 

Assim, o principal dispositivo do que entendemos como clínica imaginal trata-se 
de interrogar mais sobre a relação que se estabelece entre os vários outros que 
compõem a psique do que buscar uma explicação causal para sua origem. Trata-
se de trabalhar mais em torno da questão de “Quais são as entidades subjetivas 
dessa grande teia e como elas se combinam; do que buscar saber de onde elas 
surgiram: “Quem são” e “como se relacionam”, e não “de onde provêm”. 

“Quem” é a pergunta chave no manejo da clinica imaginal, orientação que segue 
as pistas deixadas por Jung:

“(…) Da mesma forma como a minha exposição anterior parou diante da 
pergunta: Qual é o sujeito da vontade inconsciente?, assim aqui também 
devemos perguntar: Quem tem a idéia do instinto no estado inconsciente? 
Com efeito, uma representação ‘inconsciente’ é uma contradictio in adiecto 
(contradição nos termos)” (JUNG 2000 [1971], p.397, n/r 109).

No manejo clínico o que está em jogo não é a busca pela resolução imediata do 
conflito - o que poderia privilegiar um ou outro pólo. Contudo, o que se coloca 
como tarefa é a possibilidade de imaginar-se, experimentar-se como sendo um 
e outro, oferecendo um espaço que sustente o diálogo entre os personagens 
que aparecem e que falam pela via dos sintomas, das fantasias, dos sonhos e das 
outras produções ou manifestações da alma. 

Trazemos, para ilustrar essa discussão, um recorte de um atendimento discutido 
algumas vezes em nossa intervisão – uma proposta entre os colegas do Himma 
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de pensar nosso “fazer” na clínica, que se organiza de maneira horizontal, sem 
uma figura de destaque como o supervisor. Discutimos o caso trazido por um 
dos analistas sob outras perspectivas, para aquilo que está fora do foco da visão, 
habitando numa região periférica.

Nosso causo é de um jovem estudante universitário, que procurou análise por 
causa de um amor “mais ou menos correspondido” (sic); ou poderíamos dizer 
“mais e menos correspondido”. Segundo seu relato, apaixonou-se por uma amiga 
que conhecia há algum tempo. Ficaram juntos algumas vezes, mas a moça tinha 
um namorado e passou a dizer que não mais faria aquilo e ia ficar noiva.

Bem, até aqui, mais um caso de desencontro, já que a vida é a arte do encontro. 
Mas a moça não sumiu da vida do rapaz; muito pelo contrário, provocava-o 
frequentemente, dando-lhe longos abraços, e até beijos no pescoço. Ligou certa 
vez às escondidas, quando viajava com o noivo, confessando que sussurrou seu 
nome numa noite, meio dormindo. Às vezes, dava-lhe até um beijo na boca, mas 
logo recuava, alegando que não podia fazer aquilo. 

O rapaz chega a análise movido por essa paixão – estava triste, quase apavo-
rado, perdido, angustiado. Despertou no terapeuta uma ideia de que se deveria 
pensar numa solução para aquilo. Como lidar com essa situação? Que saídas 
possíveis teriam? Ignorar a moça? Declarar seu amor desesperadamente e tentar 
conquistá-la, já que ela estava claramente em uma condição ambivalente? 

Discutindo o atendimento, imaginamos que não se tratava de “resolver” a situa-
ção ou tirar o paciente dela. Na fantasia do analista – ou de analista – a seguinte 
pergunta se colocou: “na prática, o que o paciente poderia fazer?” ou ainda: “na 
prática, o que eu deveria fazer neste caso?”. 

E mais um personagem falava: quem precisava ser prático? Um analista que quer 
resolver o “problema” de seu paciente, ou será alguém no paciente cansado de 
ser torturado por sua paixão? Será que a prática clínica tem a ver com ser prá-
tico? Qual o lado prático da nossa praxis?

Enquanto discutíamos o caso, íamos caracterizando melhor os parâmetros do que 
entendemos por uma clínica imaginal: entendemos que buscamos complexificar, 
polemizar, pensar imaginalmente/metaforicamente – quer seja nas saídas, quer 
seja nas entradas, ou mesmo nas entranhas dos possíveis (en)caminhamentos 
propostos pela lógica conflitante (e por vezes torturante) da alma. 

Assim nos deparamos com questões voltadas a um dispositivo clínico baseado na 
psicologia arquetípica: qual a função da análise? A serviço de quem a análise se 
coloca? Dos problemas? Das imagens? Como aproximar os polos da situação con-
flitiva, a fim de “esfumaçar” os limites que podem separar ilusoriamente o que é 
tomado pelo ego como problema em oposição ao que se apresenta como imagem?

Podemos colocar os problemas no campo da imaginação, à medida que as fan-
tasias criadas pela psique podem ser vividas metaforicamente. Nesse sentido, 
não se busca resolver o problema a partir da perspectiva exclusiva do ego e de 
como ele percebe o conflito, há um esforço contínuo em buscar a perspectiva 
da alma para o sofrimento. 

Assim, retomemos nosso paciente sofredor e os questionamentos suscitados no 
analista: a imagem dessa mulher não parece muito sedutora? Não dá a impres-
são de que o paciente chega na sessão acompanhado dessa mulher? Ela chega 
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na sala junto com ele, essa imagem sedutora, a própria imagem da sedução, 
ou daquilo que não se deixa apreender, mas também não se deixa abandonar. 
Ela – a mulher/imagem – oferece a ambivalência, a impossibilidade de ficar com 
uma coisa só. Num certo sentido, o “problema” deixa de ser a mulher, passamos 
a ver a situação de sofrimento de nosso paciente com olhos menos sustentados 
numa posição “black or white”, isso ou aquilo, mas surgem nuances de cores que 
misturam as coisas: mulher/sedução/ambivalência: esta é nossa imagem.

Só que não precisamos imaginar que a ambivalência é um aspecto exclusivo 
dessa mulher, já que essa imagem se manifesta no próprio paciente. Afinal, ele 
– como ela –, quer e não quer, ele não consegue se desfazer desse enredamento, 
tampouco quer continuar com ela assim. Ele quer tê-la só para si. 

A imagem da ambivalência aparece ora na mulher, ora no paciente, ora no 
analista. “Ficar com esta imagem”, implica deixar-se seduzir pela própria ambi-
valência, adentrar neste campo minado e perigoso personificado na aparição da 
jovem que encanta e não se entrega ao paciente. Paciente seduzido e sedutor, 
analista seduzido e sedutor, tudo imaginalmente confluindo para um beijo sutil 
e impregnante, venenoso, que nos faz febris, sem possuir o objeto e ao mesmo 
tempo só conseguindo estar voltado para ele. 

Uma criação suada, um trabalho com o literal e de sustentação da tensão entre 
duas coisas, sentida como indesejável pelo ego que busca a resolução ou uma 
saída. “Sair dessa” parece ser uma demanda “natural” de um ego destronado. 
Hillman, citando Jung, escreve: “Anima representa o movimento para a vida 
adulta e o ‘crescimento que se distancia da natureza’. Na alquimia, o crescimento 
que se distancia da natureza é chamado opus contra naturam, um conceito-
chave para a compreensão psicológica dos eventos psíquicos, diferentemente 
da naturalista” (Hillman, 1995, p.89). O trabalho analítico é por excelência um 
opus ou poiesis, trabalho poético com as palavras-imagens. Podemos ainda 
pensar aqui, junto com Jung, que a consciência emerge a partir da anima. Diz 
o psicólogo suíço: “A anima é (…) um arquétipo natural que soma satisfatoria-
mente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da 
linguagem e da religião (…). É sempre o a priori de humores, reações, impulsos 
e de todas as espontaneidades psíquicas. Ela é algo que vive por si mesma e que 
nos faz viver; é uma vida por detrás da consciência, que nela não pode ser com-
pletamente integrada, mas da qual pelo contrário esta última emerge” (Jung, 
2002[1976], p.37). 

O rapaz foi flechado por Eros, e assim estava no campo da alma, se via diante 
de uma mulher inconstante, provocadora, atraente, fugídia, imprevisível e, por 
isso mesmo, muito interessante. O paciente perdia peso, literalmente, pois não 
conseguia comer direito. Era alimentado por seu pathos, na proporção em que a 
alma ganhava peso ao nutrir-se deste sofrimento sem saída. Uma pedra no meio 
do caminho do pobre mortal – um acidente, para deleite da anima. 

Na perspectiva hillmaniana, Anima é uma pessoa, é um conceito, anima significa 
alma. Ela é quem cria atrações e confusões, quem traz humores, desejos e sin-
tomas! Quem incita a imaginação, quem vira a cabeça das pessoas e quem traz 
um sentido de interioridade, um sentido de alma.

Nosso paciente tem então um curioso sonho: aparece um homem obeso, sem 
camisa, devorando com gosto um pintinho partido ao meio. O sonho guarda 
uma relação com o momento psíquico dele. Um ser frágil, pequeno, filhote, 
partido ao meio. Ele falava no conflito entre o que ele chamava de seu lado 
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racional, que queria se afastar da menina, e o seu lado emocional, que queria 
estar sempre ao lado dela. Enquanto isso um ser faminto devora o pintinho, e 
vai engordando. O pintinho só parece frágil quando é devorado por um homem 
obeso com a barriga de fora. Nessa lógica, ao estar frágil e partido ao meio, só 
resta ser jantado. Qual a saída para os seres frágeis? No sonho o pintinho não 
tem saída, está cindido e aprisionado nas mãos gordas e famintas de um ser 
imponente. O trabalho de análise é justamente alimentar o imaginal.

Desta forma, o trabalho sob a perspectiva do imaginal vai ao encontro deste 
mundo. Há um objetivo: conviver com esta vida além-ego, dialogar com os seres 
estranhos à consciência do paciente, apostar na vida anímica – e não necessa-
riamente na vida literalmente biológica. A oferta do analista não é a mesma do 
médico em busca do corpo sadio e em funcionamento normal, seguindo as nor-
mas da vida biológica. O mundo vivo da alma muitas vezes não tem respeito pelo 
mundo da vida egóica; o reino imaginal opera com outra lógica – é dentro desta 
lógica que se devem produzir interpretações. Entrar com o paciente neste reino 
é abandonar a visão unilateral de uma consciência, a qual se está acostumado. 
Não se trata de um elogio romântico ao sofrimento ou à morte, e sim a abertura 
e sustentação de um campo, cuja via de acesso é muitas vezes o sofrimento, a 
depressão, o fracasso, o sintoma.

E já que estamos falando em Eros não podemos deixar de falar em Psiquê. Eros 
engendra Psiquê, faz ela se movimentar, se arriscar, querer morrer. Recordemo-
nos que a última prova pela qual Psiquê é submetida envolvia a descida ao 
reino de Hades. Deveria se apresentar à Perséfone e solicitar-lhe, em nome de 
Afrodite, um pouco de beleza imortal. Então, Psiquê sobe numa Torre muito alta, 
pensando ser o atalho mais rápido para se chegar ao fundo do Hades. Dentre as 
advertências dadas pela Torre, uma delas era não abrir a caixinha com a beleza 
imortal em hipótese alguma. Como sabemos, mais uma característica de Psiquê 
é a curiosidade, que não resiste e a abre, caindo em sono estigial, profundo. 
Contudo, depois Eros a desperta com uma de suas flechas (Brandão, 2002). 

Podemos ver que Psiquê inicialmente fracassa em sua missão. Mas é justamente 
este fracasso que a leva a uma conquista, à união com Eros. Ela, que vinha tri-
lhando um caminho heróico (afinal, já tinha passado por três provas dificílimas 
dadas por Afrodite), se entrega de repente para os braços de Afrodite-Perséfone. 
O que atrai Eros – figura irresponsável, aventureira que se torna o salvador – e 
a união dos dois finalmente se consolida. 

A psique triunfa a partir do fracasso. Ela não é heróica, determinada, obstinada, 
guerreira. Talvez essa seja a tarefa do complexo do ego, mas não da alma. Esta 
não quer resistir ao fascínio das deusas, e ao mesmo tempo não fica no sono 
eternamente, conforme pretendia Afrodite, ainda que soubesse que seu filho 
Eros era capaz de fazer muita coisa para tê-la. A psique desperta ainda mais 
sublime com o amor, depois do episódio de aparente fracasso. 

Segundo Hillman (1981, p.120-21): “Esta abordagem investiga (analisa) o fra-
casso não tanto para refazer o crescimento interrompido e sim para reconduzir 
os equívocos, erros e fraquezas ao âmbito do fracasso (ser o seu “psicopompo”), 
levando –o às últimas consequências, ou seja, à sua meta psíquica final, a morte. 
(…) Mais do que um bloqueio a Eros e ao fluir da vida, podemos considerar os 
fracassos como sendo constelados, pretendidos e até mesmo finalmente cau-
sados pelo mundo subterrâneo, que deseja que a vida apresente falhas a fim 
de que outras atitudes, regidas por outros arquétipos, sejam reconhecidas. (…) 
Seria mais justo para com os fracassos da e na análise se a considerássemos 
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como um processo no fracasso, e mesmo a individuação como atividade que se 
desenvolve invisivelmente no reino de Hades, refletindo os literalismos da vida 
nas metáforas da morte”.

Portanto, uma análise de fato deve insistir no fracasso, neste sentido. A análi-
se peca quando não entra na imagem do fracasso, do acidente, do desespero. 
Quando vai pelo caminho de superar o fracasso numa fantasia de desenvolvi-
mento do ego, quando socorre o acidentado para tornar o paciente mais forte e 
preparado depois do tombo, quando procura saídas rápidas ou sentidos imedia-
tos para a angústia ou para a tristeza.

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, J.S. Mitologia Grega. Volume II. Petrópolis: Vozes, 2002. 
DELEUZE, G. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2007.
HILLMAN, J. Re-Visioning Psychology. New York: Harper & Row, 1975.
__________ Estudos de Psicologia Arquetípica. São Paulo: Cultrix, 1981.
__________ Anima. Anatomia de uma noção personificada. São Paulo: Cultrix, 1990. 
__________ An inquiry into image. Spring In: Spring Journal: Zurich, 1976.
JUNG, C.G. Ab-reação, Análise dos Sonhos, Transferência. Petrópolis: Vozes, 1999.
_________ A Natureza da Psique (OC VIII/2). Petrópolis: Vozes, 2000.
_________ Os arquétipos e o inconsciente coletivo (OC IX/1). Petrópolis: Vozes, 2002.


