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II – A FUNÇÃO TRANSCENDENTE1
PREFÁCIO
Este ensaio foi escrito em 1916. Recentemente foi descoberto por estudantes do Instituto C. G.
Jung de Zurique e impresso, como edição privada, em sua versão original provisória, porem traduzida
para o inglês. A fim de preparar o manuscrito para a impressão definitiva, retoquei-o estilisticamente,
respeitando-lhe, porém, a ordem principal das ideias e a inevitável limitação de seu horizonte. Depois de
vinte e dois anos, o problema nada perdeu de sua atualidade, embora sua apresentação precise de ser
complementada ainda em muitos pontos, como bem o pode ver qualquer um que conheça a matéria.
Infortunadamente, minha idade avançada não me permite assumir esta considerável tarefa. Portanto, o
ensaio poderá ficar, com todas as suas imperfeições, como um documento histórico. Pode dar ao leitor
alguma ideia dos esforços de compreensão, exigidos elas primeiras tentativas de se chegar a uma visão
sintética do processo psíquico no tratamento analítico. Como suas considerações básicas ainda são
válidas, pelo menos no momento presente, ele poderá estimular o leitor a uma compreensão mais ampla e
mais aprofundada do problema. E este problema se identifica com a questão universal: De que maneira
podemos confrontar-nos com o inconsciente?
Esta é a questão colocada pela filosofia da Índia, e de modo particular pelo Budismo e pela
filosofia Zen. Indiretamente, porém, é a questão fundamental, na prática, de todas as religiões e de todas
as filosofias.
O inconsciente, com efeito, não é isto ou aquilo, mas o desconhecimento do que nos afeta
imediatamente. Ele nos aparece como de natureza psíquica, mas sobre sua verdadeira natureza sabemos
tão pouco — ou, em linguagem otimista tanto quanto sabemos sobre a natureza da matéria. Enquanto,
porém, a Física tem consciência da natureza modelar de seus enunciados, as filosofias religiosas se
exprimem em termos metafísicos, e hipostasiam suas imagens. Quem ainda está preso a este último ponto
de vista, não pode entender a linguagem da Psicologia: acusá-la de metafísica ou de materialista, ou no
mínimo, de agnóstica, quando não até mesmo de gnóstica. Por isso, tenho sido acusado por estes críticos
ainda medievais, ora como místico e gnóstico, ora como ateu. Devo apontar este mal-entendido como
principal impedimento para uma reta compreensão do problema: trata-se de uma certa falta de cultura,
inteiramente ignorante de qualquer crítica histórica e que, por isso mesmo, ingenuamente acha que o mito
ou deve ser historicamente verdadeiro ou, do contrário, não é coisíssima nenhuma. Para tais pessoas, a
utilização de uma terminologia mitológica ou folclórica com referência a fatos psicológicos é
inteiramente "anticientífica".
Com este preconceito as pessoas barram o próprio acesso à Psicologia e o caminho para um
ulterior desenvolvimento do homem interior cujo fracasso intelectual e moral é uma das mais dolorosas
constatações de nossa época. Quem tem alguma coisa a dizer, fala em "dever-se-ia" ou em "seria preciso",
sem reparar que lastimosa situação de desamparo está ele, assim, confessando. Todos os meios que
recomenda são justamente aqueles que fracassaram. Em sua compreensão mais profunda, a Psicologia
é autoconhecimento. Mas como este último não pode ser fotografado, calculado, contado, pesado e
medido, é anticientífico. Mas, o homem psíquico, ainda bastante desconhecido, que se ocupa com a
ciência é também "anticientífico" e, por isso, não é digno de posterior investigação? Se o mito não
caracteriza o homem psíquico, então seria preciso negar o ninho ao pardal e o canto ao rouxinol. Temos
motivos suficientes para admitir que o homem em geral tem uma profunda aversão ao conhecer alguma
coisa a mais sobre si mesmo, e que é aí que se encontra a verdadeira causa de não haver avanço e
melhoramento interior, ao contrário do progresso exterior.

A FUNÇÃO TRANSCENDENTE
[131] Por "função transcendente" não se deve entender algo de misterioso e por assim dizer suprasensível ou metafísico, mas uma função que, por sua natureza, pode-se comparar com uma função
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matemática de igual denominação, e é uma função de números reais e imaginários. A função psicológica
e "transcendente" resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes.
[132] A experiência no campo da psicologia analítica nos tem mostrado abundantemente que o
consciente e o inconsciente raramente estão de acordo no que se refere a seus conteúdos e tendências.
Esta falta de paralelismo, como nos ensina a experiência, não é meramente acidental ou sem propósito,
mas se deve ao fato de que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em
relação à consciência. Podemos inverter a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira
compensatória com relação ao inconsciente. A razão desta relação é que: 1) os conteúdos do inconsciente
possuem um valor liminar, de sorte que todos os elementos por demais débeis permanecem no
inconsciente: 2) a consciência, devido a suas funções dirigidas, exerce uma inibição (que Freud chama de
censura) sobre todo o material incompatível, em conseqüência do que, este material incompatível
mergulha no inconsciente; 3) a consciência é um processo momentâneo de adaptação, ao passo que o
inconsciente contém não só todo o material esquecido do passado individual, mas todos os traços
funcionais herdados que constituem a estrutura do espírito humano e 4) o inconsciente contém todas as
combinações da fantasia que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar e, com o correr do tempo e em
circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da consciência.
[133] A reunião destes fatos facilmente explica a atitude complementar do inconsciente com
relação à consciência.
[134] A natureza determinada e dirigida dos conteúdos da consciência é uma qualidade que só foi
adquirida relativamente tarde na história da humanidade e falta, amplamente, entre os primitivos de
nossos dias. Também esta qualidade é freqüentemente prejudicada nos pacientes neuróticos que se
distinguem dos indivíduos normais pelo fato de que o limiar da consciência é mais facilmente deslocável,
ou, em outros termos: a parede divisória situada entre a consciência e o inconsciente é muito mais
permeável. O psicótico, por outro lado, se acha inteiramente sob o influxo direto do inconsciente.
[135] A natureza determinada e dirigida da consciência é uma aquisição extremamente importante
que custou à humanidade os mais pesados sacrifícios, mas que, por seu lado, prestou o mais alto serviço à
humanidade. Sem ela a Ciência, a técnica e a civilização seriam simplesmente impossíveis, porque todas
elas pressupõem persistência, regularidade e intencionalidade fidedignas do processo psíquico. Estas
qualidades são absolutamente necessárias para todas as competências, desde o funcionário mais altamente
colocado, até o médico, o engenheiro e mesmo o simples "bóia-fria". A ausência de valor social cresce,
em geral, à medida que estas qualidades são anuladas pelo inconsciente, mas há também exceções, como
por ex., as pessoas dotadas de qualidades criativas. A vantagem de que tais pessoas gozam consiste
precisamente na permeabilidade do muro divisório entre a consciência e o inconsciente. Mas para aquelas
organizações sociais que exigem justamente regularidade e fidedignidade, estas pessoas excepcionais
quase sempre pouco valor representam.
[136] Por isso não é apenas compreensível, mas até mesmo necessário que, em cada indivíduo,
este processo seja tão estável e definido quanto possível, pois as exigências da vida o exigem. Mas estas
qualidades trazem consigo também uma grande desvantagem: O fato de serem dirigidas para um fim
encerra a inibição e ou o bloqueio de todos os elementos psíquicos que parecem ser, ou realmente são
incompatíveis com ele, ou são capazes de mudar a direção preestabelecida e, assim, conduzir o processo a
um fim não desejado. Mas como se conhece que o material psíquico paralelo é "incompatível"?
Conhecemo-lo por um ato de julgamento que determina a direção do caminho escolhido e desejado. Este
julgamento é parcial e preconcebido, porque escolhe uma possibilidade particular, à custa de todas as
outras. O julgamento se baseia, por sua vez, na experiência, isto é, naquilo que já é conhecido. Via de
regra, ele nunca se baseia no que é novo, no que é ainda desconhecido e no que, sob certas circunstâncias,
poderia enriquecer consideravelmente o processo dirigido. É evidente que não pode se basear, pela
simples razão de que os conteúdos inconscientes estão a priori excluídos da consciência.
[137] Por causa de tais atos de julgamento o processo dirigido se torna necessariamente unilateral,
mesmo que o julgamento racional pareça plurilateral e despreconcebido. Por fim, até a própria
racionalidade do julgamento é um preconceito da pior espécie porque chamamos de racional aquilo que
nos parece racional. Aquilo, portanto, que nos parece irracional, está de antemão fadado à exclusão,
justamente por causa de seu caráter irracional, que pode ser realmente irracional, mas pode igualmente
apenas parecer irracional, sem o ser em sentido mais alto.

[138] A unilateralidade é uma característica inevitável, porque necessária, do processo dirigido,
pois direção implica unilateralidade. A unilateralidade é, ao mesmo tempo, uma vantagem e um
inconveniente, mesmo quando parece não haver um inconveniente exteriormente reconhecível, existe,
contudo, sempre uma contraposição igualmente pronunciada no inconsciente, a não ser que se trate
absolutamente de um caso ideal em que todas as componentes psíquicas tendem, sem exceção, para uma
só e mesma direção. É um caso cuja possibilidade não pode ser negada em teoria, mas na prática
raramente acontecerá. A contraposição é inócua, enquanto não contiver um valor energético maior. Mas
se a tensão dos opostos aumenta, em conseqüência de uma unilateralidade demasiado grande, a tendência
oposta irrompe na consciência, e isto quase sempre precisamente no momento em que é mais importante
manter a direção consciente. Assim um orador comete um deslize de linguagem precisamente quando
maior é seu empenho em não dizer alguma estupidez. Este momento é crítico porque apresenta o mais
alto grau de tensão energética que pode facilmente explodir, quando o inconsciente já está carregado, e
liberar o conteúdo inconsciente.
[139] Nossa vida civilizada exige uma atividade concentrada e dirigida da consciência,
acarretando, deste modo, o risco de um considerável distanciamento do inconsciente. Quanto mais
capazes formos de nos afastar do inconsciente por um funcionamento dirigido, tanto maior é a
possibilidade de surgir uma forte contraposição, a qual, quando irrompe, pode ter conseqüências
desagradáveis.
[140] A terapia analítica nos proporcionou uma profunda percepção da importância das
influências inconscientes, e com isto aprendemos tanto, para a nossa vida prática, que julgamos insensato
esperar a eliminação ou a parada do inconsciente depois do chamado término do tratamento. Muitos dos
pacientes, reconhecendo obscuramente este estado de coisas, não se decidem a renunciar à análise, ou só
se decidem com grande dificuldade, embora tanto o paciente quanto o médico achem importuno e
incoerente o sentimento de dependência. Muitos têm inclusive receio de o tentar e de se pôr sobre seus
próprios pés, porque sabem, por experiência, que o inconsciente pode intervir de maneira cada vez mais
perturbadora e aparentemente imprevisível, em suas vidas.
[141] Antigamente se admitia que os pacientes estariam preparados para enfrentar a vida normal,
quando tivessem adquirido suficiente autoconhecimento prático, para poderem entender, por ex., seus
próprios sonhos. Mas a experiência nos tem mostrado que mesmo os analistas profissionais, dos quais se
espera que dominem a arte de interpretar os sonhos, muitas vezes capitulam diante de seus próprios
sonhos e têm de apelar para a ajuda de algum colega. Se até mesmo aquele que pretende ser perito no
método se mostra incapaz de interpretar satisfatoriamente seus próprios sonhos, tanto menos se pode
esperar isto da parte do paciente. A esperança de Freud no sentido de que se poderia esgotar o
inconsciente, não se realizou. A vida onírica e as instruções do inconsciente continuam — mutatis
mutandis — desimpedidas.
[142] Há um preconceito generalizado segundo o qual a análise é uma espécie de "cura" a que
alguém se submete por um determinado tempo, e em seguida é mandado embora curado da doença. Isto é
um erro de leigos na matéria, que nos vem dos primeiros tempos da psicanálise. O tratamento analítico
poderia ser considerado um reajustamento da atitude psicológica, realizado com a ajuda do médico.
Naturalmente, esta atitude recém-adquirida, que corresponde melhor às condições internas e externas,
pode perdurar por um considerável espaço de tempo, mas são bem poucos os casos em que uma "cura"
realizada só uma vez possa ter resultados duradouros como estes. É verdade que o otimismo, que nunca
dispensou publicidade, tem sido sempre capaz de relatar curas definitivas. Mas não devemos deixar-nos
enganar pelo comportamento humano, subumano, do médico; convém termos sempre presente que a vida
do inconsciente prossegue o seu caminho e produz continuamente situações problemáticas. Não
precisamos sermos pessimistas; temos visto tantos e excelentes resultados conseguidos na base da sorte e
através de trabalho consciencioso. Mas isto não deve impedir-nos de reconhecer que a análise não é uma
"cura" que se pratica de uma vez para sempre, mas, antes do mais e tão-somente, um reajustamento mais
ou menos completo. Mas não há mudança que seja incondicional por um longo período de tempo. A vida
tem de ser conquistada sempre e de novo. Existem, é verdade, atitudes coletivas extremamente
duradouras, que possibilitam a solução de conflitos típicos. A atitude coletiva capacita o indivíduo a se
ajustar, sem atritos, à sociedade, desde que ela age sobre ele, como qualquer outra condição da vida. Mas
a dificuldade do paciente consiste precisamente no fato de que um problema pessoal não pode se
enquadrar em uma norma coletiva, requerendo uma solução individual do conflito, caso a totalidade da

personalidade deva conservar-se viável. Nenhuma solução racional pode fazer justiça a esta tarefa, e não
existe absolutamente nenhuma norma coletiva que possa substituir uma solução individual, sem perdas.
[143] A nova atitude adquirida no decurso da análise mais cedo ou mais tarde tende a se tornar
inadequada, sob qualquer aspecto, e isto necessariamente por causa do contínuo fluxo da vida, que requer
sempre e cada vez mais nova adaptação, pois nenhuma adaptação é definitiva. Por certo, pode-se exigir
que o processo de tratamento seja conduzido de tal maneira que deixe margem a novas orientações,
também em época posterior da vida, sem dificuldades de monta. A experiência nos ensina que isto é
verdade, até certo ponto. Freqüentemente vemos que os pacientes que passaram por uma análise exaustiva
têm consideravelmente menos dificuldade com novos reajustamentos, em época posterior. Mesmo assim,
entretanto, tais dificuldades são bastante freqüentes e por vezes assaz penosas. Esta é a razão pela qual
mesmo os pacientes que passaram por um tratamento rigoroso muitas vezes voltam a seu antigo médico,
pedindo-lhe ajuda, em época posterior. Comparativamente à prática médica em geral, este fato não é
assim tão incomum, todavia contradiz tanto um certo entusiasmo despropositado da parte dos terapeutas
quanto a opinião segundo a qual a análise constitui uma "cura" única. Em conclusão, é sumamente
improvável que haja uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldades;
elas são necessárias à sua saúde. E somente a sua excessiva quantidade nos parece desnecessária.
[144] A questão fundamental para o terapeuta é não somente como eliminar a dificuldade
momentânea, mas como enfrentar com sucesso as dificuldades futuras. A questão é esta: que espécie de
atitude espiritual e moral é necessário adotar frente às influências perturbadoras, e como se pode
comunicá-la ao paciente?
[145] A resposta, evidentemente, consiste em suprimir a separação vigente entre a consciência e o
inconsciente. Não se pode fazer isto, condenando unilateralmente os conteúdos do inconsciente, mas, pelo
contrário, reconhecendo a sua importância para a compensação da unilateralidade da consciência e
levando em conta esta importância. A tendência do inconsciente e a da consciência são os dois fatores que
formam a função transcendente. É chamada transcendente, porque torna possível organicamente a
passagem de uma atitude para outra, sem perda do inconsciente. O método construtivo de tratamento
pressupõe percepções que estão presentes, pelo menos potencialmente, no paciente, e por isso é possível
torná-las conscientes. Se o médico nada sabe dessas potencialidades, ele não pode ajudar o paciente a
desenvolvê-las, a não ser que o médico e o paciente dediquem conjuntamente um verdadeiro estudo a este
problema, o que, em geral, está fora de questão. Por isto, na prática é o médico adequadamente treinado
que faz de função transcendente para o paciente, isto é, ajuda o paciente a unir a consciência e o
inconsciente e, assim, chegar a uma nova atitude. Nesta função do médico está uma das muitas
significações importantes da transferência: por meio dela o paciente se agarra à pessoa que parece lhe
prometer uma renovação da atitude; com a transferência, ele procura esta mudança que lhe é vital, embora
não tome consciência disto. Para o paciente, o médico tem o caráter de figura indispensável e
absolutamente necessária para a vida. Por mais infantil que esta dependência possa parecer, ela exprime
uma exigência de suma importância, cujo malogro acarretará um ódio amargo contra a pessoa do analista.
Por isso o importante é saber o que é que esta exigência escondida na transferência tem em vista: a
tendência é considerá-la em sentido redutivo, como uma fantasia infantil de natureza erótica. Isto seria
tomar esta fantasia, que em geral se refere aos pais, em sentido literal, como se o paciente, ou seu
inconsciente, tivesse ainda ou voltasse a ter aquelas expectativas que a criança outrora tinha em relação a
seus pais. Exteriormente, ainda é aquela mesma esperança que a criança tem de ser ajudada e protegida
pelos pais; mas, no entanto, a criança se tornou um adulto, e o que era normal na criança é impróprio para
o adulto. Tornou-se expressão metafórica da necessidade de ajuda não percebida conscientemente em
situação crítica. Historicamente é correto explicar o caráter erótico da transferência, situando sua origem
no eros infantil, mas, procedendo desta maneira, não entenderemos o significado e o objetivo da
transferência, e interpretá-la como fantasia sexual infantil nos desvia do verdadeiro problema. A
compreensão da transferência não deve ser procurada nos seus antecedentes históricos, mas no seu
objetivo. A explicação unilateral e redutiva torna-se absurda, era especial quando dela não resulta
absolutamente nada de novo, exceto as redobradas resistências do paciente. O tédio que surge, então, no
decorrer do tratamento nada mais é do que a expressão da monotonia e da pobreza de idéias — não do
inconsciente, como às vezes se supõe, mas do analista, que não entende que estas fantasias não devem ser
tomadas meramente em sentido concretista e redutivo, e sim em sentido construtivo. Quando se toma
consciência disto, a situação de estagnação se modifica, muitas vezes, de um só golpe.

[147] O tratamento construtivo do inconsciente, isto é, a questão do seu significado e de sua
finalidade nos fornece a base para a compreensão do processo que se chama função transcendente.
[148] Não me parece supérfluo tecer aqui algumas considerações acerca da objeção,
freqüentemente ouvida, de que o método construtivo é mera sugestão. O método, com efeito, se baseia em
apreciar o símbolo, isto é, a imagem onírica ou a fantasia, não mais semioticamente, como sinal, por
assim dizer, de processos instintivos elementares, mas simbolicamente, no verdadeiro sentido,
entendendo-se "símbolo" como o termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não claramente
apreendido pela consciência. A análise redutora desta expressão nos oferece unicamente uma visão mais
clara daqueles elementos que a compunham originalmente. Com isto não queremos negar que um
conhecimento mais aprofundado destes elementos tenha suas vantagens até certo ponto, mas ele foge da
questão da finalidade. Por isso a dissolução do símbolo neste estágio da análise é condenável. Entretanto,
já de início, o método utilizado para extrair o sentido sugerido pelo símbolo é o mesmo que se emprega
na análise redutiva: recolhem-se as associações do paciente que, de modo geral, são suficientes para uma
aplicação pelo método sintético. Aqui, mais uma vez, esta aplicação não é feita em sentido semiótico, mas
simbólico. A pergunta que aqui se põe é esta: Qual o sentido indicado pelas associações A, B, C, quando
vistas em conexão com o conteúdo manifesto dos sonhos?
[149] Uma cliente solteira sonhou que alguém lhe entregava uma antiqüíssima espada
maravilhosa, ricamente ornamentada, desenterrada de um túmulo. Associações da paciente: A adaga de
seu pai, que ele certo dia fez brilhar ao sol, diante dela, causou-lhe profunda impressão. Seu pai era, sob
qualquer aspecto, um homem enérgico, de vontade forte, com um temperamento impetuoso, e dado a
aventuras amorosas. Uma espada céltica de bronze. Minha paciente se gloria de sua origem céltica. Os
celtas são temperamentais, impetuosos, apaixonados. Os ornamentos têm um aspecto misterioso, antiga
tradição, runas, sinais de antiga sabedoria, civilização antiqüíssima, herança da humanidade, trazidos do
túmulo para a luz do dia.
Interpretação analítica
[método redutivo causal de Freud]

Interpretação construtiva
[método sintético construtivo de Jung]

A paciente tem um pronunciado complexo
paterno e um rico tecido de fantasias eróticas em
tomo da figura do pai, que ela perdeu ainda cedo.
Ela se coloca sempre no lugar da mãe, embora
com forte resistência contra o pai. Nunca foi
capaz de aceitar um homem semelhante ao pai, e
por isto escolheu sempre homens fracos e
neuróticos, mesmo contra a própria vontade. Na
análise
verificam-se
também
violentas
resistências contra o médico-pai, O sonho
desenterrou seu desejo de ter a "arma" do pai.
Uma antecipação teórica apontaria aqui
imediatamente para uma fantasia fálica.

É como se a paciente tivesse necessidade de tal
arma. Seu pai tinha a arma. Era enérgico e vivia de
conformidade com isto, e assumia também todas as
dificuldades inerentes a seu
temperamento; por
isso, embora vivesse uma vida apaixonada e
excitante, não era neurótico. Esta arma é uma
herança do gênero humano, que jaz sepultada na
paciente e veio à luz do dia através de um trabalho
de escavação (a análise). A arma se relaciona com
o discernimento, a sabedoria. É um meio de ataque e
de defesa. A arma do pai era uma vontade
apaixonada e inquebrantável, com a qual ele abriu
seu próprio caminho através da vida. Até o
momento, a paciente tem sido o contrário do
pai.Ela está a ponto de perceber que a pessoa pode
também querer alguma coisa e não precisa de ser
impulsionada pelos outros, como sempre acreditou.
O querer, que se fundamenta na sabedoria da vida e
no discernimento das coisas, é uma herança da
humanidade, que está presente também na paciente,
embora até o momento tenha ficado enterrada, pois,
sob este aspecto, a paciente é também filha de seu
pai, mas não levou devidamente em conta este fato,
por causa de seu pendor de criança lamurienta e
amimada. Era extremamente passiva e dada a
fantasias sexuais.

[150] Neste caso, já não há necessidade de analogias complementares por parte do analista. As
associações da paciente fornecem todo o material requerido. Pode-se objetar dizendo que o tratamento do
sonho é feito na base da sugestão. Mas quanto a isto, esquece-se inteiramente que uma sugestão jamais
poderá ser aceita sem uma disponibilidade correspondente, ou, se for aceita depois de alguma insistência,
não demorará a se dissipar. Uma sugestão aceita por longo tempo pressupõe sempre uma forte
disponibilidade psicológica suscitada pela própria sugestão. Esta objeção é, portanto, infundada e atribui à
sugestão uma força mágica que ela absolutamente não possui, pois, a ser assim, a terapia da sugestão teria
um efeito imenso, e tornaria completamente inúteis os procedimentos analíticos. Mas isto está longe de
acontecer. Além disto, a objeção de que se trata de sugestão não leva na devida conta o fato de que as
próprias associações da paciente nos revelam o significado cultural da espada.
[151] Depois desta digressão, voltemos à questão da função transcendente. Temos observado que,
durante o tratamento, a função transcendente se parece, por assim dizer, com um produto artificial, por ser
sustentada substancialmente pelo analista. Mas se o paciente tem de se sustentar sobre seus próprios pés,
ele não pode depender permanentemente de ajuda externa. A interpretação dos sonhos seria ideal, um
método ideal de sintetizar os materiais conscientes e inconscientes, mas na prática a dificuldade de
analisar os próprios sonhos é demasiado grande.
[152] Para produzir a função precisamos do material do inconsciente. Aqui, a expressão mais
facilmente acessível do processo inconsciente que deparamos em primeiro lugar são os sonhos. O sonho
é, por assim dizer, um produto puro do inconsciente. As alterações que o sonho experimenta no processo
de tomada de consciência, embora sejam inegáveis, podem ser consideradas de menos importância,
porque provêm também do inconsciente e não são deformações intencionais. As possíveis modificações
da imagem original do sonho derivam de uma visão mais superficial do inconsciente e por isso são
constituídas de material inconsciente também utilizável. São criações posteriores da fantasia, na linha do
próprio sonho. Isto se aplica também às representações subseqüentes, que ocorrem no estado do semisonolência ou surgem "espontaneamente", assim que a pessoa desperta. Como o sonho se origina no sono,
ele contém todas as características do abaissement du niveau mental (Janet), ou seja, da baixa tensão
energética: descontinuidade lógica, caráter fragmentário, formações de analogias, associações superficiais
de natureza verbal, sonora ou visual, contaminações, irracionalidade de expressão, confusão, etc. Com o
aumento da tensão energética, os sonhos adquirem um caráter mais ordenado, tornam-se dramaticamente
compostos, revelam uma conexão clara de sentido, e cresce o valor de suas associações.
[153] Como a tensão energética durante o sono é geralmente muito baixa, os sonhos, comparados
com os conteúdos conscientes, são também expressões inferiores de conteúdos inconscientes, muito
difíceis de entender sob o ponto de vista construtivo, mas, freqüentemente, mais fáceis de compreender
sob o ponto de vista redutivo. Por isso, de modo geral, os sonhos são inadequados ou dificilmente
utilizáveis quando se trata da função transcendental, porque impõem exigências muitas vezes demasiado
grandes ao sujeito.
[154] Por isso, devemos agora voltar nossas vistas para outras fontes: há, por ex., as interferências
no estado de vigília, as chamadas "associações livres", as idéias "sem nexo", as falhas de memória, os
esquecimentos, os atos sintomáticos. Este material geralmente é mais valioso para o processo construtivo
do que para o redutivo. É excessivamente fragmentário e lhe falta uma conexão mais ampla,
indispensável para a compreensão de seu sentido.
[155] Diverso é o que se passa com as fantasias espontâneas. Geralmente elas assumem uma
forma mais ou menos composta e coerente, e freqüentemente contêm elementos claramente significativos.
Alguns pacientes são capazes de produzir fantasias em qualquer tempo, deixando que elas "surjam"
livremente, eliminando a atenção crítica. Estas fantasias podem ser utilizadas, e embora esta seja uma
capacidade especial, é possível desenvolver esta capacidade de produzir fantasias, mediante exercícios
especiais, de sorte que o número de pessoas que a possui tem aumentado de maneira considerável. Esse
treinamento consiste primeiramente nos exercícios sistemáticos de eliminação da atenção crítica, criando,
assim, um vazio na consciência, que favorece o surgimento de fantasias que estavam latentes. Uma das
condições preliminares, todavia, é que as fantasias realmente dotadas de libido estejam de fato latentes.
Isto, evidente, nem sempre acontece. E neste caso requerem-se medidas especiais.
[156] Antes de entrar na discussão destes métodos, devo ceder a um sentimento pessoal que me
diz estar o leitor a interrogar-nos, aqui, com suas dúvidas: Que se pretende, propriamente, com tudo isto?
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