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O medo é uma emoção atávica, fundamental para a autopreserva-
ção como indicadora do perigo e necessária para a sobrevivência. O 
repertório das emoções e suas variações são indicadores da comple-
xidade do sistema nervoso que varia de um animal mais limitado 
para um mais complexo. Com a evolução, as manisfestações do medo 
foram transformando-se e acompanhando o desenvolvimento dos 
seres humanos e das sociedades.
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Quando chove fico com medo, quando cai trovões fico apavorado,
dentro do meu pensamento está tudo nublado,

estou deitado no escuro sentindo um tremendo medo
e está tudo escuro no meu pensamento,

mas, quando acendo as luzes dentro da minha cabeça,
para de chover e vejo que meu pensamento cria

e surge um arco-íris que brilha

Tomás Casarin Caldeira

Na teoria junguiana, o modelo estrutural da psique considera a bagagem de 
toda a história da humanidade, as experiências de cada indivíduo e também suas 
relações sociais com a cultura, na qual um processo dinâmico de autorregulação 
psíquica unifica tais representações.

A consciência é dinâmica e está em constante interação com os processos 
biopsicossociais. As experiências são avaliadas em um fluxo constante e, assim, 
são determinados seus graus de significado.

A história da consciência tem sido um registro do surgimento gradual da 
individualidade em primatas, um fator que dependia da capacidade de cresci-
mento do córtex cerebral. 

Jung (2011b) considera a descoberta da escrita um critério para poder se falar 
de consciência. Segundo o autor, os textos de escrita cuneiformes e hieróglifos 
remontam a aproximadamente 4200-4100 a.C. “Desde aquela época então, 
mais ou menos 6000 anos atrás, podemos falar de uma consciência humana.” 
(JUNG, 2011b, p. 581). Comparado a toda história da humanidade, é um período 
relativamente pequeno. A trajetória percorrida é considerável, mas, diante da 
enorme expansão do inconsciente, percebe-se que ainda há um grande caminho 
a ser seguido. “De qualquer maneira ainda vejo possibilidades ilimitadas para a 
consciência humana.” (JUNG, 2011b, p. 581).

Haule (2011), analista junguiano, estudou como a consciência surgiu na 
humanidade. Essa análise torna-se interessante, uma vez que, considerando que 
o medo nasce com a consciência e apoiado nos estudos das eras históricas e seus 
rituais, o autor faz uma análise da história da consciência. Salienta que os rituais 
têm sido utilizados para alterar a consciência a fim de fortalecer e diferenciar 
as sociedades. O autor discrimina o surgimento de um ego funcional no ser 
humano que se desenvolve em etapas, considerando os mitos como narrativas 
coletivas e enfatizando que as pinturas encontradas nas cavernas revelam a 
importância dos símbolos nos rituais e práticas religiosas. Os mitos descreviam 
os cosmos e o que se passava na psique humana; as pessoas viam evidências dos 
mitos em toda parte. O encontro com os deuses, ou seja, com o sagrado, nos 
rituais estabelecia as conexões com o divino e permitia a participação com os 
deuses. Assim, os cultos promoviam iniciações e revelações e os seres humanos 
eram dependentes da informação transcendental. Os rituais definiam a hierar-
quia da sociedade, preparavam para as ameaças dos predadores ou de outros 
seres humanos. As experiências eram coletivas, o grupo formava uma unidade e 
seus membros sentiam-se confiantes de seu lugar social no grupo. Dessa manei-
ra, os padrões de comportamentos herdados eram ensaiados e reforçados. Esses 
padrões ritmicos foram essenciais para as estratégias de sobrevivência. Nesse 
ponto, podemos fazer um paralelo com a teoria dos arquétipos da Psicologia 
Analítica. Essas vivências por meio das experiências míticas e dos rituais com 
seus símbolos trouxeram à consciência os conteúdos arquetípicos que proporcio-
naram as transformações e permitiram a evolução da consciência. Ao longo do 
desenvolvimento da consciência, segundo Haule (2011), os seres humanos deixa-
ram de ser dependentes da informação transcendental, se afastaram do cosmos 
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e dos estados de êxtases e se ocuparam cada vez mais do mundo empírico, do 
cotidiano. O autor ressalta que o surgimento da escrita e o desenvolvimento 
progressivo do córtex frontal – favorecendo o pensamento dirigido – foram 
fatores essenciais para o desenvolvimento de um ego que mostra crescente 
consciência reflexiva e de um ser humano cada vez mais autoconsciente e capaz 
de ser introspectivo.

Essa análise apoia a teoria do inconsciente coletivo de Jung; as relações 
simbólicas com os deuses e as figuras divinas que representam as forças incons-
cientes, tanto sombrias quanto maravilhosas da psique, são figuras arquetípicas. 
Essas vivências míticas e ritualizadas mostram os seres humanos procurando 
entender e integrar os conteúdos do inconsciente e revelam um ego que busca 
o controle e um caminho para a individuação. 

Seguindo a linha histórica do estudo do medo no Ocidente, Delumeau (1978) 
nos mostra a interiorização do medo como resultado de uma construção histó-
rica, da construção psicológica do ser humano. 

Na Grécia Antiga, o medo era visto como uma punição dos deuses. Os deu-
ses Deimos (o temor), Fobos (o medo) e seus correspondentes em Roma, Pallor 
e Pavor, eram divinizados e consagrados antes das batalhas. O medo era visto 
como um poder mais forte que as pessoas, uma experiência subjetiva, algo 
exterior vindo dos deuses. Os gregos, por exemplo, acreditavam que toda pessoa 
que olhasse para uma das górgonas ficaria instantaneamente petrificada. Os 
deuses protegiam as pessoas, mas, frente aos medos, elas buscaram a criação de 
mecanismos de proteção para enfrentá-los. 

Delumeau (1978), em seus estudos, ressalta a importância do Cristianismo 
para o processo de simbolizacão das emoções, incluindo o medo. A Igreja apre-
sentou o medo do demônio, do inferno, do pecado e o medo de alguém julgar a 
si mesmo como pecador, substituindo por medos teológicos a angústia coletiva. 
Segundo o autor, o pecado, termo criado pelo Cristianismo, ressaltou o peso 
dado à culpa e ao valor do arrependimento, que levava a sociedade a refletir 
sobre a liberdade humana, sobre o fracasso e o mal.

Na Psicologia Analítica, o pecado é a sombra, os demônios e os aspectos 
sombrios, que provocam a consciência, que geram uma tensão criadora e que 
buscam um despertar e uma expansão da consciência. Por um lado, a culpabi-
lização intensa levou o cristão a se conhecer melhor, a precisar sua identidade 
e a desenvolver sua memória na prática do exame de consciência. A confissão 
nesse sentido proporcionava, desde que voluntária, os atos de compartilhar o 
sofrimento e de ser escutado, enquanto o perdão trazia o alívio da culpa.

Entretanto, Delumeau (1978) ressalta o excesso de culpa fomentado pela 
Igreja na busca dos agentes do mal, (heréticos, judeus, demônios, feiticeiras, 
entre outros). Anunciava-se o juízo final, uma ameaça global de morte e uma 
prova terrível, mas que ao mesmo tempo prometia acabar com todo o mal sobre 
a Terra. Um combate que não se mostrava fácil, mas que, com a ajuda de Deus, 
ao menos seria possível. No imaginário do Cristianismo, “[…] os lobos, o mar 
e as estrelas, as pestes, as penúrias e as guerras são menos temíveis do que o 
demônio e o pecado, e a morte do corpo menos do que a da alma.” (DELUMEAU, 
1978, p. 44).

Na Idade Média, o Tribunal do Santo Ofício, ou mais popularmente a Santa 
Inquisição, era um tribunal religioso para condenar os hereges e aqueles que 
eram contra os dogmas da Igreja Católica, sendo que a heresia significava uma 
ruptura com o poder dominante. A Igreja sustentava a imposição de uma ver-
dade absoluta, que levaria à salvação de quem a seguisse, e combatia o diabo e 
todos os agentes do mal. A inquisição tornou-se um instrumento político e uma 
forma de manter um imaginário popular, o status da Igreja e o Cristianismo. 

Nessa época, o poder da igreja estava intimamente ligado ao do Estado e 
mesmo soberanos e nobres tinham medo da atuação de satã, podendo o ser 
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humano ser apoderado pelo demônio e tornar-se seu agente. Eram escolhi-
dos pela Igreja os bodes expiatórios, que carregavam todo o mal, os medos e 
os aspectos sombrios coletivos de toda a comunidade. A partir da difusão da 
Teologia na vida cotidiana ocidental, o ser humano passou a ter medo de si 
mesmo, dos seus próprios afetos e sentimentos, e, inclusive, passou a temer a 
possibilidade dele próprio se tornar um agente do satã.

O medo não estava só nas agressões externas; o objeto de temor se encon-
trava também dentro de cada um. O medo do inferno era uma introspecção que 
passava do combate ao pecado ao enaltecimento da pureza. 

Haule (2011), ao analisar o desenvolvimento do ego nessa época, explica que 
a Igreja era tanto efetivamente o governo quanto o guardião da narrativa míti-
ca, com seus rituais e suas aplicações morais para a vida cotidiana. Ao longo do 
tempo, os simbolismos das liturgias, das orações e sacramentos penetraram no 
inconsciente de seus participantes, fazendo o mundo espiritual emocionalmente 
relevante. Eles tinham egos que lutavam contra o pecado e o sofrimento, mas 
poucos sonhavam com aventuras ou distinções pessoais. 

Na sociedade da corte, nos séculos XVII e XVIII, desenvolveu-se um movi-
mento destinado a impor padrões de conduta e controle das emoções. A vida na 
corte desenvolveu o autocontrole, no qual as observações dos comportamentos 
do próximo serviam como referências e requisitos necessários para preservarem 
a boa posição social.

Hoje as posições sociais, segundo Bauman (2008), perderam importância reli-
giosa e a natureza não revela mais o divino. O medo não tem mais relação com 
os deuses e não é explícito, mas carrega a angústia da culpa. Há descrença na lei 
e na justiça, favorecendo sentimentos de insegurança que são traduzidos como 
símbolo de morte e a necessidade de segurança como símbolo de vida. O medo 
se entrelaça em todas as áreas da vida. Na modernidade econômica, tudo parece 
ser incerto, o interesse está constantemente em jogo e o medo é contínuo. 

Baumam (2008) cunhou a expressão “medo líquido”, propondo um medo que 
se esparrama em todos os lugares, que pode fazer-se presente em qualquer canto 
ou fresta, como nas casas, nos trabalhos e nas ruas. Trata-se de um medo muitas 
vezes exacerbado, estampado no corpo em forma de pânico. O autor, analisan-
do essa emoção no século XXI, mostra o medo generalizado, não mais de uma 
natureza antropomorfizada, mas o temor das grandes catástrofes naturais, a vio-
lência da cidade, o terrorismo, o desemprego, a rejeição amorosa, entre outros. 

O entrelaçamento da Psicologia Analítica com a Neurobiologia mostra-se 
interessante nesse estudo sobre a emoção do medo, uma vez que favorece a possi-
bilidade de explicar, atualizar e ampliar a compreensão dos fenômenos psíquicos, 
proporcionando novas e diversificadas visões, considerando que a cultura passa 
por transformações. Portanto, as visões anteriores necessitam ser atualizadas. As 
recentes pesquisas sobre o funcionamento do cérebro contribuem com explica-
ções científicas para conceitos que Jung formulou, intuitiva e empiricamente, 
há muito tempo, em uma forma de repensá-los e ajustá-los ao conhecimento 
da atualidade, visando uma compreensão ampliada dos processos psíquicos. 

Damásio (2013), neurocientista que se dedica aos estudos da consciência, 
entende que ela é um processo que resulta do desenvolvimento evolutivo do 
ser humano. “Se a consciência não se desenvolvesse no decorrer da evolução e 
não se expandisse em sua versão humana, a humanidade que hoje conhecemos, 
com todas as suas fragilidades e forças, nunca teria se desenvolvido também.” 
(DAMÁSIO, 2013, p. 17).

O autor acredita que a capacidade do corpo para sentir estímulos e reagir aos 
seus próprios processos é o ponto essencial para entender o fenômeno da cons-
ciência. O corpo é a base da mente consciente. A consciência permitiu a possi-
bilidade de conectar a regulação da vida alojada no cérebro ao processamento 
das imagens, que representam os elementos e os eventos que estão dentro e 
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fora do organismo. Essa conexão possibilita o esforço para a autopreservação e 
é uma vantagem

[…] porque a sobrevivência em um meio complexo, ou seja, a gestão eficaz 
da regulagem da vida, depende de executar a ação certa, e isso, por sua vez, 
pode ser feito de maneira muito melhor se houver intencionalmente a ante-
visão e a manipulação das imagens na mente, aliadas a um planejamento 
ótimo.” (DAMÁSIO, 2011, p. 44)

Siegel (1999), em seus estudos sobre o desenvolvimento da mente e da 
natureza interpessoal das emoções, pontua que a consciência permite que se 
introduza um processo de escolha ao comportamento, para não ficar preso ao 
processo meramente reflexo. A consciência na regulação das emoções “[…] pode 
influenciar o resultado do processamento emocional.” (SIEGEL, 1999, p. 340). O 
conhecimento consciente por meio da autorreflexão, possibilita a mobilização de 
pensamentos e comportamentos que possam ser mais estratégicos, para se alcan-
çar os objetivos, favorecendo atingir novos níveis de integração. A consciência 
dos processos emocionais é de grande importância para a nossa sobrevivência 
enquanto espécie social; dessa maneira, temos a possibilidade de conhecer nos-
sas próprias mentes, assim como as dos outros e poder negociar o mundo inter-
pessoal complexo, com aptidões e eficiência para preencher nossas necessidades.

Damásio (2011) ressalta a importância de estabelecer a diferença entre cons-
ciência e mente, indicando que a consciência é um estado mental no qual existe 
o conhecimento da própria existência e do mundo ao seu redor. A consciência 
é indispensável à mente criativa, porém, não constitui toda a mente humana. A 
consciência é conhecimento e conhecimento é consciência. “O que conhecemos 
como mente, com ajuda da consciência é um fluxo contínuo de padrões mentais, e 
muitos deles se revelam logicamente inter-relacionados.” (DAMÁSIO, 2011, p. 426). 

Na Psicologia Analítica, o conhecimento é consciência. A possibilidade de 
conhecimento dos conteúdos inconscientes por parte da consciência é o pro-
posto por Jung (2012, p. 117): “[…] o conhecimento em geral é o resultado de 
uma espécie de ordem imposta às reações do sistema psíquico que fluem para 
a consciência”.

Jung (2011a) ressalta que a consciência não é a totalidade da psique, que, 
por sua vez, é, de um lado, constituída por seus conteúdos conscientes e, de 
outro, pelos inconscientes, cujos limites não são conhecidos. “A consciência está 
contida nessa totalidade, tal como um círculo menor em outro mais extenso.” 
(JUNG, 2011a, p. 75). 

Segundo Damásio (2011), a mente engloba as operações conscientes e 
inconscientes e refere-se a um processo. A criação da mente reside na capacida-
de que o cérebro tem de criar mapas neurais que vão dar origem a imagens, e é 
dessa capacidade que surgem os conteúdos principais da mente.

O termo “imagens”, utilizado por Damásio (2011), refere-se a padrões mentais, 
com uma estrutura construída com os sinais de todas modalidades sensoriais. 
Imagem não se refere apenas à imagem visual, mas inclui também a auditiva, 
olfativa, gustatória e somatossensitiva, com várias formas de percepção, como 
tato, temperatura e dor muscular, visceral e vestibular. O autor também ressalta 
que as imagens não são estáticas e que sua produção nunca para, não só quando 
estamos acordados, mas também durante boa parte do sono, quando sonhamos. 

Qualquer símbolo que você possa conceber é imagem, e pode haver pouco 
resíduo mental que não se componha de imagens. Até mesmo os sentimen-
tos, que constituem o pano de fundo de cada instante mental são imagens, 
[…] imagens somatossensitivas, ou seja, que sinalizam principalmente aspec-
tos do estado do corpo. (DAMÁSIO, 2011, p. 403)



Dessa maneira, podemos estabelecer um paralelo com Jung (2012), que tam-
bém analisa a imagem por meio dos sentidos e das percepções. 

Uma entidade psíquica só pode ser um conteúdo consciente, isto é, só pode 
ser representado quando é representável, ou seja, precisamente quando pos-
suí a qualidade de imagem. Por isto chamo de imagem a todos os conteúdos 
conscientes porque são reflexos de processos que ocorrem no cérebro. […] 
a natureza da psique […] é constituída de imagens reflexas de processos 
cerebrais simples e das reproduções destas imagens em uma sucessão quase 
infinita. Estas imagens reflexas têm um caráter de consciência. (JUNG, 2012, 
p. 277-278)

Jung (2013), ponderando sobre a consciência moderna e o medo, ressalta 
que há uma perda de consciência no mundo e atribui tal fato à perda do ins-
tinto, ligado ao desenvolvimento mental da humanidade no decorrer das eras 
passadas. O ser humano conseguiu dominar a natureza, mas esse poder e saber 
levou-o a desprezar o que é apenas natural e casual, ou seja, os dados irracionais 
dos conteúdos do inconsciente.  “O medo da psique inconsciente é o obstáculo 
mais árduo no caminho do autoconhecimento e também no entendimento e 
abrangência do conhecimento psicológico” (JUNG, 2013, p. 35). 

Os traços das experiências ancestrais estão no inconsciente, que contém um 
registro das experiências evolutivas da espécie. O medo é uma dessas experiên-
cias ancestrais.

Bauman (2008), afirma que na sociedade atual, o poder da tecnologia, a 
globalização crescente e a melhoria da qualidade do bem-estar não impedem 
que o ser humano viva em constante ansiedade. E propondo um momento em 
que os tempos são líquidos, voláteis, fluem e mudam rapidamente, considera que 
o medo “é o nome que damos à nossa incerteza; nossa ignorância da ameaça 
e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode, para fazê-la parar ou 
enfrentá-la, se cessá-la estiver além do nosso alcance.” (BAUMAN, 2008, p.8).

42 – Hermes21 Hermes21 – 43

Referências

BAUMAN, Z. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
DAMÁSIO, A. E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
__________.  O mistério da consciência. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
DELUMEAU, J. História do medo no ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1978.
HAULE, J. R. Ritual and Consciousness in the Historical Era. In: Evolution and Archetype. New 
York: Routledge, 2011. ( Jung in the 21 Century, v. 1). p. 242-257.
JUNG, C. G. A natureza da psique. Petrópolis: Vozes, 2012. (Obras Completas, v. 8/2).
_________. O símbolo da transformação na Missa. Petrópolis: Vozes, 2011 a. (Obras 
Completas, v. 11/3).
_________. Presente e futuro. Petrópolis: Vozes, 2013. (Obras Completas, v. 10/1).
_________. Seminários sobre sonhos de crianças: Sobre o método da interpretação dos 
sonhos. Interpretação psicológica de sonhos de crianças. Petrópolis: Vozes, 2011b.
SIEGEL, D. J. A mente em desenvolvimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.


