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Desde os anos 80, estudos científicos vêm comprovando o que há séculos o ser 

humano experimenta na prática: a companhia de um animal de estimação impacta 

positivamente a saúde física e mental, ajudando a amenizar quadros de depressão, 

ansiedade e estresse. Embora os impactos psicológicos e fisiológicos decorrentes do 

vínculo afetivo, especialmente com cães e gatos, venham sendo observados ao longo dos 

anos, os mecanismos psíquicos que levam a esses benefícios são pouco estudados. 

Inspirada por meu forte vínculo afetivo com os animais e pelas experiências de pacientes 

profundamente enlutados pela morte de seus “filhos de quatro patas”, me propus a 

contribuir com esse interessante campo de estudo, buscando, à luz da Psicologia 

Junguiana, respostas para algumas questões intrigantes: de que forma os animais afetam 

a psique, por que eles nos emocionam e fascinam, e como o convívio com animais pode 

promover bem-estar e equilíbrio psíquico. 

No I Seminário CEJAA terei a oportunidade e o prazer de conversar sobre as 

conclusões da minha pesquisa, que serviu de base para a Dissertação Monográfica,  

Psicologia Junguiana na Contemporaneidade: Os Benefícios da Interação Homem-

Animal no Mundo Ocidental, apresentada à Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo 

em 2018 (Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa – IJEP). A pesquisa abordou o 

relacionamento entre humanos e animais em geral, e mais especificamente a simbologia 

envolvida no convívio com os cães, pelo fato de terem sido os primeiros animais a serem 

domesticados, há 14 mil anos, estabelecendo laços profundos com os humanos.  

A seguir, um resumo de alguns pontos que serão abordados na apresentação. 

Quando se investiga o papel dos animais na promoção do equilíbrio psíquico 

humano, é preciso que primeiramente sejam considerados os aspectos que lhes são mais 

essenciais e que com eles partilhamos: os instintos. A partir da Idade Média, a Igreja 

promoveu a repressão aos instintos, com a sistemática depuração do espírito dos 

componentes animais no homem. Inerentes à natureza humana, o comportamento 

 
1 Texto adaptado de Trabalho Monográfico apresentado ao Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa 
(IJEP) 
2 Psicoterapeuta Junguiana; Especialista em Terapia do Luto e Pet Loss 

 



instintivo passou a ser associado aos animais, as chamadas “bestas”, caracterizadas pela 

brutalidade, sexualidade e por atos irracionais. O até hoje influente pensamento do 

filósofo e físico francês René Descartes (1596-1650), que comparava animais a máquinas 

sem alma, contribuiu para aprofundar no Ocidente a cisão entre homem e natureza. E, a 

partir da segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial e o crescente 

desenvolvimento científico, essa cisão ganhou novos contornos com a busca da 

objetividade no conhecimento e a supervalorização do racionalismo, individualismo e 

materialismo, o que perdura até nossos dias. 

            Apesar de que historicamente os animais tenham sido depreciados devido a uma 

concepção de mundo que os considerava seres inferiores aos humanos, os mesmos nunca 

deixaram de causar fascínio, ocupando lugar de destaque nas manifestações simbólicas 

da humanidade desde seus primórdios. 

 Em sua obra, Carl Gustav Jung lança importante luz sobre o tema, ampliando a 

compreensão sobre os instintos. Ele ensina que, ao nos distanciarmos da dimensão 

instintiva, cortamos a conexão com nossa matriz psíquica – o inconsciente coletivo. Jung 

ressalta a importância de se viver em harmonia com os instintos, nossos animais 

intrapsíquicos, para o desenvolvimento da personalidade e o equilíbrio psicológico, 

mostrando como instintos e arquétipos são lados de uma mesma moeda.   

Segundo a Psicologia Junguiana, os arquétipos formam conjuntamente com os 

instintos o inconsciente coletivo. Arquétipos (do grego arché = original e typós = marca) 

são elementos primordiais inatos e em si irrepresentáveis.   São as memórias de 

experiências preservadas e compartilhadas pelos membros da espécie humana, modelos 

específicos que atuam como padrões de comportamento. Arquétipos só são capazes de 

atingir a consciência como imagens arquetípicas, variações -- de acordo com culturas e 

épocas -- sobre o mesmo tema fundamental.   

            Jung correlaciona instintos e arquétipos, mostrando como os instintos são 

automáticos e ligados à ação fisiológica propriamente dita, e os arquétipos são ligados à 

dimensão espiritual, sendo estes imagens inconscientes dos próprios instintos,  que se 

manifestam na consciência como imagens simbólicas. De acordo com Jung, quando os 

instintos contidos no inconsciente são levados para a consciência – ou seja, simbolizados 

--, altera-se o estado original do homem, que se torna consciente, estando nesse processo 

a chave para a evolução psicológica e espiritual.  

Segundo a concepção junguiana, a dimensão consciente do ser humano tem como 

origem o inconsciente. O centro da consciência é o ego, ou complexo do eu, um grupo de 



representações formado a partir da infância que atrai tanto conteúdos do inconsciente 

como impressões do mundo exterior.  Quanto à vasta dimensão inconsciente do ser 

humano, Jung faz uma diferenciação entre os inconscientes coletivo e pessoal. O 

inconsciente pessoal abarca o que não foi assimilado ou reconhecido pela consciência: 

tanto as experiências esquecidas como os conteúdos ainda frágeis para serem 

conscientizados. E também todas as qualidades, impressões e pensamentos que são 

rejeitados, reprimidos, ocultados, por serem de alguma forma incômodos para a 

consciência, constituindo a chamada “sombra”. Na dimensão do inconsciente pessoal 

encontram-se os complexos, grupos de ideias ou imagens carregadas emocionalmente e 

incompatíveis com os conteúdos conscientes.    

Segundo Jung, a saúde psíquica só é possível se os conteúdos da sombra forem 

gradualmente integrados na consciência a partir de uma ligação viva com o inconsciente 

coletivo. Por esse motivo, a forma como nos relacionamos com nossa dimensão instintiva 

e arquetípica é chave nesse processo. Instintos e arquétipos têm potencial positivo ou 

negativo dependendo da atitude do ego, que decide se irá permitir que a energia flua de 

forma construtiva ou destrutiva.  

O tipo de relação que estabelecemos com o animal externo determina a relação 

que teremos com nosso animal interno. A interação saudável com o animal no mundo real 

leva à boa relação com o animal interno -- os instintos elaborados --, por meio da ativação 

do aspecto positivo dos arquétipos. No caso dos animais de estimação, com os quais 

cultivamos ao longo dos séculos um relacionamento próximo e profundo, a constelação 

de arquétipos se dá de forma ainda mais direta. O cão, em especial, não por acaso é 

considerado o “melhor amigo do homem”, já que sua convivência conosco, quando 

marcada por confiança e afetividade, leva à ativação dos arquétipos do guia, do amigo 

fiel e do curador, o “cão interior”, que nos conduz com segurança pelos caminhos da 

sombra. Estes arquétipos se expressam na consciência como imagens arquetípicas, em 

mitos, sonhos, contos de fada, expressões artísticas, etc., que provocam emoção e 

fascínio, o que faz do cão um símbolo. Como tal, ele estabelece um diálogo entre 

inconsciente e consciência, o que leva à integração de conteúdos que precisam ser 

ressignificados, resultando em ampliação da consciência, equilíbrio e bem-estar psíquico. 

 


