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Neste artigo, a visão de mundo racionalista do “homem da ciência” foi 
analisada à luz do paradigma junguiano. Como norte das elaborações 
elegeu-se a primeira parte do Fausto, de Goethe. Foram utilizadas as 
análises de Fausto realizadas por Jung ao longo de suas obras comple-
tas, bem como textos de outros autores da psicologia analítica e das 
ciências sociais. Fausto foi escolhido como um símbolo do “homem 
da ciência” que se angustia, desiludido frente ao destino sombrio 
de seus conhecimentos, e acaba por se fi liar a Mefi sto num estado 
de “semelhança a Deus” (“godlikeness”). A noção de um “comple-
xo Fausto-Mefi stófeles” foi introduzida para representar essa ideia e 
foram consideradas três possíveis vias de elaboração desse complexo.
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“EM CADA ALEMÃO, UM POUCO DE FAUSTO”
Em Símbolos da Transformação, Jung já considerava a existência de com-

plexos culturais (Singer; Kimbles, 2004): “Deve haver, então, mitos típicos que 
servem para elaborar os complexos das nações.” (Jung, 1970, par. 45). Cita ainda 
uma carta de Jacob Burckhardt escrita em 1855, na qual este afi rma haver um 
pouco de Édipo em cada grego do período clássico, assim como um pouco de 
Fausto em cada alemão. (Ibid., nota 45). Em Psicologia e poesia (1985b), de 1930, 
retorna a essa consideração de Burckhardt ao relacionar o Fausto à consciência 
da época. 

Creio que seria negligenciar o essencial pretender reduzir ao domínio pes-
soal esse monumento poético [o Fausto, de Goethe] que se alicerça na 
alma da humanidade. Sempre que o inconsciente coletivo se encarna 
na vivência e se casa com a consciência da época, ocorre um ato criador 
que concerne a toda a época; a obra é, então, no sentido mais profun-
do, uma mensagem dirigida a todos os contemporâneos. (Ibid, par. 153).

Cada época apresentaria uma situação consciente específi ca e poderia ser 
comparada à alma de um indivíduo. Unilateralidades e preconceitos de cada épo-
ca propiciariam aos poetas e visionários um acesso privilegiado ao inconsciente 
coletivo. De modo compensatório, sua criatividade intuitiva os levaria a simboli-
zar uma mensagem cujo remetente seria o inconsciente coletivo; e o destinatá-
rio, todos os contemporâneos. Residiria aí a origem do “signifi cado profético das 
grandes obras de arte”. (Ibid., par. 154). Goethe, Nietzsche e Spitteler, por exem-
plo, falariam por “dezenas e milhares de dezenas de seres humanos, proclamando 
de antemão as metamorfoses da consciência de sua época” (Idem). Goethe teria 
retratado o homem fáustico, “hipertrofi ado a ponto de aproximar-se das pro-
porções divinas” e o unido ao “eterno feminino da Sofi a maternal”. Não obstante, 
segundo Jung, esta compensação não perdurou, pois em Nietzsche o destino do 
super-homem faustiano não foi a redenção, mas a perdição. (Idem).

Fausto é a obra de vida de Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832). Na 
infância deu-se o primeiro encontro com o Dr. Fausto no teatro de marionetes. E 
pouco antes de sua morte, ainda lhe dava as últimas pinceladas. (Mazzari, Goe-
the e a história do Doutor Fausto, In: Goethe, 2004, p. 08). A história do Doutor 
Fausto remonta a uma lenda alemã de um homem que viveu entre 1470 e 1540. 
“Fausto” (o “feliz” ou “afortunado”) era também o pseudômino latino dos erudi-
tos à época do Humanismo e da Reforma. (Ibid, p. 08). As lendas e superstições 
que tomam corpo ao redor do tema do pacto demoníaco desse Fausto histórico 
remontariam até ao fi lósofo, médico e alquimista suiço Paracelso (1493-1541), 
uma das principais referências de Jung sobre a alquimia. (Jung, 1985a). 

As raízes arquetípicas da tentação de Mefi stófeles encontram-se também no 
mito de Buda e Cristo – “Tudo isto te darei, se, prostado, me adorares” (Mateus, 
4:8-10) – e chega até nós em Grande Sertão: veredas, de Guimarães Rosa. “Ei, 
Lúcifer! Satanaz, dos meus Infernos!” (itálico adicionado). (1994, p. 601).

“CONCUPIS-CIÊNCIA”: FAUSTO EM DESARRUMO?
A primeira parte de Fausto – Fausto I – foi publicada em 1806 e revisada pelo 

autor nas edições de 1828-29. No início da obra, “Prólogo no céu” se amolda 
no diálogo entre Deus e Satanás do Livro de Jó. Mefi stófeles aposta com Deus a 
respeito da corruptibilidade do ser humano e pede permissão para provar o que 
diz, corrompendo o dileto Fausto, médico penoso que trabalha com arduidade 
amoral em busca de conhecimento. Fausto está mais para uma corruptela de Jó, 
pois não é ele quem sofre: “todos os outros sofrem por causa dele, e inclusive 
o demônio leva a pior.” (Jung, 2000, par. 1694). Mas, se no Livro de Jó, o Bem 
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INTRODUÇÃO
O tema “Jung e os rumos da ciência” evoca a seguinte interrogação: para 

onde ruma a ciência? No entanto, para responder essa questão seria necessário 
isolar a ciência da cultura, da política e da economia, ou seja, do paradigma no 
qual está inserida. (cf. Kuhn, 1996). Em paralelo às concepções epistemológicas 
de Kuhn (op. cit.), a partir do referencial junguiano tal separação também é 
problemática, uma vez que Jung postula uma unidade simbólico-arquetípica nas 
diferentes eras entre as produções individuais, culturais e as dominantes arque-
típicas – Aion (Jung, 1986). Dessa forma, consideramos que se for tomada de 
forma isolada, a ciência não ruma para lugar nenhum, porque é inseparável das 
questões psíquicas, éticas e ideológicas, que a acompanham. Caso insistíssemos 
nessa separação correríamos o risco de não analisar a ciência enquanto um pos-
sível instrumento de poder, domínio e alienação.

E quem não acredita que até a melhor idéia será provavelmente sabotada pela 
notória incompetência, estupidez, falta de consciência, egoísmo, etc. humanos, 
pode desde logo empacotar suas tabelas estatísticas. (Jung, 2000, par. 1372).

Para aprofundar essa noção, foi considerada aqui a hipótese do homem da 
ciência, ou seja, o modelo de homem ocidental contemporâneo que se defende 
depositando nas ciências sua fé e seus dogmas, i.e., o “racionalista esclarecido”.

[...] uma teoria científi ca que simplifi ca as coisas, constitui excelente recurso 
de defesa, graças à inabalável fé do homem moderno em tudo o que traz o 
rótulo de ‘científi co. (Jung, 1995, par. 81).

Ao considerar a existência de um fator irracional na psique, Jung pôs à prova 
não só o racionalismo científi co, mas também todo o projeto do Iluminismo, 
de Ulisses aos dias atuais. (cf. Adorno; Horkheimer, 2006). Porém, o paradig-
ma científi co hegemônico na contemporaneidade ainda resiste em considerar 
os avanços proporcionados pelas investigações a respeito do inconsciente e da 
subjetividade humana. Para tanto, basta acessar o perfi l dos periódicos indexa-
dos no Qualis com nota máxima, para os quais é imprescindível a epistemologia 
do tipo sujeito-objeto e a metodologia quantitativa. A esse respeito, Jung já se 
exprimia em 1961:

Ninguém se preocupa em estudar seriamente minhas contribuições à psicologia 
científi ca. Ao médico falta tempo e treinamento, ao psicólogo fi losófi co ou aca-
dêmico falta conhecimento prático do material. O teólogo, a única pessoa, além 
do psicoterapeuta, a declarar-se responsável pela cura animarum, tem medo de 
pensar psicologicamente sobre os objetos de sua crença. Ele prefere a fé simples 
da criança e se exime assim de qualquer discussão. Por isso encontro-me isola-
do entre as Faculdades [...]. (Carta a G. Krüger, em 17.02.1961). (2002, p. 321).

Para onde ruma o homem da ciência, o homem (pós-) moderno? Segundo 
Jung (2000), em suas Notas marginais sobre a história contemporânea, todos 
os deuses e demônios teriam voltado ao seu lugar de origem – a psique humana 
– tornando-se um poderoso narcótico responsável pela embriaguez monstruosa 
presente no nacional-socialismo alemão, no culto do sucesso, na redução do 
homem aos fatores econômicos, e nos cabe acrescentar, na crise ecológica. Jung 
relaciona diretamente a racionalidade unilateral da ciência aos movimentos irra-
cionais das massas, quando o espírito humano torna-se “o fantoche do demônio”. 
(2000, par. 1365). De pronto, a questão central deste texto emerge: de que se trata 
esse dominador inconsciente, denominado aqui de complexo Fausto-Mefi stófe-
les – ou “incons-ciência me-Fausto-fílica” –, e que rumos podem ser dados a ele?

“eritis sicut Deus, scientes 
bonum et malum”

(Goethe, 2004, p. 197)
 

“vós sereis como deuses, 
versados no bem e no mal”
(fala da serpente a Eva, na 

árvore da ciência)
(Gênesis 3:5)
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sendas; / Uma se agarra, [...] ao mundo e à matéria; / A outra, [...] busca a plaga 
etérea.” (Goethe, 2004, p. 119).

Diante desse confl ito, Fausto se arruína duplamente: (1) na vida ascética jun-
to aos livros, ossadas e recipientes de vidro, que o levou às proximidades do 
suicídio (cf. Ibid, par. 120); e (2) nas veredas do irracional, o que trouxe a morte 
de seu amor, Margarida.

A cobiça de Fausto tornou-se sua ruína. Sua ambição pelo além trouxe 
consigo uma aversão pela vida, consequentemente, ele estava à beira da 
autodestruição. Sua cobiça pelas belezas deste mundo, tão insistente quan-
to, o lançam a uma nova perdição, dúvida e desgraça, que culminaram na 
morte de Margarida. Seu erro foi escolher o pior de ambos os mundos, ao 
seguir cegamente os impulsos de sua libido, como um homem dominado por 
paixões intensas e violentas. O confl ito de Fausto é o refl exo de um confl i-
to coletivo do início da era cristã, mas nele, curiosamente, tomou o curso 
contrário. (Jung, 1970, par. 119).

Ao contrário do ideal ascético cristão, Fausto se aventura pelos labirintos dos 
instintos – sexualidade e vontade de poder –, e se entrega à cobiça de prazeres 
sensuais e bens materiais. “Goethe mostrou, na primeira parte do Fausto, o que 
signifi ca a aceitação da pulsão (Triebes) […].” (Jung, 1999, par. 43). Ainda que o 
precavido Wagner o alerte sobre a “horda familiar e hostil” é justo em sua dire-
ção que Fausto se precipita, e ao pasmar seu olhar no cão negro errante, sela a 
escolha de seu rumo: adentro.

POR QUAIS RUMOS O “HOMEM DA CIÊNCIA” ENCAMINHA SEUS DEMÔNIOS?
O paradigma cartesiano-positivista está confi nado às amarras do racionalis-

mo, fadado à partição de seu objeto de estudo, a fi m de viabilizar a observação 
racional. (Jung, 1994, par. 775). Uma vez que o positivismo opera à parte do 
conceito de inconsciente, uma dissociação fatal foi criada entre o “homem cons-
ciente” e o “homem primitivo”, ao invés da realização da totalidade psíquica. 
(McGuire; Hull, 1982, pp. 396-97). Daí a difi culdade do moderno “homem da 
ciência” em valorizar as civilizações “primitivas”, que tinham nos mitos e ritos 
uma totalidade psíquica racional-irracional em sua visão de mundo. Entretanto, 
para Jung “somente o espírito vence os ‘espíritos’, e não o intelecto.” (1985c, 
par. 73). E “uma explicação completamente objetiva de um objeto (...) é um ideal 
utópico.” (1994, par. 775). 

Esse fato revelaria um viés político-econômico das pesquisas científi cas de 
modo geral? Em relação aos usos da tecnociência nas Guerras Mundiais, Jung de-
clarou: “quanto mais bem sucedidos nos tornamos em ciência e tecnologia, tanto 
mais diabólicos são os usos que damos às nossas invenções e descobertas.” (Mc-
Guire; Hull, 1982, p. 397). Vale dizer que Jung não advoga um retorno primitivis-
ta, algo impossível. Contrariamente à psicologia analítica, a própria insistência 
numa ontologia que dissocie consciência e inconsciente – que repugna a parte 
primitiva do homem – é que poderia nos remeter a uma domesticação excessi-
va, por um lado, e ao barbarismo por outro, na forma de complexos culturais.

O cerne da crítica de Jung ao paradigma vigente na ciência de sua época – e 
que persiste ainda hoje como soberano através do neo-positivismo – é a exclusão 
da porção irracional, ou subjetiva, de seu objeto de estudo: a dicotomia sujeito-
objeto. Essa falácia fi ca evidenciada em epistemologias do tipo sujeito-sujeito, as 
quais consideram a indissociabilidade objeto-representação psíquica, a exemplo 
do paradigma junguiano. Neste referencial, “além da psicologia, só a física mo-
derna teve de reconhecer que nenhuma ciência pode progredir sem a psique”. 
(carta de Jung ao Pastor Tanner em 12.02.1959). (2002, p. 196). Ainda assim, a 
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e o Mal são as duas grandes forças em oposição, em Fausto I a questão central 
é defi nitivamente a relação erótica com o poder. “Nesse sentido podemos dizer 
que Fausto é mais consciente admitindo abertamente seus confl itos psíquicos.” 
(Jung, 1970, par. 86). 

Em “Noite” – a primeira cena do protagonista – Fausto monologa enfastiado. 
Após estudar a totalidade das faculdades existentes na época medieval – fi lo-
sofi a, medicina, jurisprudência e teologia –, se exaspera. É a tragédia do erudito.

Ai de mim! da fi losofi a,
Medicina, jurisprudência,
E, mísero eu! da teologia,
O estudo fi z, com máxima insistência.
Pobre simplório, aqui estou
E sábio como dantes sou!
De doutor tenho o nome e mestre em artes,
E levo dez anos por estas partes,
Pra cá e lá, aqui ou acolá
Os meus discípulos pelo nariz.
E vejo-o, não sabemos nada!
Deixa-me a mente amargurada. 
(Goethe, 2004, p. 63)

Tanto quanto um desiludido sujeito da razão esclarecida, Fausto atormenta-
se perante a ruína provocada por sua ciência. Insatisfeito ao se deparar com os 
revezes de sua prática, a exemplo das mortes causadas por seus medicamentos 
– “Dei eu próprio a milhares o veneno, / Foram-se; devo eu ver, sereno, / Que 
honram os torpes homicidas.” (Ibid, p. 115) – e ao se dar conta dos limites do 
saber acadêmico de seu tempo, passa a desejar ardentemente o poder mágico do 
conhecimento infi nito. “[...] fosse meu um manto de magia, [...] por mantos reais 
eu não o trocaria.” (Ibid, p. 119) – e acaba por se render a Mefi stófeles.

Nem de ouro e bens sou possuidor,
Ou de terral fama e esplendor;
Um cão assim não viveria!
Por isso entrego-me à magia, [...].
(Ibid, p. 63)

O dilema de Fausto não se enquadra nos moldes da luta do Bem versus Mal, 
nem da privatio bonni católica. Seu mote é alquímico, parte da prima matéria 
dos afetos sombrios em direção a sucessivas operações de solve et coagula. Num 
movimento de enantiodromia, Fausto se fi lia ao demônio da tentação e desaba 
na via mundana dos prazeres do autoerotismo e da vontade de poder. 

Mefi stófeles não é a personifi cação do Mal, mas “parte da Energia que sem-
pre o Mal pretende e que o Bem sempre cria.” (Ibid, p. 139). Ele é o “Gênio que 
sempre nega!” (Ibid, p. 139). Frio e fi lho do caos (Ibid, p. 143). Para Jung, Mefi stó-
feles é também uma fi gura mercurial – fi lho do caos e do fogo – aparentado de 
Wotan, enquanto “fantasma nórdico”. (Jung, 2000, par. 1694). Como traduções 
do nome diabólico encontram-se: “a exalação tóxica e fétida da terra”, do latim 
mephiits; “aquele que arruína e engana”, do hebraico; e “o que não ama a luz (ou 
a Fausto)”, do grego. (Campos, 1981, p. 81).

Dentre outros fatores, Fausto é tão importante para Jung porque encena 
um drama secular da cultura ocidental: espírito versus matéria, ascese versus 
resignação. “Como nos desprender de Cila, da renúncia do mundo, e Caribde, de 
sua aceitação?” (Jung, 1970, par. 121). O pesar faustiano pode ser resumido nesse 
drama. “Vivem-me duas almas, ah! no seio, / Querem trilhar em tudo opostas 



Vai! Segue o velho adágio e a minha prima, a cobra;
Por igualar-te a Deus, afl igir-te-ás de sobra!
(Goethe, 2004, p. 197).

O pacto com o demônio de Fausto se resume a uma aposta: se a angústia de 
Fausto aplacar-se algum dia e ele entregar-se, num leito de lazer, à indolência e 
à fruição hedonista, se viver um momento fulgurante em que exclame “Oh, pára!, 
és tão formoso!” (Ibid, p. 169), então Mefi sto terá ganho a aposta. Caso Mefi stó-
feles consiga lhe prover tal momento sublime e extático do qual Fausto jamais 
queira sair, o demônio poderá levar a alma de Fausto para servir-lhe no inferno. 
“Então algema-me a contento, / Então pereço venturoso!” (Ibid, p. 169). 

Curiosamente, Fausto não busca alegrias, mas gozos cruciantes (genuss) que 
unem prazer e dor.

Não penso em alegrias, já to disse.
Entrego-me ao delírio, ao mais cruciante gozo,
Ao fértil dissabor como ao ódio amoroso.
Meu peito, dá ânsia do saber curado,
A dor nenhuma fugirá do mundo,
E o que a toda humanidade é doado,
Quero gozar no próprio Eu, a fundo,
Com a alma lhe colher o vil e mais perfeito
Juntar-lhe a dor e o bem-estar no peito,
E, destarte, ao seu Ser ampliar meu próprio Ser,
E, com ela, afi nal, também eu perecer.
(Ibid, p. 175)

É preciso ressaltar a peculiaridade do afeto escolhido por Fausto – o gozo 
cruciante – uma mistura de sexualidade auto erótica -narcisista - com vontade 
de poder. Vale lembrar que “A vontade de poder é um demônio tão poderoso, 
antigo e original quanto Eros.” (Jung, 1968a, par. 42). 

A “VIDA SIMPLES”, A VIA DO COMPLEXO E A VIA DOLOROSA
Eventualmente, um novo vírus de gripe, uma grave crise econômica, ou mais 

teste nuclear faz cair o véu alienatório de falsas seguranças. Nesse ponto de 
“des-ilusão” – de retirada de projeções – aparece o dilema de Fausto: o conheci-
mento cerrou o caminho da “vida simples”, a via da ignorância foi psiquicamente 
obstruída e não é mais um rumo possível (rumo A). A cultura, ou o individuo, que 
adentra o caminho da ciência inicia um caminho sem volta, uma vez que a “vida 
simples” não pode ser artifi cialmente imitada.

Uma vez que se depara com o problema faustiano a saída pela ‘vida simples’ 
está fechada para sempre. Logicamente, nada impede que se refugie num 
chalé no campo, [...]. Mas a alma irá rir frente à decepção. Apenas o que for 
realmente do si mesmo tem poder de curar. (tradução nossa). (Jung, 1968b, 
par. 258). 

Não podendo voltar a trás pelo rumo (A) chega-se à encruzilhada faustiana: 
arriscar queimar as asas numa ânsia dissociada espiritual-ascética/material-las-
civa de encontrar a luz projetando a sombra em bodes-expiatórios – Margarida, 
mãe, irmão e fi lho (v. Fausto I) – (rumo B); ou fazer uma aposta com o terreno 
e mercurial Mefi stófeles e confrontar o inconsciente numa tentativa de eman-
cipação (rumo C)?

De acordo com Jung, ninguém em sua livre-vontade pode debilitar o incons-
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psicologia não deve ser medida pela física, porque “a maneira de provar um fato 
não é o mesmo e não pode ser mesmo nos diferentes ramos do saber”. (carta de 
Jung a E. Bennet em 11.06.1960). (2002, p. 263).

Nos paradigmas sujeito-objeto a variável da subjetividade do observador é 
equacionada pela análise estatística. Mas qual seria o algoritmo capaz de calcu-
lar o símbolo-arquetípico? Se para cada indivíduo uma mesma imagem arque-
típica pode simbolizar conteúdos inconscientes diferentes, como se poderiam 
comparar subjetividades distintas?

Em 1921, Jung já afi rmara que ao extirpar o fator irracional de seu objeto de 
estudo, as explicações racionais tenderiam a se tornarem cada vez mais elabora-
das, o que acabaria por extrapolar os limites da compreensão racional. (cf. 1994, 
par. 775). O entusiasmo e a fé do homem moderno nos fatos que detém o rótulo 
de científi cos seriam uma compensação pela perda “de um mundo que pulsava 
com nosso sangue e respirava com nosso fôlego.” (Jung, 1969, par; 767). 

Talvez por isso o rótulo de “científi co” não tenha sua veracidade advinda do 
entendimento racional e da compreensão social de suas descobertas, mas de 
uma defesa psíquica – um complexo Fausto-Mefi stófeles – que se constelou 
por diversos fatores, tais como: (1) a rapidez do desenvolvimento da consciência 
por meio da ciência e da tecnologia, que teria deixado para trás o inconsciente 
numa posição defensiva que se expressa “na vontade universal de destruição” 
(Jung, 1975, par. 617); (2) na simplifi cação epistemológica do paradigma cien-
tífi co vigente (cf. Jung, 1995, par. 81); (3) na inacessibilidade das constatações 
científi cas pela imensa maioria das pessoas, pois “nenhum cérebro humano pode 
compreender a gigantesca soma total desse conhecimento produzido em massa. 
Os fatos nos soterram.” (Jung, 1969, par; 767); e (4) a vontade de poder de indi-
víduos e instituições que cooptam descobertas científi cas em benefício próprio.

Diante da impossibilidade de entender a complexidade da montanha mágica 
dos fatos “cientifi camente comprovados” – que não obstante tendem a mudar 
com o tempo, mas perpetuar preconceitos –, as massas permanecem alienadas. 
Vale citar as palavras de Jung: “Lá [num nível primitivo] todos acreditam em fan-
tasmas, aqui [na modernidade] todos acreditam em vitaminas.”(Ibid, par. 777). 

AFINAL, DESDE QUANDO O “HOMEM MODERNO”
APOSTOU COM MEFISTÓFELES?

Em Notas marginais sobre a história contemporânea, talvez o texto mais ra-
dical de Jung sobre a ambigüidade presente no racionalismo científi co, este afi r-
ma: “o mundo fantástico e mitológico da Idade Média simplesmente mudou de 
lugar, graças ao nosso chamado iluminismo” (2000, par. 1363). Como conseqü-
ências do desenvolvimento da ciência natural teriam sido expulsos “os demônios 
da natureza e, com eles, os últimos restos da concepção mitológica do mundo”. 
(Idem). Com esse processo os conteúdos projetados na natureza teriam passado 
para dentro da psique humana – “uma moradia bem mais perigosa” (Ibid, par. 
1365) –, e seriam responsáveis pelos banhos de sangue das Guerras Mundiais: 
a total “demonização” e a total “dehumanização”. Esse grande retrocesso teria 
contrabalançado os progressos das verdades científi cas: “as descobertas da ci-
ência merecem nossa admiração, mas são espantosas também as conseqüências 
psíquicas desse magnífi co triunfo humano.” (Ibid, par. 1366).

O encanto sob o qual Fausto decai e com o qual Mefi stófeles ludibria o Estu-
dante (em “Quarto de trabalho”) é um símile daquele com que a serpente tenta 
Eva sob a árvore da ciência: “eritis sicut Deus, scientes bonum et malum” (Goe-
the, 2004, p.197) – “vós sereis como deuses, versados no bem e no mal”. (Gênesis 
3:5). Jung faz uso dessa passagem da obra-prima de Goethe para caracterizar o 
estado de “semelhança a Deus” da personalidade identifi cada com a vontade-de-
poder. E revela o ardil dessa infl ação ao citar a fala oculta de Mefi stófeles: 
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ciente. No máximo conseguiria ludibriar-se projetando o mesmo em vítimas ex-
piatórias – a exemplo das minorias étnicas e do meio-ambiente. “Mediante esse 
aparato engenhoso [o bode expiatório] um homem pode se livrar da catástrofe 
faustiana [...].” (Jung, 1968a, par. 43). O conteúdo afetivo “cruciante” da sombra, 
por sua vez, pode ser tanto da ordem do gozo sexual como da vontade de poder, 
sendo que ambos transbordam nas tentações de Mefi stófeles. Por essa razão, a 
coragem e a força egóica de Fausto padecem.

Em adição, uma vez que não se pode fazer uso de métodos ou teorias para se 
drenar a libido e enfraquecer o inconsciente (Jung, 1968b, par. 258), para quem 
não se aliena nos confortos do complexo cultural (rumo B), o percurso do Ilumi-
nismo está fadado ao encontro com veredas sombrias, por onde Cristo carregou 
a cruz (rumo C). “O caminho tortuoso da libido parece ser uma via dolorosa.” 
(Jung, 1970, par. 84).

Infelizmente, poucas referências podem ser seguidas na escolha dentre esses 
rumos, porque faltaria uma autoridade inquestionavelmente espiritual e moral. 
“O Papa e a Igreja podem dizer que são essa autoridade, mas quantos acreditam 
nisso?” (Jung, 2000, par. 1372). A ciência racionalista também pleiteia esse posto, 
entretanto, ela não responde pelos possíveis abusos por parte dos detentores do 
poder político e/ou econômico. Por sua vez, a psicologia analítica advoga em prol 
da elaboração e da integração das forças inconscientes ao todo da personalidade, 
porém esse tipo de “operação incruenta” só teria êxito “quando se trata de um único 
indivíduo”. “Se for uma família inteira, a relação passa a ser 1:10 ou mais (...) tratan-
do-se de um povo inteiro, então a artilharia dirá a palavra fi nal.” (Ibid, par. 1377).

A visão de mundo de Jung não é pessimista, entretanto, acredita nas pe-
quenas escalas e não se ilude com as sugestões de massa. “Só com o indivíduo 
é possível fazer alguma coisa.” (Ibid., par. 1380). Ainda que pareça um trabalho 
de Sísifo, “lamentavelmente longo e sem esperança” (Ibid., par. 1377), essa é a 
sua escolha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em resumo, nessa leitura da perspectiva junguiana, o rumo (A) está fecha-

do; o (B) é o caminho do complexo, fechado em si mesmo e que gira em falso, 
o “redemunho” me-Fausto-fílico, que conduz à mania do pensamento mágico 
ou à depressão autodestrutiva; e (C) é a via faustiana, a via dolorosa. Mas essa 
via, segundo Jung, está incompleta em Goethe, porque a última coniunctio não 
se realizou. Após o Fausto goetheano e o super-homem de Nietzsche caberia à 
Psicologia Analítica a redenção de Philemon e Baucis (Giegerich, 1984), quando 
Jung busca não se identifi car com o super-homem e dar crédito aos arquétipos 
num paradigma científi co que considera o inconsciente. (Bishop, 2009, p. 136). 
Ao fi nal, a pergunta “por onde rumará Fausto na contemporaneidade?” perma-
nece sem resposta. Retomando as questões introdutórias, a “incons-ciência me-
Fausto-fílica” se traduz numa infl ação egóica do homem da ciência – estado de 
semelhança a Deus –, que lhe rende a satisfação autoerótica e o gozo da von-
tade de poder, mas que para se manter demanda o sacrifício de sucessivos bodes 
expiatórios, a cisão epistemológica entre sujeito-objeto, e a alienação caracterís-
tica da sociedade de consumo e do espetáculo (Baudrillard, 2007; Debord, 1997). 
Frente a isso, um possível rumo ético a ser adotado foi defendido por Jung e se 
constitui na via dolorosa do fausto junguiano – Philemon – aquele que hospeda 
os deuses arquetípicos, ao invés de se identifi car com eles.
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