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RESUMO 

 

Esta Dissertação apresenta uma investigação teórica sobre o conceito de 
indisciplina escolar na relação professor-aluno, na educação básica e superior. De 
forma a avançar a leitura daquele conceito, explora as contribuições da teoria dos 
Tipos Psicológicos proposta por Carl Gustav Jung e os estudos sobre indisciplina.  
Utiliza como método de pesquisa uma modalidade de investigação de Análise 
Conceitual, denominada Desenvolvimento Conceitual. A contribuição de uma teoria 
da Psicologia para os estudos da indisciplina escolar se justifica tendo em vista, que 
para alguns teóricos o tema é um problema interdisciplinar, transversal à pedagogia, 
que deve ser estudado e pesquisado por outras áreas. A teoria dos Tipos 
Psicológicos avança o conhecimento sobre o tema e representa uma possibilidade 
ainda não explorada em pesquisas sobre indisciplina escolar. Possibilita o 
desenvolvimento do conceito, ampliando a compreensão de como os envolvidos 
nessa relação possuem expectativas, atitudes, formas de se relacionar e aprender, 
que podem não ser correspondidas pelo outro. A análise do conceito por meio do 
método de Desenvolvimento Conceitual foi apresentada em três perspectivas. Na 
primeira perspectiva, avançamos no entendimento do conceito de indisciplina na 
relação professor-aluno como uma repressão ou inadequação da função sentimento. 
Por um lado, argumentamos que o conceito pode ser entendido como uma 
inadequação pessoal e/ou coletiva dessa função, consequência de séculos de 
repressão. Por outro lado, o conceito pode ser compreendido como uma falta de 
habilidade do professor com sua função sentimento. Outra possibilidade de 
compreensão do conceito seria como uma forma inadequada de expressão dos 
alunos que possuem a função sentimento mais diferenciada. E por último, o conceito 
pode ser compreendido como uma exclusão da função sentimento no ensino que 
privilegia o pensamento. Na segunda perspectiva avançamos no entendimento do 
conceito de indisciplina na relação professor-aluno a partir da tipologia e da projeção 
dos envolvidos nessa relação. Por um lado, o conceito pode ser compreendido como 
uma expressão das diferenças tipológicas e da projeção gerando expectativas nos 
envolvidos na relação. Por outro, como expectativas que acabam determinando ou 
concretizando os comportamentos dos alunos. Também como conflitos que surgem 
entre os envolvidos devido às projeções relacionadas com os tipos de cada um. Por 
último, o conceito pode ser compreendido quando um determinado aluno assume o 
papel de “bode expiatório” devido às projeções do professor ou do grupo. Na terceira 
perspectiva avançamos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno a partir 
das características contrastantes proporcionadas pelas atitudes extroversão e 
introversão da teoria dos Tipos Psicológicos. Com as atitudes podemos 
compreender que a forma de se comunicar e reagir a determinadas situações pode 
ser diferente de acordo com a atitude predominante do indivíduo. Pois cada um 
parece ver o mundo ou reagir de maneiras muito diferentes.   
 
Palavras-chave: Educação. Indisciplina. Relação Professor-Aluno. Tipos 
Psicológicos. Jung. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This study presents a theoretical investigation about the school indiscipline concept 
in the teacher-student relationship, in the basic and higher education. In order to 
advance the reading of that concept, explores the contributions of the proposed 
theory of Psychological Types by Carl Gustav Jung and the studies of indiscipline. As 
a research method uses a method of investigation of Conceptual Analysis, called 
Concept Development. The contribution of a theory of psychology to the study of 
school indiscipline is justified in view, which for some theorists the subject is an 
interdisciplinary problem, cross pedagogy, that must be studied and researched in 
other areas. This dialogue possibility between the themes represented an 
unprecedented research perspective. To develop the concept of indiscipline in the 
teacher-student relationship with the Psychological Types theory’s and other 
important studies contributions enabled us to broaden the understanding on the 
subject, as well as to explore other readings on the topic. The concept analysis was 
presented in three perspectives. First, the concept of indiscipline in the teacher-
student relationship can be understood as the result either of repression or as 
feelings inadequacy: a personal or collective inadequacy of the feelings function, the 
result of centuries of repression; a teacher’s lack of skill in dealing with the student’s 
feelings function; an inadequate form of expression of students who have a 
differentiated feelings function; an exclusion of this function in the teaching-learning 
process, which focuses on thinking. Subsequently, the concept of indiscipline in the 
teacher-student relationship can be understood from the typology and the projection 
of those involved in this relationship: as an expression of typologicals and projections 
differences, generating expectations among the involved in the relationship; as 
expectations that end up determining or originating the students’ behaviors; as 
conflicts that arise among the involved because of projections related to the various 
psychological  types; and when a particular student assumes the role of "scapegoat" 
due to the teacher’s or to the group’s projections. In the third perspective, the 
concept of indiscipline in teacher-student relationship can be understood from the 
contrasting features existing in extraversion and introversion attitudes: with these 
attitudes we may understand that the way somebody communicates and reacts to 
certain situations may be different according to the individual’s prevailing attitude, 
since each person seems to see the world or react to it in very different ways. 
 
Key words: Education. Indiscipline. Teacher-Student Relation. Psychological Types. 
Jung.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

 Esta Dissertação apresenta uma investigação teórica sobre o conceito de 

indisciplina escolar na relação professor-aluno, na educação básica e superior. De 

forma a avançar a leitura daquele conceito, exploramos as contribuições da teoria 

dos Tipos Psicológicos proposta por Carl Gustav Jung e os estudos sobre 

indisciplina.  Utilizamos como método de pesquisa uma modalidade de investigação 

de Análise Conceitual, denominada Desenvolvimento Conceitual (COOMBS; 

DANIELS, 1991).  

Nosso interesse em estudar o tema surgiu durante o trabalho clínico 

psicopedagógico e psicológico de orientação junguiana. As escolas muitas vezes 

encaminham os alunos considerados “hiperativos”, “difíceis” e “indisciplinados”, aos 

consultórios de psicólogos, entre outros profissionais. Por meio do atendimento a 

alunos e do contato com professores, de várias escolas, fomos constatando as 

diferenças de relacionamentos e de queixas de indisciplina que se estabeleciam 

entre diferentes professores em relação a um mesmo aluno. Isso ocorria, por 

exemplo, quando um aluno era considerado indisciplinado por um professor, mas 

não por outro. 

Tendo em vista nosso interesse em desenvolvermos um projeto de pesquisa 

sobre o tema, buscamos um aprofundamento teórico na literatura educacional, 

cursando no segundo semestre de 2008 o Tópico Especial: “Indisciplina na 

Educação Contemporânea”, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Tuiuti do Paraná. Em contato com o Grupo de Pesquisa: 

Indisciplina na Educação Contemporânea, integrante da Linha de Pesquisa Práticas 

Pedagógicas: Elementos Articuladores, desenvolvemos estudos teóricos e 

participamos de debates e eventos acadêmicos nos quais o tema foi amplamente 

discutido.  

Como consequência dessa experiência e das relações que estabelecemos 

entre a prática profissional e a teoria dos Tipos Psicológicos, elaboramos o trabalho 

Indisciplina em Sala de Aula e as Atitudes Extroversão e Introversão em Jung 

(FERREIRA, 2008), em novembro de 2008 no IV Seminário de Indisciplina na 

Educação Contemporânea. Esse trabalho representou uma primeira aproximação ao 

tema dessa pesquisa. 
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 Desse contato com a literatura especializada, dois conceitos de indisciplina 

nos chamaram especialmente a atenção, um deles proposto por Amado (2001b) e o 

outro por Garcia (2002), que foram de fundamental importância nesta dissertação. 

Em suas teorizações, esses dois autores entendem que a indisciplina pode ser 

analisada a partir das relações estabelecidas em sala de aula, na qual os envolvidos 

possuem expectativas, atitudes, formas de se relacionar e aprender, que podem não 

ser correspondidas pelo outro.  Esta maneira de entender a indisciplina veio 

corroborar tanto com nossa prática quanto com a teoria que embasava nosso 

trabalho.  

Evidentemente, em nossa prática profissional, por ter como suporte teórico a 

Psicologia Analítica, os casos atendidos eram analisados a partir desse referencial. 

Portanto, já vínhamos observando como as diferentes tipologias levavam muitas 

vezes a flutuações na caracterização do indisciplinado entre professores.  Mas, ao 

buscarmos um referencial teórico na Educação, estávamos abertos a outras leituras 

sobre a questão da indisciplina, pois assim acreditamos que deva ser um trabalho de 

pesquisa. Entretanto, apesar dos dois conceitos de indisciplina confirmar nossa 

leitura, não encontramos naqueles autores um referencial teórico que propiciassem 

uma discussão profunda sobre as questões envolvidas.  

Foi ficando cada vez mais evidente para nós, a possibilidade de utilizar a 

teoria dos Tipos Psicológicos de Jung numa pesquisa sobre o tema de indisciplina. 

Esse referencial teórico é capaz de nos ajudar a compreender, por exemplo, como 

professores e alunos podem apreender uma mesma situação de formas diferentes, e 

assim produzir expectativas e conflitos nas relações pedagógicas em sala de aula. 

Ou seja, pode oferecer uma contribuição teórica para avançarmos não somente a 

perspectiva daqueles dois autores, mas também as concepções apresentadas por 

outros teóricos da indisciplina escolar. 

Diante do exposto, como nosso objeto de pesquisa é ampliar o conceito de 

indisciplina escolar na relação professor-aluno, utilizando como contribuição teórica 

os Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung, optamos como metodologia a Análise 

Conceitual, explorando uma de suas vias de análise: o Desenvolvimento Conceitual. 

Pois, segundo Coombs e Daniels (1991, p. 33) este método possibilita que 

concepções sejam desenvolvidas e modificadas, reconstruindo aspectos das 

estruturas conceituais existentes.  
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A contribuição de uma teoria da Psicologia para os estudos da indisciplina 

escolar, também se justifica tendo em vista, que para alguns teóricos, como Aquino 

(2008), o tema é um problema interdisciplinar, transversal à pedagogia, que deve ser 

estudado e pesquisado por outras áreas. A investigação do conceito de indisciplina, 

segundo a perspectiva acima, solicita um olhar interdisciplinar, e, portanto uma 

exploração de leituras teóricas produzidas fora do campo educacional, buscando um 

diálogo criativo e produtivo sobre o tema.  

Para Garcia (2008a), as pesquisas sobre indisciplina precisam considerar 

perspectivas até então não exploradas, que sejam consideradas outras visões.  

Quanto a essa posição, argumentamos que a teoria dos Tipos Psicológicos seja 

capaz de avançar o conhecimento sobre a questão da indisciplina escolar, 

propiciando uma nova perspectiva de leitura sobre o tema, pois, conforme 

levantamento realizado, esta perspectiva teórica representa uma possibilidade ainda 

não explorada em pesquisas sobre indisciplina escolar. 

O texto desta dissertação foi desenvolvido da seguinte maneira.  Na seção 

2, abordamos inicialmente como a indisciplina escolar na contemporaneidade tem 

sido explorada na literatura especializada. Depois, apresentamos os principais 

conceitos de indisciplina escolar que norteiam nosso trabalho, como de Amado 

(2001b) e Garcia (2002). Depois, desenvolvemos o conceito de relação professor-

aluno, com base nos escritos de Estrela (2002) e Placco (2002). Posteriormente, 

consideramos algumas leituras teóricas sobre a indisciplina escolar na relação 

professor-aluno, que possibilitam um diálogo tanto com os conceitos de indisciplina 

apresentados anteriormente, quanto com a teoria dos Tipos Psicológicos que 

faremos na seção seguinte. Por último, exploramos a formação de professores 

relacionando com a indisciplina e tipologia, através de Tardif (2000, 2002), Amado 

(2001a) e Fazenda (2001). 

Na seção 3, apresentamos, inicialmente, um panorama das pesquisas nos 

Programas de Pós Gradução Stricto Sensu no Brasil que utilizaram a teoria dos 

Tipos Psicológicos de Jung como um dos principais referenciais teóricos. Depois, 

destacamos algumas informações importantes sobre a vida e obra de Carl Gustav 

Jung, sua visão de mundo e a importância da condição científica da Psicologia na 

construção de sua teoria. Posteriormente, desenvolvemos o conceito de Tipos 

Psicológicos a partir de Jung (1991b) e outros importantes autores que têm 

publicado e contribuído com a teoria. Exploramos também como alguns teóricos tem 
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abordado o tema da tipologia na relação estabelecida entre professores e alunos em 

sala de aula. E por último, apresentamos o conceito de projeção, e como este 

fenômeno psicológico pode ser compreendido na relação professor-aluno e com a 

tipologia, possibilitando uma ampliação do conceito de indisciplina. 

 Na seção 4, abordamos primeiramente o método de pesquisa utilizado nesta 

dissertação: a Análise Conceitual, em uma de suas três vias possíveis de análise: o 

Desenvolvimento Conceitual (COOMBS; DANIELS, 1991). Posteriormente, 

desdobramos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, com base na 

teoria dos Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung e os estudos sobre indisciplina. 

Dividimos nossa análise em três perspectivas. Primeiramente desenvolvemos o 

conceito de indisciplina na relação professor aluno e a função sentimento. Na 

sequência o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, Tipos Psicológicos 

e a projeção, e por último, a indisciplina na relação professor-aluno e as atitudes 

extroversão e introversão. 

 Na última parte do texto, pontuamos inicialmente as três perspectivas 

analisadas do conceito de indisciplina na relação professor-aluno. Posteriormente, 

apresentamos algumas conclusões sobre a investigação realizada e sugestões 

sobre novas possibilidades de pesquisas com a contribuição da teoria dos Tipos 

Psicológicos, e de outros conceitos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung aos 

estudos de indisciplina escolar. 
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2 INDISCIPLINA E RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

 O objetivo desta seção é explorar algumas contribuições teóricas sobre o 

tema indisciplina escolar, considerada especificamente na relação professor-aluno, 

ou seja, sob a perspectiva que seja um fenômeno relacional (AMADO, 2001b), pois 

consideramos que as diferentes formas de apreender uma mesma situação, as 

expectativas e atitudes dos envolvidos proporcionam diferentes formas de relação, 

que podem esclarecer e ampliar o conceito de indisciplina. 

Inicialmente, julgamos ser importante apresentar uma breve 

contextualização da indisciplina escolar na contemporaneidade, indicando como 

esse tema tem sido explorado na literatura especializada e as possíveis implicações 

desse fenômeno no universo escolar. A indisciplina tem sido abordada, entre os 

principais teóricos e pesquisadores, como um fenômeno complexo, que assim 

precisa ser considerada ao ser investigada (AMADO, 2001b; CARITA; 

FERNANDES, 1999; DE LA TAILLE, 2008; FRELLER, 2008; GARCIA, 1999, 2008a; 

PARRAT-DAYAN, 2008). Essa complexidade é demonstrada na literatura através de 

uma diversidade de conceituações e entendimentos de suas possíveis causas ou 

significados. 

Segundo Aquino (2008) e Parrat-Dayan (2008) a indisciplina tem sido 

apontada como um dos grandes obstáculos pedagógicos no cotidiano escolar na 

atualidade, sendo que muitos professores ainda não sabem como enfrentar um ato 

indisciplinado em sala de aula. O professor, tendo pouca clareza na forma de 

desempenhar seu papel profissional, pode assumir, diante da indisciplina, 

autoritarismo, indiferença, ou, buscando uma atitude mais positiva despe-se de sua 

autoridade, etc. Diante destas dificuldades, tem despertado nos professores 

sentimentos como angústia, desconsideração pela sua pessoa, humilhação, stress, 

surgimento de doenças ocupacionais e levando muitos a pensarem no abandono do 

magistério (CARITA; FERNANDES 1999; ESTRELA, 2002; GARCIA, 2008a; 

PARRAT-DAYAN, 2008; SILVA; RUIZ; LAZZARIN, 2001; VASCONCELLOS, 2009a, 

2009b). Segundo Vasconcellos (2009b, p. 24-25), os próprios profissionais da 

Educação têm reivindicando em suas capacitações a temática da disciplina, sendo 

que na opinião do autor, atualmente esta questão não deve ser deixada de fora da 

formação inicial e continuada dos professores. 
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 Para Estrela (2002, p. 13), a indisciplina “[...] é um fenômeno 

essencialmente escolar, tão antigo como a própria escola e tão inevitável como ela.” 

Mas, como uma criação cultural, tem ao longo da história apresentado 

características diferenciadas e cada vez mais complexas, não sendo, portanto, 

considerado seu conceito como estático e uniforme (DE LA TAILLE, 1996; 

ESTRELA, 2002; GARCIA, 1999; REGO, 2008). Para Garcia (2008b, 2009b), a 

complexidade do fenômeno está avançando e suas expressões, de alguma forma, 

vêm evoluindo. 

De acordo com Garcia (2006a, 2008b), a indisciplina nas escolas tem sido 

associada a um sentido negativo devido aos transtornos que acarreta, embora no 

campo de investigação educacional, esse tema tem sido produtivo, pois têm 

provocado debates, reflexões e busca de respostas. Para o autor o tema tem se 

tornado uma fonte de reflexão e um possível vetor de mudança nas escolas. Garcia 

(2008b, 2009b) argumenta que as atuais expressões de indisciplina estariam 

representando desafios que incitam uma mudança de paradigma, que necessitam 

um repensar e o desenvolvimento de novas práticas nas instituições escolares.  

É importante salientar que, neste trabalho, distinguimos as noções de 

indisciplina e de violência na escola. De acordo com Garcia (1999, p. 105) cada um 

desses termos possui especificidades, ou seja, não podem ser considerados 

sinônimos, pois caracterizam situações cotidianas distintas no ambiente escolar. 

Estrela (2002, p. 14) esclarece essa diferenciação:  

 

Se a indisciplina escolar pode tocar as fronteiras da delinqüência, ela raras 
vezes é delinqüência, pois não viola a ordem legal da sociedade, mas 
apenas a ordem estabelecida na escola em função das necessidades de 
uma aprendizagem organizada colectivamente.  

  
 

Rodrigues (2002, p. 176) também reforça o posicionamento deste trabalho 

quanto às diferentes especificidades da indisciplina escolar e da violência:  

 

[...] o campo coberto por esta nossa intervenção foca a indisciplina 
enquanto fenômeno pedagógico, centrando-nos particularmente na sala de 
aula (ainda que isso implique pensar a sala de aula como uma unidade do 
sistema complexo que a escola é), deixando de parte a problemática da 
violência e de outras formas de indisciplina social que, apesar de se 
manifestarem na escola e/ou na turma, estão fora da esfera da acção 
profissional do professor e apelam para intervenções, porventura mais 
especializadas, de outros actores sociais.  
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Outra diferenciação importante a esclarecer, com base em Estrela (2002, p. 

14), é que a indisciplina também não deve ser confundida com casos de patologia 

individual de ordem biopsicológica. Para a autora, mesmo nesses casos, são os 

fatores presentes na situação pedagógica que desencadeiam a indisciplina e, 

portanto, privilegia uma leitura pedagógica, integrando leituras psicológicas e 

sociológicas do mesmo fenômeno. 

A indisciplina é plural, tanto no conceito como em suas possíveis causas, 

expressões e implicações no ambiente escolar. De acordo com Garcia (1999, p. 

104), as diferentes causas da indisciplina podem ser reunidas em dois grandes 

grupos gerais: um deles relacionado ao que denomina causas internas e um outro 

associado às causas externas a escola.  Entre as causas internas o autor destaca as 

condições materiais nas quais ocorrem o processo ensino-aprendizagem, os 

relacionamentos interpessoais, o ambiente escolar, o perfil do aluno e a relação 

professor-aluno. As causas denominadas externas englobariam, por exemplo, o 

ambiente familiar, a violência social e a influência exercida pelos meios de 

comunicação. Para o autor, as diferentes causas, relacionadas nos dois grupos, 

interagem de tal forma que seria reducionismo tentar pensar a indisciplina escolar a 

partir de uma única causa ou agente.  

Para Vasconcellos (2009a, p. 67), podemos encontrar as causas da 

indisciplina em cinco níveis: sociedade, família, escola, professor e aluno, sendo que 

para o autor estes níveis não devem ser vistos de forma isolada e sim de modo 

entrelaçado. Portanto, para os dois autores a causa da indisciplina pode ser 

analisada sob vários aspectos, mas de qualquer forma, estará sempre fazendo parte 

de um conjunto de fatores interligados. 

Diante do exposto, encontramos na literatura educacional uma diversidade 

de sentidos atribuídos ao conceito de indisciplina, entre eles: clima relacional em 

sala de aula (CARITA; FERNANDES, 1999), ausência de gestão escolar relacionada 

à indisciplina (GARCIA, 2002), currículo escolar descontextualizado da realidade dos 

alunos (REBELO, 2007), desobediência a normas e regras sociais e morais 

(PARRAT-DAYAN, 2008), vínculo entre moralidade e sentimento de vergonha 

enfraquecida (DE LA TAILLE, 2008), moralidade e indisciplina (ARAÚJO, 2008), 

como uma ruptura com o vínculo de autoridade docente (SIMON, 2008), entre 

outros.   
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Em meio à diversidade de abordagens teóricas sobre o tema, escolhemos 

focalizar, neste trabalho, o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, pois 

argumentamos, como Amado (2001b, p. 27), que a indisciplina pode ser 

compreendida como um fenômeno interativo específico desta relação. Entretanto, 

reconhecemos que a complexidade e amplitude deste tema solicitam também outros 

enfoques de pesquisa. 

Para analisarmos o conceito de indisciplina na relação professor aluno, 

organizamos esta seção da seguinte maneira: inicialmente apresentamos os 

conceitos de indisciplina, utilizando como principais referências Garcia (2002), 

Amado (2001b) e Estrela (2002). Depois esclarecemos o conceito de relação 

professor-aluno, a partir de Estrela (2002) e Placco (2002).  Posteriormente, 

exploramos as principais visões teóricas que abordam o tema da indisciplina escolar 

na relação professor-aluno. E por último, exploramos a formação de professores 

relacionando com a indisciplina e tipologia, através de Tardif (2000, 2002), Amado 

(2001a) e Fazenda (2001). 

 

2.1 O CONCEITO DE INDISCIPLINA 

 

 Dentre a diversidade e pluralidade de conceitos encontrados na literatura, o 

objetivo desta subseção é explorar aquelas noções de indisciplina escolar que nos 

possibilitam desenvolver uma visão sobre sua especificidade na relação professor-

aluno, e que possa, na terceira seção desta Dissertação, ser articulada com a teoria 

dos Tipos Psicológicos de Jung. 

Estrela (2002, p. 17) apresenta uma definição de indisciplina possivelmente 

mais explorada na literatura: “[...] indisciplina relaciona-se intimamente com o de 

disciplina e tende normalmente a ser definido pela sua negação ou privação ou pela 

desordem proveniente da quebra das regras estabelecidas.” Com esta definição a 

autora argumenta todo seu trabalho sobre indisciplina relacionando-o diretamente ao 

campo da relação pedagógica. 

Argumentamos que também devemos contextualizar o que seja considerado 

indisciplina nas diferentes relações estabelecidas entre professores e alunos em 

sala de aula. Esclareceremos esta posição nos argumentos e conceitos que 

apresentaremos a seguir. 
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De acordo com Rego (2008, p. 84), a palavra indisciplina pode ter sentidos 

diferenciados, dependendo de cada indivíduo, de suas vivências e do contexto da 

situação. Parrat-Dayan (2008, p. 19) também afirma que o significado do que é 

disciplina ou indisciplina pode ser diferenciado dependendo do professor: 

 

[...] para um professor, indisciplina é não ter o caderno organizado; para 
outro, uma turma será caracterizada como indisciplinada se não fizer 
silêncio absoluto e, já para um terceiro, a indisciplina até poderá ser vista de 
maneira positiva, considerada sinal de criatividade e de construção de 
conhecimento.  
 

 
Carita e Fernandes (1999, p. 17) explicam essa diversidade de 

entendimentos sobre o que vem a ser indisciplina:  

 

Quando nos reportamos não às significações, mas aos comportamentos, 
torna-se porventura mais difícil proceder a uma caracterização generalizável 
do que é a indisciplina, uma vez que é praticamente impossível estabelecer 
universalmente quais os comportamentos ou situações concretas 
merecedoras de tal adjectivação. É, aliás, este facto que legitima que para 
alguns autores (Hargreaves, 1978)

1
 a indisciplina seja vista antes de mais  

como um processo de categorização, de atribuição a alguém ou a uma 
determinada situação da categoria de indisciplinado [...] processo que, como 
é sabido, não é uniformemente protagonizado por professores e alunos, 
nem mesmo entre os professores, o que oferece mesmo variações no 
mesmo professor consoante as situações. 
 

 

As autoras complementam afirmando que é no contexto da relação 

pedagógica que o professor categoriza um aluno ou comportamento como 

“indisciplina” e reconhecem que seja natural ocorrerem entre os envolvidos tensões 

e conflitos, visto que cada um possui uma perspectiva, interpreta e realiza uma 

leitura da situação. 

Diante das perspectivas acima apresentadas, argumentamos que o 

entendimento do que venha a ser “indisciplina” numa sala de aula, pode não ser 

generalizável, ou seja, cada professor pode, de acordo com suas características 

pessoais, expectativas, alunos envolvidos, etc., interpretar a situação de forma 

diferenciada. Da mesma forma, na perspectiva do aluno, seu comportamento, forma 

de agir e se relacionar, pode não ser considerado por ele como indisciplina. 

                                            
1
 HARGREAVES, D. Las relaciones interpersonales em la education. Madrid: Narcea, 1978. 
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Abaixo apresentamos dois conceitos de indisciplina, que reforçam esta 

perspectiva de leitura, como também conduzirão o desenvolvimento de nosso 

trabalho. Para Garcia (2002, p. 376), indisciplina:  

 

[...] se refere às condutas, atitudes, modos de socialização, relacionamentos 
e desenvolvimento cognitivo, que demonstram os estudantes, e que tendem 
a não reproduzir, divergir ou mesmo negar as orientações, expectativas ou 
oportunidades apresentadas pela escola.  
 

  

Ou seja, o conceito do autor fortalece nosso entendimento sobre a 

indisciplina escolar. Pois o professor de acordo com sua forma de ser, pensar, 

ensinar, possui expectativas em relação aos seus alunos, ou seja, assim espera que 

se comportem, aprendam se relacionem. Quando isto não ocorre, podem ser 

considerados “indisciplinados”. 

Apresentamos um segundo conceito de indisciplina que ressalta a 

importância das expectativas no processo de interação professor-aluno: 

 

[...] indisciplina é uma realidade construída na própria aula, resultante de um 
processo de interacção entre os participantes, professores e alunos, 
possuindo todos eles expectativas mútuas, percepções e pontos de vista 
muito próprios de tudo o que acontece com eles e à sua volta. (COHEN e 
COHEN

2
, 1987; ATKINSON et al

3
, 1988 apud AMADO, 2001b, p. 35). 

 

 

Nesta perspectiva, Amado (2001b) também entende que nas relações 

estabelecidas em sala de aula, tanto professores quanto alunos possuem suas 

expectativas, maneiras próprias de perceber e entender a realidade. Ou seja, 

através dos conceitos acima apresentados, nos possibilitará ampliar e apresentar 

uma nova perspectiva conceitual sobre a indisciplina escolar na relação professor-

aluno, que desenvolveremos durante todo este trabalho. 

 Amado (2001b), ainda ao explicar a indisciplina numa perspectiva 

interacionista, escreve que professores e alunos podem definir uma mesma situação 

de maneira diferente, sendo a negociação nestes casos difícil de ocorrer, havendo 

então um desencontro de regras e expectativas. Explica ainda: 

 

                                            
2
COHEN, L.: COHEN, A. Disruptive behavior: a sourcebook for teachers. London: Harper and Row                   

Publishers, 1987. 
3
ATKINSON, P.; DELAMONT, S.; HAMMERSLEY, M. Qualitative research traditions:a british                  

response to Jacob. Review of Educacional Research, Thousand Oaks, v. 58, n. 2, p. 231-250, 1988. 
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Na aula, por exemplo, haverá quem interprete tal ou tal comportamento 
como correcto ou desviante, justo ou injusto, aborrecido ou motivador, e 
essas interpretações devem ser tidas em conta, pois são elas que explicam 
o desenrolar dos próprios acontecimentos. (ERICKSON

4
 1989 apud 

AMADO, 2001b, p. 34). 
 

 

Esta visão do conceito de indisciplina é congruente com a observação de 

alguns pesquisadores, onde um mesmo aluno pode ser considerado indisciplinado 

por um professor, mas não por outro. Para Curto (1998, p. 17), a percepção que um 

professor tem de seu aluno, pode não ser a mesma que seu colega, sendo a 

atribuição da indisciplina um fator subjetivo, com professores lidando de formas 

diferentes a mesma situação. Garcia (2009a, p. 317) também afirma que as 

expectativas individuais de cada professor podem resultar atribuições diferenciadas 

do que venha a ser um aluno indisciplinado. 

Para Aquino (1998, p. 7), alunos indisciplinados com determinado professor, 

podem ser bastante colaboradores com outros professores. Oliveira (2004, p. 8) 

observou que “[...] um mesmo aluno não é indisciplinado em todas as aulas, bem 

como um professor não apresenta dificuldades em todas as turmas para lidar com 

expressões de indisciplina escolar.” Leite (2008, p. 2) também observou, em sua 

pesquisa, que os alunos não são dispersos em todas as aulas, ou seja, com todos 

os professores. Para Jesus (2008, p. 26), determinados comportamentos dos alunos 

podem se constituir em indisciplina para alguns professores, enquanto para outros 

não, dando exemplos como o bocejar, usar boné, distrair-se, participar sem pedir a 

palavra. E finalmente, para Lopes (2002, p. 263), a indisciplina seria sensível a 

determinados professores, sendo algumas turmas incontroláveis e outras 

inofensivas dependendo da figura do professor. 

 Considerando o exposto acima, propomos que a indisciplina escolar seja 

compreendida na relação estabelecida entre professores e alunos. Pois, as 

características pessoais dos sujeitos envolvidos, ou seja, cada um com sua maneira 

própria, e muitas vezes antagônica, de compreender, perceber, sentir e pensar pode 

proporcionar diferentes tipos de relações em sala de aula, e consequentemente, 

diferentes atribuições do que seja “indisciplina”. 

                                            
4
 ERICKSON, F. Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. In: WITTROCK, M. (Ed.).           

La investigación de la enseñanza, vol. II, Barcelona: Paidós-MEC, 1989. p. 195-301. 
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Essa visão sobre o conceito de indisciplina escolar será ampliada na seção 

seguinte no qual apresentaremos o conceito de relação professor-aluno. 

 

2.2 O CONCEITO DE RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

Nesta subseção desenvolvemos o conceito de relação professor-aluno, visto 

que nossa pesquisa tem como foco essa relação no desenvolvimento do conceito de 

indisciplina. Buscamos compreender com esse conceito, como os sujeitos 

envolvidos podem perceber uma mesma situação de forma diferenciada produzindo 

expectativas e conflitos nas relações estabelecidas em sala de aula. 

Inicialmente vale esclarecer o significado do termo relação pedagógica que, 

no nosso entendimento, abrange o termo relação professor-aluno. Para isto, nos 

reportamos a Estrela (2002, p. 36), que fornece como conceito de relação 

pedagógica: “[...] o contacto interpessoal que se gera entre os intervenientes de uma 

situação pedagógica e o resultado desses contactos.” 

Conforme Estrela (2002, p. 33) “[...] os fenômenos de disciplina e indisciplina 

na aula remetem directamente para o campo da relação pedagógica [...].” Ou seja, 

essa pesquisadora apesar de reconhecer todos os possíveis fatores que podem 

intervir nos fenômenos de indisciplina, acaba focando seus estudos nessa relação 

específica, tanto que sua obra, tão referenciada entre os pesquisadores, tem como 

título: Relação Pedagógica, Disciplina e Indisciplina na Aula. 

Aquela autora (2002, p. 33), esclarece seu entendimento sobre o termo, 

diferenciando de outros tipos de relações:  

 

[...] o substantivo relação raras vezes aparece isolado, aparecendo em geral 
acompanhado de um adjectivo que especifica a natureza dos elementos 
nela implicados: relação parental, relação amical, relação conjugal... É, 
portanto, o adjectivo pedagógico que constitui a diferença específica que 
permite distinguir a relação pedagógica de qualquer outro tipo de relação 
humana em geral e da relação educativa em especial.  
 

 

Estela (2002, p. 36) fornece ainda uma diferenciação da relação pedagógica 

num sentido lato e restrito, o que esclarece os sujeitos envolvidos na relação:  

 

Num sentido lato, a relação pedagógica abrange todos os intervenientes 
directos e indirectos do processo pedagógico: aluno-professor, professor-
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professor, professor-staff, aluno-funcionários, professores-pais... Num 
sentido restrito, abrange a relação professor-aluno e aluno-aluno dentro de 
situações pedagógicas [...]. 
 

 

 Pela diferenciação realizada pela autora, podemos afirmar que adotamos 

como foco para este trabalho, a relação pedagógica no sentido restrito, e sendo 

mais especifico ainda, na sua dimensão relação professor-aluno, visto que não 

pretendemos investigar as outras possíveis relações que podem estar abrangidas no 

termo. 

 Placco (2002, p. 8-9) também contribui para esclarecer o que entendemos 

por relação professor-aluno:  

 

É importante fazer um contraponto entre o que freqüentemente está 
presente quando se fala em relações pedagógicas na sala de aula e em 
relações pessoais/interpessoais e sociais em sala de aula. No primeiro 
caso, alguns enfoques teóricos – e mesmo o senso comum – tendem a 
pensar em temas como organização, sistematização, planejamento, 
controle de classe, conteúdos curriculares, questionamentos e curiosidades 
intelectuais, formas de responder a situações novas ou problemáticas, 
áreas de conhecimento, entre outros. No segundo caso, a tendência é 
pensar em questões afetivas, no campo dos desejos, das expectativas, dos 
motivos, das interações, das crenças, dos valores, das parcerias, da 
cooperação, da socialização e até das competições, entre outros.   

 
 

Aquela autora (2002, p. 10), a princípio, realiza este contraponto, mas 

posteriormente esclarece sua posição, propondo uma interpretação em que estas 

relações devem ser entendidas como unas e complexas:  

 

Se por um lado, se traduz por uma articulação de saberes, por uma troca 
que mobiliza e permeia os processos cognitivos, por outro também significa 
considerar que cada um, nessa interação, expõe seus pensamentos, seus 
modos de interpretar a realidade, suas perspectivas de ação e reação, seus 
motivos e intenções, seus desejos e expectativas – seus afetos, enfim.  

 

 

 Diante dos esclarecimentos acima, propomos neste trabalho, que o conceito 

de relação professor-aluno seja compreendido como uma forma específica de 

relacionamento humano. Pensamos que nessa relação os indivíduos como um todo 

estão mobilizados, com suas personalidades, sendo que professor e aluno 

influenciam-se reciprocamente, cada um com seus desejos, expectativas, crenças, 

formas de interpretar a realidade, etc. 
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 Propomos que as diferenças dos indivíduos envolvidos nessa relação sejam 

observadas, pois como melhor argumentaremos adiante, elas podem esclarecer 

muito das questões de indisciplina em sala de aula.  Pois, conforme argumenta 

Estrela (2002, p. 37), o professor não seria mais o único detentor do saber. 

Atualmente, numa sala de aula, o professor deve estar mais atento a sua forma de 

se relacionar, bem como de seus alunos, ou seja, o aspecto relacional está 

adquirindo cada vez mais importância.  

 Na próxima subseção desenvolveremos teoricamente a indisciplina na 

relação professor-aluno, o que possibilitará uma maior compreensão e ampliação 

com os conceitos então apresentados. 

 

2.3 INDISCIPLINA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

Apresentamos nesta subseção as principais contribuições teóricas que 

encontramos na literatura educacional especializada que reforçam a possibilidade de 

leitura do conceito de indisciplina na relação professor-aluno, bem como oferece 

uma nova perspectiva conceitual, relacionando com a teoria dos Tipos Psicológicos, 

que realizaremos na quarta seção. 

Para Aquino (2008, p. 49), é no recorte da relação professor-aluno que 

devemos buscar o entendimento da problemática da indisciplina. O autor não 

desconsidera outras perspectivas como um atributo individual do aluno, relações 

familiares, circunstâncias sócio-históricas, etc., mas argumenta (2008, p. 49) que 

“[...] indisciplina é mais um dos efeitos de entre pedagógico, mais uma das 

vicissitudes da relação professor-aluno, para onde afluem todas essas ‘desordens’ 

anteriormente descritas.” Ele argumenta (2008, p. 50) ainda: 

 

[...] não é possível imaginar que a saída para a compreensão e o manejo da 
indisciplina resida em alguma instância alheia à relação professor-aluno, ou 
que permaneça sempre a reboque das determinações extra-escolares. 
Abstenhamo-nos, pois, de demandar uma ação mais efetiva da família, uma 
melhor definição social do papel escolar, ou mesmo um maior abrigo das 
teorias pedagógicas. A saída possível está no coração mesmo da relação 
professor-aluno, isto é, nos nossos vínculos cotidianos e, principalmente, na 
maneira com que nos posicionamos perante o nosso outro complementar.  
 
 

O autor expressa, na citação acima, nossa compreensão sobre a indisciplina 

escolar, sem também desconsiderar a complexidade que o tema envolve, buscando 
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neste trabalho compreender o conceito na relação estabelecida entre professores e 

alunos em sala de aula. 

Segundo ainda Aquino (2008, p. 40), nos relatos dos professores 

encontramos os seguintes termos que traduzem os possíveis entendimentos deles 

sobre o que seria indisciplina dos alunos “[...] bagunça, tumulto, falta de limite, maus 

comportamentos, desrespeito às figuras de autoridade etc.” Para Freller (2008, p. 

132), os professores consideram indisciplina, comportamentos tais como: conversas 

paralelas, agressividade, falta de interesse e respeito, hiperatividade, etc. Ou seja, 

há uma diversidade de entendimentos sobre o significado de indisciplina para os 

professores, conforme desenvolvemos anteriormente na seção que trata do conceito 

de indisciplina. 

Argumenta ainda Aquino (2008, p. 43) que para muitos a escola de 

antigamente ainda pode ser almejada como modelo, entretanto, nessa escola a 

disciplina era imposta através do castigo ou da ameaça, e as relações entre 

professores e alunos eram em termos de obediência e subordinação.  

Como ressalta “[...] uma nova geração se criou. Temos diante de nós um 

novo aluno, um novo sujeito histórico, mas, em certa medida, guardamos como 

padrão pedagógico a imagem daquele aluno submisso e temeroso.” (AQUINO, 

2008, p. 43).  A indisciplina seria para o autor uma rejeição da escola a um novo 

sujeito/aluno histórico5, que não precisa mais permanecer estático, calado e 

obediente, mas pelo contrário, para aprender pode precisar da inquietação e da 

desobediência. Para tanto, sugere que a escola precisa reinventar a relação 

professor-aluno, abdicando da idealização de modelos de alunos, de professor e da 

relação instituída entre ambos. 

Argumentamos como Aquino (2008), que não se deve idealizar um modelo 

de aluno, mas pensamos com prudência quando sugere que o “novo” aluno, ou seja, 

um “novo” sujeito histórico pode precisar ser inquieto e desobediente no processo de 

aprendizagem. Propomos que se pense o aluno, assim como o professor, como 

indivíduos que possuem suas singularidades, ou seja, são indivíduos com suas 

diferenças nas formas de ensinar, aprender e se relacionar. Devido a estas 

diferenças pessoais, alguns alunos em seu processo de aprendizagem ou no 

                                            
5
 O autor contrapõe o modelo de aluno da Escola Tradicional com o da Escola Nova (movimento que 

ganhou maior impulso no Brasil na década de 30 com o Manifesto da Escola Nova). 
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contato interpessoal em sala de aula, podem necessitar da conversa, do diálogo, 

mas outros podem preferir o silêncio e a reflexão.  

Para Estrela (2002, p. 19-20), a escola também tem passado por profundas 

transformações, mas ainda podemos encontrar nesta instituição o que a autora 

denomina de magistrocentrismo tradicional: 

 

Se o professor perdeu o monopólio do saber que fundamentava a sua 
autoridade e legitimava o seu carisma e se o seu discurso se transformou 
em função das múltiplas pressões sociais que lhe prescrevem outros 
papéis, na prática pedagógica quotidiana muitos professores tendem ainda 
a preservar o lugar central na organização do acto pedagógico que a 
pedagogia tradicional lhes atribuía. Assim, privilegiam o seu papel de 
transmissores do conhecimento, monopolizam ou centralizam a 
comunicação limitando as possibilidades de o aluno-receptor se tornar 
emissor, criam formas ilusórias de participação e minimizam os aspectos 
relacionais [...] condiciona os sentimentos ao condicionar a possibilidade da 
sua exteriorização; controla as relações humanas na sala de aula; 
determina os critérios do que é bom, verdadeiro, belo, útil, correcto.  
 

  

Com isto, também acredita que o professor continua a buscar o que a 

pedagogia tradicional tinha como pilar: um aluno quieto, calado, atento obediente e 

respeitador. Freller (2008. p. 71), também observa essas expectativas dos 

professores em relação aos alunos, ou seja, que sejam dóceis, quietos e submissos. 

Estas expectativas por parte de alguns educadores, não leva em conta a pluralidade 

de indivíduos que estão presentes em sala de aula, cada um com sua maneira 

própria de aprender e de se relacionar, inclusive o próprio educador. 

 Por outro lado, segundo Jesus (2008, p. 22), os alunos não são tão 

influenciados pelo professor como no passado, quando eram idealizados como 

“senhor doutor” ou “senhor professor”. Para o autor, na atualidade, o que leva o 

professor a ter sucesso junto a seus alunos, é a apreciação destes por determinadas 

qualidades pessoais e relacionais de seu professor. Argumentamos, então, que o 

professor deve estar muito mais atento a como suas características pessoais podem 

estar interferindo nas relações em sala de aula. Para aquele autor (2008, p. 22), se 

anteriormente o aluno se adaptava ao método do professor, hoje o professor “[...] 

deve ir ao encontro dos interesses e linguagem dos alunos [...].” O professor é um 

líder que deve motivar seus alunos, pois afirma que uma das principais 

consequências da desmotivação em sala de aula é a indisciplina escolar.   
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 Garcia (2009b, p. 515-516), também argumenta sobre a mudança da 

posição de autoridade do professor, que atualmente para consegui-la deve 

demonstrar uma competência para ensinar e outra interpessoal em sala de aula. 

Acredita que a disciplina em sala de aula não se consegue mais pelo controle e 

punição como muitos educadores ainda acreditam. Sugere Garcia (1999, 2008b, 

2009b) a superação da abordagem comportamentalista ao tratar da questão, e que 

os educadores busquem novas formas de relacionamentos e de liderança em sala 

de aula. 

 Garcia (2009a, p. 317-318), em outro trabalho compreende a indisciplina no 

contexto das relações estabelecidas em sala de aula: 

 

[...] o aluno não está sozinho e não se distingue como o arquiteto singular 
dos contextos de indisciplina. Ele é um ator social cujo papel se desdobra 
na relação com outros atores sociais. Em outros termos, a indisciplina aqui 
não seria atribuída às características de indivíduos isolados, mas percebida 
como algo desdobrado de contextos e relações. Disciplina e indisciplina 
resultariam antes da dinâmica e qualidade das relações que se 
desenvolvem em sala de aula, e não simplesmente das características 
individuais dos alunos considerados indisciplinados.   
 

 

 O autor argumenta que nessa visão, a percepção do professor sobre a 

indisciplina deve ser modificada, pois deve se perceber também conectado na 

gênese da indisciplina e, portanto, no seu trabalho disciplinar em sala de aula, deve 

buscar modificar as relações estabelecidas com seus alunos. 

 Segundo Teixeira6 (1995, apud CURTO, 1998, p. 20-23) atualmente o 

professor deve considerar a sua profissão “eminentemente relacional”, e, portanto, 

deve prestar atenção em si mesmo. Para Curto (1998, p. 23), dependendo da 

formação relacional do professor, ele terá maior capacidade na prevenção ou 

diminuir as situações de indisciplina em sala de aula. Também constatou (1998, p. 

104) que na percepção dos alunos, a indisciplina tende a diminuir quanto mais 

positiva for a relação estabelecida com seu professor.   

Amado (2001b, 2002), conforme apresentamos anteriormente em seu 

conceito de indisciplina, também acredita na importância das expectativas, crenças 

etc. Ao explicar a importância das interações entre professores e alunos o autor 

(2002, p. 62) escreve: 

                                            
6
 TEIXEIRA, Manuela. O professor e a escola. Lisboa: McGraw-Hill, 1995. 
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[...] o que é determinante das interações é um mundo subjectivo e 
intersubjectivo de fenômenos, como as impressões, as perspectivas, as 
representações (rótulos, tipificações, expectativas sobre os outros e sobre si 
próprios, crenças, avaliações, julgamentos...) e as interpretações que os 
“actores” fazem, mutuamente, de actos, gestos, palavras e situações.  
  

 

Queremos salientar este ponto que o autor desenvolve em sua obra 

Interacção Pedagógica e Indisciplina na Aula, e outros trabalhos, sobre a 

complexidade das expectativas mútuas entre professores e alunos, e suas possíveis 

influências na indisciplina. Amado (2001b, p. 116) afirma quanto às expectativas que 

“[...] pode ser uma simples crença, pode ser a percepção que se tem de outra 

pessoa, pode ser ainda uma atitude que influencia negativa ou positivamente a 

resposta de outra pessoa [...].” 

Para Freller (2008, p. 40), ao se tratar da indisciplina, também não devemos 

reduzir a relação professor-aluno nos seus aspectos pedagógicos, pois cada um dos 

envolvidos possui suas necessidades, expectativas, crenças, valores e preconceitos.  

Ou seja, as características pessoais dos sujeitos envolvidos em sala de aula têm 

sido reconhecidas por alguns pesquisadores sobre o tema como um importante fator 

a considerar no entendimento da indisciplina. 

Amado (2001b, p. 116), ao ampliar a discussão sobre o impacto das 

expectativas na relação professor-aluno, explica o fenômeno da “profecia auto-

realizada”. Este fenômeno faz parte da obra de Jacobson e Rosenthal7, que 

explicam que as relações interpessoais em sala de aula são tão determinantes que 

podem levar muitas vezes os alunos a concretizar os comportamentos que seu 

professor profetizou. O autor (2001b, p. 114) ao explicar a labelling theory:  

 

Com base nas representações sociais, atribuem-se características comuns 
(muitas vezes através de “rótulos”) aos membros de um determinado grupo, 
como, por exemplo, aos alunos com determinadas características 
comportamentais ou com determinado estatuto acadêmico. As 
representações que professores e alunos em interacção constroem uns 
sobre os outros e sobre o conjunto de circunstâncias em que estão 
envolvidos (situação, regras) surgem como variáveis importantes na 
determinação e na compreensão das condutas de cada um.  

 

                                            
7
ROSENTHAL, Robert; JACOBSON, Lenore.  Pygmalion in the classroom: teacher expectation and 

pupil’s intellectual development. Bethel: Crown House, 2003. 
. 
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Argumentamos com isto, que as expectativas mútuas presentes nesta 

relação professor-aluno, podem ser determinadas pelas características da 

personalidade de cada envolvido, pois  tendemos a ter como expectativa que o outro 

sinta, perceba, reaja, de determinada maneira. Essa expectativa pode ser mais 

“profetizadora”, principalmente em crianças, onde sua personalidade ainda é muito 

influenciável pelo inconsciente de seus pais e professores. 

Estrela (2002, p. 71) também explica como as expectativas dos professores 

podem interferir no comportamento dos alunos: 

 

Através da comunicação que estabelece com os alunos, o professor vai-
lhes transmitindo, consciente ou inconscientemente, as imagens e 
expectativas que formula a seu respeito, imagens e expectativas que levam 
os alunos a agirem em sua conformidade.  
 
 

 Nesta relação professor-aluno, a autora (2002, p. 63-64) também observou 

que existe uma forte ligação na maneira como ocorre a distribuição da comunicação 

entre os sujeitos e o estabelecimento da disciplina em sala de aula. Comenta que 

muitos professores permitem que a comunicação seja monopolizada sempre pelos 

mesmos alunos, o que pode levar os alunos que se sentem ignorados, manifestarem 

comportamentos de desinteresse e de fuga ao trabalho escolar.  

 Amado (2001b, p. 40) também escreve, com base na análise sistêmica da 

comunicação, que “[...] muitos dos problemas de indisciplina têm por base 

problemas de comunicação interpessoal.” Acrescenta que certos padrões de 

comunicação podem provocar nos alunos reações comportamentais específicas. 

Para Carita e Fernandes (1999, p. 17), a indisciplina tem que ser “[...] 

analisada e compreendida no contexto da relação pedagógica em que a situação 

emerge e é categorizada enquanto tal.” Também afirmam que a relação interpessoal 

estabelecida entre professores e alunos se assenta na comunicação, sendo 

importante o professor ter consciência da forma como está sendo estabelecida. 

 Afirmam ainda as autoras (1999, p. 19) ser natural ocorrerem situações de 

conflitos e tensões entre professores e alunos, pois cada um tem uma leitura, 

interpretação e perspectivas em relação à determinada situação. Sendo assim, para 

as autoras, muitas das questões disciplinares possuem forte dependência com o 

clima relacional da turma, onde o professor tem um papel importante na sua 

construção. Portanto, enfocam (1999, p. 13) em seu trabalho a importância do 
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trabalho preventivo para lidar com as questões disciplinares, propondo para tanto, 

que o professor busque: autoconhecimento, conhecer bem seu aluno e a turma 

enquanto grupo, e a gestão de sala de aula. 

 No desenvolvimento do autoconhecimento por parte dos professores, as 

autoras (1999, p. 25) propõem dois domínios de competências: de relação e de 

comunicação com seus alunos: 

 
Sabendo quanto o seu modo de agir e de interagir é importante, torna-se 
necessário o professor conhecer-se a si mesmo, como profissional, para de 
modo intencional, ter em atenção a sua conduta e prever os reflexos dela 
nos alunos.  
 

 

 Charlton e David8 (1993, apud CARITA e FERNANDES, 1999, p. 25) quanto 

ao autoconhecimento do professor para lidar com as questões de indisciplina, 

escrevem: 

 

Muitos de nós tornamo-nos defensivos e irritados quando confrontados com 
comportamentos indisciplinados dos alunos e temos dificuldade em olhar-
nos criticamente e aos nossos métodos e atitudes. Mas se nós nos 
orgulhamos com o êxito da nossa influência sobre atitudes, sentimentos, 
acções e sucessos escolares dos nossos alunos, então devemos, 
consequentemente, aceitar que o reverso pode suceder: nós podemos 
influenciar os alunos de modos inaceitáveis ou indesejáveis, porque nos 
deixamos iludir pela idéia de que somos perfeitos.  

 
 

 Carita e Fernandes (1999, p. 26) argumentam que para os professores 

atuarem com eficácia no relacionamento interpessoal, e, portanto, preventivamente 

nas questões disciplinares em sala de aula, devem ter consciência de como 

funcionam na e com a classe, e o impacto de seu comportamento sobre os alunos. 

Quanto a isto escrevem: 

 

Aprenderem a conhecer-se – as suas atitudes, o modo como se movem, 
como comunicam, os gestos, a voz, a congruência entre as atitudes e as 
palavras, a capacidade de exprimirem não só idéias, como os próprios 
sentimentos.  
 

 

                                            
8
CHARLBON, T.; DAVID, K. Managing misbehaviour in schools. Routledge: London, 1993. 
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 Pois, segundo ainda aquelas autoras (1999, p. 31), antes de o professor 

aceitar seus alunos precisa aceitar a si próprio, construindo assim o que consideram 

a base da relação professor-aluno. Afirmam (1999, p. 38) que este 

autoconhecimento deve abranger não somente seus comportamentos, mas também 

seus sentimentos. 

Jesus (2008, p. 26) também argumenta sobre a importância do professor 

analisar seu comportamento e buscar um maior autoconhecimento para lidar com as 

situações de indisciplina em sala de aula. Afirma ainda que as diferenças das 

qualidades pessoais dos professores podem se manifestar nas diferentes 

interpretações possíveis de acontecimentos cotidianos de sala de aula, ou seja, 

determinado comportamento do aluno pode incomodar um professor, enquanto o 

outro não.                           

Almeida (2002, p. 30) afirma que esta busca pelo autoconhecimento já seja 

incentivada na própria formação do professor: 

 

No processo de formação, é importante levar o formando a examinar os 
fatos e as pessoas de diferentes pontos de vista, respeitando o ponto de 
vista do outro. Levá-lo a entender que seu ponto de vista – o lugar do qual 
vê – está condicionado por suas crenças, seus desejos, suas expectativas, 
pelos conceitos de que dispõe no momento, assim como pelo ponto de vista 
do outro. Entra aqui em jogo o processo de autoconhecimento, condição 
indispensável para o desenvolvimento da pessoa. 
 

 

Jesus (2002, p. 167) também argumenta sobre a importância da relação 

professor-aluno no manejo da indisciplina, ao tratar da formação dos professores: 

 

A preparação dos futuros professores deve incidir no plano relacional, pois, 
muitas vezes, professores bem preparados no âmbito dos conteúdos a 
ministrar não são bem sucedidos na prática profissional, pelas dificuldades 
que apresentam no domínio da relação estabelecida com os alunos.  
 

 

A importância da gestão de sala de aula ou classroom management, no que 

se refere à prevenção da indisciplina escolar, tem sido enfatizada por diversos 

teóricos (CARITA e FERNANDES, 1999; ESPÍRITO SANTO, 2009; ESTRELA, 2002; 

PARRAT-DAYAN, 2008; SANTOS, 2002).  Segundo Arends9 (1995, apud CARITA; 

FERNANDES, 1999, p. 74-75) a gestão em sala de aula pode ser conceituada como 

                                            
9
ARENDS, R. I. Aprender e ensinar. Lisboa: McGraw-Hill, 1995. 
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“os modos pelos quais os professores organizam e estruturam as suas salas de 

aula, com os propósitos de maximizar a cooperação e o envolvimento dos alunos e 

de diminuir o comportamento disruptivo.” Carita e Fernandes (1999, p. 75) enfatizam 

que na gestão, duas dimensões devem ser planejadas pelos professores: relação 

com o trabalho e relação entre as pessoas. Ou seja, a importância do aspecto 

relacional novamente colocado em evidência no trabalho do professor em sala de 

aula.  

Nesta subseção, exploramos como o conceito de indisciplina pode ser 

analisado na relação professor-aluno, sendo que cada um dos sujeitos envolvidos 

com suas expectativas, crenças, forma de se comunicar, e se posicionar diante das 

diversas situações, etc., podem influenciar as diferentes atribuições do que seja 

“indisciplina”. Diante do exposto, reforçamos a importância dos professores 

buscarem seu autoconhecimento, se conscientizarem de suas características 

pessoais e que estas interferem na forma de se relacionarem. Isto pode ser 

incentivado nos cursos de formação e capacitação de professores. Com isto, 

poderão também compreender melhor seus alunos, e as diversas situações muitas 

vezes denominadas de “indisciplina”. 

Na próxima subseção iremos abordar como as competências dos 

professores (AMADO, 2001a; FAZENDA, 2001; TARDIF, 2000, 2002) podem ser 

relacionadas com a indisciplina em sala de aula, podendo assim os cursos de 

formação ou capacitações contribuir para um maior autoconhecimento dos 

professores, essencial para lidar com a questão, principalmente de forma preventiva.  

 

2.4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A INDISCIPLINA 

 

 Conforme apresentamos anteriormente, Vasconcellos (2009b, p. 24-25) 

afirma que os próprios profissionais da Educação, professores e gestores, por não 

saberem lidar com as questões de indisciplina em sala de aula, têm reivindicando a 

inserção desse tema em suas capacitações. Também argumenta a importância 

dessa temática nos cursos de formação de professores ou capacitações na 

atualidade. Finalizamos a subseção anterior argumentando sobre a importância dos 

professores buscarem o autoconhecimento em suas capacitações, como forma de 

melhorar seu manejo com as questões de indisciplina.  
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 Nesta subseção, exploramos na literatura educacional como a competência 

pode ser relacionada com outros dois temas deste trabalho: indisciplina e tipologia. 

Para isto, apresentamos inicialmente Tardif (2000, 2002) com sua pesquisa sobre os 

saberes profissionais. Posteriormente Amado (2001a) e Amado et al (2009) 

relacionando a competência dos professores com a indisciplina e a afetividade. E 

finalmente, com Fazenda (2001) relacionamos a competência dos professores com 

a teoria dos Tipos Psicológicos. 

 Tardif (2000, 2002) aborda a questão dos saberes profissionais, diante da 

problemática da profissionalização do ensino e da formação dos professores. Para 

esse autor o movimento de profissionalização que está ocorrendo em muitos países, 

é uma tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos do trabalho do 

professor, ao qual escreve: “[...] chamamos de epistemologia da prática profissional 

o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas.” Ele afirma 

(2000 p. 11) que a finalidade dessa epistemologia é: 

 

[...] revelar esses saberes, compreender como são integrados 
concretamente nas tarefas dos profissionais e como estes os incorporam, 
produzem, utilizam, aplicam e transformam em função dos limites e dos 
recursos inerentes às suas atividades de trabalho. Ela visa compreender a 
natureza desses saberes, assim como o papel que desempenham tanto no 
processo de trabalho docente quanto em relação à identidade profissional 
dos professores. 
 

 

  Por saber o autor (2000, p. 10-11) explica: “[...] engloba os conhecimentos, 

as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que 

muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber ser.” O autor caracteriza e 

descreve esses saberes em três grupos: os temporais, os plurais e heterogêneos e 

os personalizados e situados.  

 Tardif (2000, p. 13) afirma que os saberes temporais, são aqueles adquiridos 

através do tempo. Baseando-se em observações de vários pesquisadores, afirma 

que muito do que os professores sabem sobre o ensino, o papel do professor e 

como ensinar, provém principalmente de sua própria história de vida escolar. Ou 

seja, eles passam por cursos de formação e suas crenças permanecem as mesmas, 

sendo que estas são reativadas ao solucionar problemas em sala de aula. Raymend, 



33 
 

Butt e Yamagishi10 (1993, apud TARDIF, 2000, p. 13) observaram que em situações 

de indisciplina em sala de aula, os professores reativavam modelos de solução de 

sua própria história familiar e escolar. São temporais também porque os primeiros 

anos de prática profissional são decisivos para o professor estruturar sua prática 

profissional. E finalmente os saberes são temporais porque “são utilizados e se 

desenvolvem no âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional 

de longa duração do qual fazem parte dimensões identitárias e dimensões de 

socialização profissional, bem como fases e mudanças” (TARDIF, 2000, p. 14). 

 Para o autor (2000, p. 14), os saberes são plurais e heterogêneos em três 

sentidos. Primeiramente eles provêm de diversas fontes: sua cultura pessoal, 

conhecimentos adquiridos na universidade, currículos dos programas, guias e 

manuais escolares, seu saber adquirido em sua experiência, etc. Em segundo, não 

formam um conhecimento unificado, pois em sua prática os professores utilizam 

diversas teorias, concepções e técnicas conforme a necessidade do momento. 

Finalmente, são variados e heterogêneos “porque os professores, na ação, no 

trabalho, procuram atingir diferentes tipos de objetivos cuja realização não exige os 

mesmos tipos de conhecimento, de competência ou de aptidão” (TARDIF, 2000, p. 

15). 

 No terceiro grupo, estão os saberes personalizados e situados. Para Tardif 

(2000, p. 15) é necessário tratar dos saberes profissionais dos professores, mas 

sem reduzir essa questão ao estudo da cognição ou do pensamento dos 

professores. Para o autor isto muitas vezes é esquecido: 

 

Um professor tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, um 
corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo culturas, e 
seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se 
inserem.  
 
 

 As pesquisas sobre os saberes profissionais, segundo o autor, têm 

demonstrado que eles raramente são formalizados ou objetivados, mas que são 

fortemente personalizados são saberes apropriados, incorporados, subjetivados, ou 

seja, saberes difíceis de serem dissociados da pessoa do professor, de sua 

experiência e situação de trabalho.  

                                            
10

 RAYMOND, D.; BUTT, R. L.; YAMAGISHI, R. Savoirs préprofessiononnels et formation 
fondamentale: approche autobiographique. In: GAUTHIER, C.; MELLOUKI, M.; TARDIF, M. (Orgs.). 
Le savoir des enseignants: unite et diversité. Montreal: Éditions Logiques, 1993.  
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 Tardif e Lessard11 (1999, apud Tardif, 2000, p. 16) quanto ao processo de 

interação estabelecido em sala de aula e a importância da personalidade do 

professor, argumentam: 

 

De fato, nas atividades e profissões de interação humana como o 
magistério, o trabalhador está presente pessoalmente no local de trabalho e 
sua pessoa constitui um elemento fundamental na realização do processo 
de trabalho em interação com outras pessoas, isto é, com os alunos, os 
estudantes. Em outras palavras, nas profissões de interação humana, a 
personalidade do trabalhador é absorvida no processo de trabalho e 
constitui, até certo ponto, a principal mediação da interação. (grifo nosso). 
 

 

 Para Tardif (2000) as ciências da educação, assim como as ciências sociais 

e humanas, não conseguiram como em outras ciências, construir o controle das 

situações humanas. Portanto, os professores devem ter a habilidade de contar 

consigo mesmos, com suas capacidades pessoais para controlar o ambiente de 

trabalho. E por fim, os saberes também são situados, ou seja, são construídos e a 

sua utilização depende de uma situação de trabalho particular. 

 As teorizações de Tardif podem ser interligadas com o tema da indisciplina 

escolar. Segundo Amado (2001a, p. 2), a complexidade do problema da indisciplina 

escolar, leva ao desafio de refletir sobre as dimensões ou vertentes da competência 

do professor. Entende competência como “o conjunto de atitudes (modos de ser e 

estar), de conhecimentos teóricos (porquê) e de conhecimentos práticos (que e 

como) que constituem as características fundamentais da profissão docente.” Sendo 

que estas dimensões se completam e crescem coerentemente entre si.  Concebe a 

competência do professor em quatro dimensões: técnica, relacional, clínica e 

pessoal.  

 Para Amado (2001a, p. 3) a dimensão técnica é o modo como o professor 

“estrutura as tarefas acadêmicas”, tendo como requisito básico uma formação 

científica sólida e pedagógica. Entre os domínios estão: metodologia, gestão da 

comunicação, desenvolvimento curricular, motivação e avaliação dos alunos. 

Menciona os estudos do management (gestão de sala de aula) que relacionam as 

destrezas dos professores com a indisciplina em sala de aula. 

                                            
11

 TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. Le travail enseignant au quotidian: contribution à l´etude 
du travail dans les métiers et professions d’interactions humaines. Les Presses de L’ Université Laval: 
Québec, 1999. 
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 Na dimensão relacional da competência do professor, o autor (2001a, p. 6-7) 

destaca como um dos aspectos fundamentais o modo como ele realiza a gestão dos 

poderes em sala de aula. Argumenta que os alunos valorizam mais os professores 

que sabem liderar uma turma: lidando de maneira adequada com as regras, 

sabendo impor ordem e firmeza sem cair no autoritarismo, não cometem injustiças 

na interação etc. O aluno também busca no professor uma pessoa que seja capaz 

de ouvi-lo, e principalmente que seja capaz de respeitá-lo como pessoa. 

 A dimensão clínica segundo o autor (2001a, p. 8), é o professor reconhecer 

as idiossincrasias do aluno e de sua turma, estando esta vertente em 

complementaridade com a dimensão técnica e relacional. Cada aluno é diferente do 

outro, pelas características de sua personalidade, pelo desenvolvimento cognitivo e 

moral, pelas experiências passadas, por suas competências e habilidades e pelo 

modo como interpretam e vivenciam as situações. Assim como o aluno as turmas 

também têm diferentes estruturas e dinâmicas, com diferentes graus de coesão. O 

autor (2001a, p.8-9) explica que esta vertente: 

 

[...] está intimamente relacionada com o tipo de representações, 
perspectivas e expectativas que os professores elaboram acerca dos seus 
alunos e turmas, com o esforço que investem na compreensão dos seus 
problemas ao mesmo tempo que procuram relacioná-los objectivamente 
com seus backgrounds.Os professores com capacidade clínica “conhecem 
o que os alunos possuem quanto a experiência prévia, competências e 
conhecimento, e imaginam em que tipo de actividades os alunos se 
envolvem fora da escola. Estes conhecimentos sobre os alunos acabam por 
traduzir um conhecimento que influencia a organização da aula e a sua 
dinâmica [...]  
 
  

 Explica que com base nesses conhecimentos, os professores não se 

preocupam demasiadamente com problemas de indisciplina, demonstrando 

confiança nas competências de gestão, e acrescentando humanidade na relação.  

 Quanto à dimensão pessoal da competência docente, o autor (2001a, p. 13) 

afirma ser: 

 

[...] o lugar ocupado por um conjunto de atitudes, princípios, filosofia 
pedagógica e valores que cada professor vai aprofundando, num processo 
de autoconscientização, como consequência do seu modo de estar em 
geral na vida mas, também, da sua prática pedagógica e do seu quotidiano 
com os alunos. Atrever-me-ia a dizer que um ponto alto dessa construção é 
o reconhecimento do aluno “como pessoa”; um reconhecimento fundado 
numa ética da autonomia, da solidariedade e do respeito pelos projectos, 
pelos saberes, pelas aptidões, pelos direitos do outro; um reconhecimento 
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simultaneamente prático e trazido numa Relação Pedagógica que 
impulsione cada um dos intervenientes (professor e aluno) a ir além do 
superficial e aparente no outro, aprofundando o conhecimento recíproco e o 
crescimento de ambos. 
 

 

 Argumenta também que em seu trabalho, o professor vive, interpreta, 

conferindo um cunho pessoal à sua prática, em função de suas ideologias, crenças, 

posturas éticas etc. Que o desenvolvimento profissional e pessoal estão interligados. 

 Concluindo, Amado (2001a, p. 16) aponta a “relação de circularidade” entre 

as atitudes e comportamentos dos professores e as atitudes e comportamentos dos 

alunos.  Sendo, portanto, conforme o autor, necessário que o professor aprenda 

desde sua formação inicial a analisar a adequação de seus atos e práticas, quanto 

aos fins e objetivos da educação, bem como quanto aos alunos que possui em sala 

de aula. 

 Em outro trabalho, Amado et al (2009, p.76) analisam o lugar da afetividade 

nas interações entre professor-aluno e entre alunos, e argumentam que se tem dado 

pouco espaço a essa dimensão afetiva nos cursos de formação de professores e em 

modalidades de educação continuada. O termo afetividade, segundo os autores 

(2009, p. 77) é utilizado nos sentidos de:  

 

[...] atitudes de respeito, de empatia, de abertura ao outro, e que se 
prendem com sentimentos (bem-estar subjectivo) e emoções (alegria, 
satisfação, confiança, sentimento de si), decorrentes de situações e 
contextos de interacção pedagógica em que aquelas atitudes prevalecem. 
 

  

 Argumentam (2009, p. 78) que os processos afetivos e cognitivos estão 

inter-relacionados e influenciando-se mutuamente. Que existe uma forte relação 

entre a aprendizagem do aluno e as qualidades das relações entre professor-aluno. 

Demonstram (2009, p. 83) através dados de pesquisas como a afetividade repercute 

na motivação para a aprendizagem e um clima de convivência saudável.   

 Concluem sobre a importância de a dimensão relacional fazer parte do 

currículo de formação de professores, pois estes colaboram com a educação de 

indivíduos em desenvolvimento, e, portanto, devem adquirir capacidade de 

estabelecer relações entre os domínios da aprendizagem cognitiva e da afetividade. 

Apostam na qualidade dos professores, que está além da competência científica. 

Acreditam que esses devam estar motivados e vocacionados para o trabalho, que 
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sejam capazes de criar condições favoráveis para o aprendizado de seus alunos, e 

sejam capazes de respeitá-los e amá-los.  

 Fazenda (2001) também pesquisou sobre o tema competência dos 

professores, no qual podemos relacionar com as funções psicológicas da teoria dos 

Tipos Psicológicos, tema que iremos abordar na próxima seção deste trabalho. 

 Fazenda (2001, p. 15), argumenta que buscando com seus pesquisadores o 

significado do que seria a competência professoral, puderam focalizar quatro tipos 

diferentes de competência: a intuitiva, a intelectiva, a prática e a emocional. A autora 

deixa claro que o embasamento teórico foi os estudos de Jung e seus seguidores, 

embora não relacionem nesse trabalho específico essas competências com as 

quatro funções psicológicas propostas por Jung. Apenas com um conhecimento 

prévio da teoria dos tipos, podemos fazer essa relação. 

 Ela explica (2001, p. 15-16) que os professores com a competência intuitiva 

visualizam além do seu tempo e espaço. Buscam alternativas novas e diferenciadas 

para suas práticas, sendo a ousadia um de seus principais atributos. Sua principal 

característica é o comprometimento com um trabalho de qualidade. Amam a 

pesquisa, lendo muito e incitando seus alunos também a essa prática. Os 

professores com competência intelectiva possuem a capacidade de reflexão muito 

forte, analíticos por excelência privilegiam atividades que desenvolvam o 

pensamento reflexivo. A competência prática propicia como principal atributo uma 

organização espaço-temporal. Tudo é planejado, adorando a inovação. Pouco 

criativo, mas copia o que acredita ser bom. A competência emocional propicia 

também uma competência de “leitura da alma”. O conhecimento é trabalhado 

sempre com base no autoconhecimento. Dissemina a tranquilidade e segurança no 

grupo. Existe um apelo aos afetos, e auxilia na organização das emoções. 

  Do exposto nesta subseção, podemos argumentar que entre os saberes, ou 

competências, ou atitudes, etc., no qual os professores utilizam em sua prática, está 

a sua própria personalidade, que é um elemento fundamental para a mediação e 

interação das relações em sala de aula. Também incluímos a importância da 

afetividade na relação professor-aluno, pois pertence a “pessoa” do professor, e 

acreditamos que esteja diretamente relacionada com a competência emocional a 

qual Fazenda (2001) se refere.  

 Reafirmamos a importância do autoconhecimento dos professores para o 

desenvolvimento de seu trabalho, das possíveis interferências de sua própria 
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personalidade, propiciando uma melhor compreensão e manejo das atitudes de seus 

alunos, muitas vezes denominadas de “indisciplinadas”. Ao longo do trabalho, as 

competências pesquisadas por Fazenda (2001), ficarão mais claras ao leitor, assim 

como sua importância a este trabalho, pois iremos fundamentar a teoria dos tipos no 

qual ela se embasou. 

 Na próxima seção apresentaremos a Teoria dos Tipos Psicológicos de Carl 

Gustav Jung, que argumentamos ser um referencial teórico, ainda não totalmente 

explorado que possibilita esta nova leitura e entendimento ao conceito de indisciplina 

na relação professor-aluno. 
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 3 TIPOS PSICOLÓGICOS DE CARL GUSTAV JUNG 

 

Nesta seção exploramos a teoria dos Tipos Psicológicos, que faz parte da 

Psicologia Analítica proposta pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, bem como de 

outros autores que tiveram publicações importantes sobre o tema. Buscamos 

aproximar a Psicologia Analítica da Educação, pois percebemos, através da nossa 

experiência profissional e revisão teórica sobre o tema, uma possibilidade, ainda, 

não totalmente explorada em pesquisas e publicações: um diálogo entre a teoria dos 

tipos junguianos com o conceito de indisciplina na relação professor-aluno.  

 Inicialmente, julgamos importante fornecer um breve panorama de como a 

teoria dos Tipos Psicológicos de Jung tem sido utilizada, em pesquisas, em nosso 

País. Vale ressaltar, que também tivemos acesso a pesquisas e publicações 

realizadas em outros países, a qual a teoria tem contribuído, principalmente nos 

Estados Unidos e no Chile, pela nossa facilidade de leitura com a língua estrangeira. 

Para realizamos o levantamento de teses e dissertações nos Programas de Pós-

Graduação Stricto-Sensu que utilizaram esse referencial teórico, percorremos os 

seguintes caminhos: 

 - Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), defendidas no período de 1987 à 2010; 

 - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD; 

 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 

buscando por palavras-chave na Plataforma Lattes e no Curriculum Lattes de 

pesquisadores que participaram de bancas sobre o tema. 

  Apresentamos a seguir, nos quadros 1, 2, 3 e 4 o resultado do levantamento 

de dissertações e teses que utilizaram a teoria dos Tipos Psicológicos em sua 

fundamentação teórica, mas ressaltamos a possibilidade de alguma pesquisa não ter 

sido identificada. 
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QUADRO 1 – DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO (1986 A 2010) 

ANO  
DEFESA 

INSTITUIÇÃO AUTOR TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 

1986 Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

Suely Grimaldi 
Moreira 

“A Relação Pedagógica Frente os 
Introvertidos e Extrovertidos: Uma 
Investigação Antropológica” 

1999 Universidade de São Paulo Cláudio Saiani “Jung na Sala de Aula: Um Olhar 
Sobre a Matemática” 

2000 Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo 

Neuza Maria 
Gomes Gallego 

“A Tipologia de Jung e o Ensino 
Acadêmico” 

2002 Universidade de São Paulo Adriana Conceição 
Pellegrini Bauer 

“Os Tipos Psicológicos, Segundo 
Jung – Uma Investigação Junto ao 
Professor” 

2004 Universidade Católica de 
Santos 

Iara Cândida 
Chalela Genovese 

“Psicologia Analítica e Educação: 
um Olhar Sobre a Formação 
Docente” 

2009 Centro Federal de Educação 
Tecnológico de Minas 
Gerais 

Claudia Maria 
Sales Senra 

“Os Estilos de Aprendizagem de 
Felder a Partir de Jung” 

FONTE: A AUTORA, 2012. 

 
 

 

 

 

QUADRO 2 – TESE DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

ANO 
DEFESA 

INSTITUIÇÃO AUTOR TÍTULO DA TESE 

2005 Universidade Federal do 
Ceará  
 

Márcia Oliveira 
Cavalcante 
Campos 

“A Contribuição dos Estilos de 
Aprendizagem Para Cursos à 
Distância: Um Estudo de Caso” 

FONTE: A AUTORA, 2012. 
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QUADRO 3 – DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM ÁREAS DIVERSAS (1981 A 2010) 

      MESTRADO 
 

TOTAL 

Administração 
 

7 

Direito 
 

1 

Psicologia Social 
 

1 

Psicologia 
 

1 

Psicologia da Saúde 
 

2 

Psicologia Clínica 
 

3 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
 

1 

Psiquiatria 
 

1 

Sistemas de Gestão 
 

1 

FONTE: A AUTORA, 2012. 

 
 
 
 

QUADRO 4 – TESES DE DOUTORADO EM ÁREAS DIVERSAS (1994 A 2010) 

DOUTORADO TOTAL 
 

Administração 
 

2 

Engenharia de Produção 
 

3 

Psicologia Social 
 

2 

FONTE: A AUTORA, 2011. 
 

 
  
 Encontramos também uma pesquisa de doutorado em andamento, início 

2009, na Universidade Estadual Paulista, de Carlos Eduardo Francischetti que tem 

como título: “Matemática: Uma Proposta de Ensino Através da Consideração dos 

Estilos Cognitivos do Aluno”.  O pesquisador utilizará os tipos psicológicos de Jung 

para fundamentar os estilos cognitivos. 

 Em síntese, os quadros acima nos mostram um total de 32 dissertações e 

teses defendidas que utilizaram a teoria dos Tipos Psicológicos, entre os vários 

programas Sctrito Sensu no Brasil. Desse número, encontramos 6 dissertações e 1 

tese, defendidas em Programas de Pós-Graduação em Educação. Vale destacar 

que algumas das dissertações e teses defendidas em outros programas também 

trouxeram contribuições para a área da Educação.   



42 
 

 Dentre as 6 dissertações do quadro 1, verificamos que duas foram editadas 

como livro, o que possivelmente indica o caráter produtivo e inédito das pesquisas 

que têm explorado este referencial teórico. A seguir apresentamos algumas 

informações dessas publicações:  

“A Relação Pedagógica Frente os Introvertidos e Extrovertidos: Uma 

Investigação Antropológica”, defendida em 1986 por Suely Grimaldi Moreira, tendo 

como orientadora a Prof.ª Dra. Ivani Fazenda da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. O livro foi publicado com o título de: Da Clínica à Sala de Aula: Uma 

Investigação Antropológica, pela Editora Loyola, primeira edição em 1989. A 

pesquisadora observou em sala de aula como a tipologia da professora e alunos na 

faixa etária de 6 e 7 anos interferem na relação estabelecida em sala de aula. 

Enfatizou também como a teoria dos Tipos Psicológicos pode auxiliar os professores 

no conhecimento da diversidade do processo de aprendizagem de seus alunos, 

podendo assim buscar novas estratégias para tornar o aprendizado mais eficaz 

(MOREIRA, 1989). 

“Jung na Sala de Aula: Um Olhar Sobre a Matemática”, defendida em 1999 

por Claudio Saiani, tendo como orientador o Prof. Dr. Nilson José Machado da 

Universidade de São Paulo. O livro foi publicado com o título de: “Jung e a 

Educação: Uma Análise da Relação Professor-Aluno”, pela Editora Escrituras. 

Vários conceitos da Psicologia Analítica são desenvolvidos, entre eles os Tipos 

Psicológicos relacionando principalmente com a Matemática. Argumenta o autor que 

a tipologia pode ser um instrumental para o professor saber lidar com as inúmeras 

peculiaridades dos indivíduos, e escreve sobre a importância da interferência da 

função sentimento na aprendizagem da matemática, bem como as implicações 

dessa ser considerada a “função de relacionamento”.  A atuação da função inferior 

do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem também é analisada 

(SAIANI, 2003). 

Dentre as pesquisas desenvolvidas em outros programas, vale mencionar de 

outros dois pesquisadores que também resultaram em livros. A tese defendida por 

José Jorge de Morais Zacharias, na Universidade de São Paulo em 1994: “Tipos 

Psicológicos Junguianos e Escolha Profissional – Uma Investigação com Policiais 

Militares da Cidade de São Paulo”, no Programa de Doutorado em Psicologia Social. 

O mesmo autor havia defendido sua dissertação de mestrado em 1989, também na 

Universidade de São Paulo: “Uma Contribuição ao Uso da Tipologia de Jung Para 
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Uma Compreensão de Aluno do Segundo Grau”, no Programa de Mestrado em 

Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. 

 Como resultado das pesquisas, Zacharias (1989, 1994) publicou: 

“Entendendo os Tipos Humanos”, Editora Paulus, (ZACHARIAS, 1995a); “Tipos 

Psicológicos Junguianos e Escolha Profissional”, Editora Vetor, (ZACHARIAS, 

1995b); “Quati: Questionário de Avaliação Tipológica”, Editora Vetor (ZACHARIAS, 

2003); “Tipos: A Diversidade Humana”, Editora Vetor, (ZACHARIAS, 2006); 

Conforme Zacharias (2003, p. 10) o “Quati: Questionário de Avaliação Tipológica” foi 

desenvolvido no bojo de várias pesquisas desenvolvidas desde o ano de 1989, no 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob orientação da Prof.ª Dra. 

Anna Mathilde P. C. Bagelschmidt. Esse questionário de avaliação é dirigido à 

população brasileira e a sua cultura. Sua aplicação é de uso exclusivo de 

psicólogos, fazendo parte da relação de testes reconhecidos pelo Conselho Federal 

de Psicologia. Nas outras publicações de Zacharias (1995a, 1995b, 2006), são 

desenvolvidas contribuições sobre a teoria, que tem sido utilizada por várias áreas 

como a educação, psicologia e gestão de pessoas. 

A outra tese foi defendida por Elvina Maria Coelho Lessa, em 2002 na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro: “Equipes de Alto Desempenho: a Tipologia 

de Jung nas Organizações”, no Programa de Doutorado de Engenharia de 

Produção. O livro publicado como resultado de sua pesquisa foi: “Equipes de Alto 

Desempenho: a Tipologia de Jung nas Organizações”, Editora Vetor (LESSA, 2003). 

 Podemos observar com base no exposto acima, que a Teoria dos Tipos 

Psicológicos de Jung, tem sido explorada em pesquisas na Pós-Graduação Stricto 

Sensu e em publicações no Brasil, fornecendo um referencial que tem contribuído 

com diversas áreas. Mas argumentamos que diante de sua dimensão e 

profundidade, pode ainda proporcionar outros olhares em pesquisas. É o que 

propomos nesta dissertação. Aqui, argumentamos que aquela teoria pode dialogar 

com o conceito de indisciplina escolar na relação professor-aluno, de tal forma a 

possibilitar uma releitura dessa idéia. 

Para alcançarmos o objetivo proposto, desenvolvemos esta seção da 

seguinte maneira: inicialmente apresentamos alguns dados da vida e obra de Carl 

Gustav Jung, principalmente relacionados com sua trajetória até a publicação de seu 

livro Tipos Psicológicos, sua visão de mundo e como buscou sempre um 

pensamento científico na construção de sua Psicologia. Depois desenvolvemos a 
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teoria dos Tipos Psicológicos, embasada em Jung (1991b) e outros importantes 

autores que tem contribuído com o tema. Em seguida, exploramos algumas 

contribuições teóricas que abordaram a tipologia na relação professor-aluno. E por 

último, apresentamos o conceito de projeção, e como este importante fenômeno 

psicológico pode ser relacionado com relação professor-aluno, com a tipologia e a 

indisciplina. 

 

3.1 CARL GUSTAV JUNG: VIDA E OBRA 

 

 Nesta subseção apresentaremos alguns dados da biografia de Carl Gustav 

Jung, tendo como objetivo principal enfatizar o caminho percorrido pelo autor até a 

publicação em 1921 do livro Tipos Psicológicos, tendo em vista a contribuição da 

teoria nesta pesquisa. Portanto, não conseguiremos fornecer neste texto a trajetória 

de Jung na construção da totalidade de sua obra, devido a sua amplitude e 

complexidade. 

 Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, em Kesswil, aldeia do 

cantão da Turgovia, Suíça. Quando tinha 4 anos de idade seu pai, um pastor 

protestante, foi transferido para Klein-Huningen, próximo da Basiléia, que na época 

era considerada um importante centro cultural da Europa  (JUNG, 1987b). 

 Em 1895 iniciou o curso de medicina na Universidade de Basiléia, 

especializando-se em psiquiatria. Durante a vida acadêmica, participou da 

Sociedade de Zofingia, uma associação estudantil onde os estudantes discutiam 

temas teológicos, psicológicos e filosóficos. Dentre os filósofos que o influenciaram 

destacam-se: Kant, Schopenhauer, Nietzsche, E. Von Hartmann, Goethe, etc. Em 

1900, leu pela primeira vez a Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud. No 

mesmo ano, aos 25 anos concluiu o Curso de Medicina (JUNG, 1987b).  

  Logo após a conclusão do curso, Jung foi convidado a ocupar o cargo de 

segundo assistente no Hospital de Burghölz, o qual possuía fama internacional como 

clínica de psiquiatria da Universidade de Zurique. Esse hospital desenvolvia intensa 

atividade científica com o teste de associação de palavras sob a direção de Eugen 

Bleuler, psiquiatra de grande destaque na época. O teste foi idealizado por Wilhelm 

Wundt, a fim de estudar as associações mentais, sob influência do Associacionismo, 

movimento em destaque da Psicologia da época. Inicialmente Jung utilizou o teste 

seguindo essa tendência, mas posteriormente, teve o mérito de transformá-lo, 
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buscando inicialmente comprovar as teorias de Freud. Com os experimentos o autor 

conseguiu uma importante comprovação empírica: a existência de complexos12 

inconscientes – conceito central em sua teoria – e também comprovou a noção de 

inconsciente proposta por aquele autor. Esses experimentos lhe proporcionaram 

uma reputação importante no cenário da psiquiatria internacional (SILVEIRA, 1986; 

SHAMDASANI, 2005). 

 Já nessa época algumas observações nos estudos com as associações de 

palavras, forneciam material para sua futura Teoria dos Tipos Psicológicos. Jung e 

seu colaborador Frank Riklin constataram que havia duas formas típicas de reação: 

uma na qual eram as experiências subjetivas, e na outra o tom objetivo e impessoal 

que se manifestavam no processo de associação (JUNG, 1997; SHAMDASANI, 

2005). Ou seja, já consideraram a importância das atitudes psicológicas, as quais 

influenciavam as reações associativas. 

 Em 1902 Jung passou a ocupar o cargo de primeiro assistente no Hospital 

Burghölzli e defendeu sua tese de doutorado com o título de Sobre a Psicologia e 

Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos, publicada em Estudos Psiquiátricos 

(OC vol. I)13. Em 1905 começou a lecionar como professor de psiquiatria na 

Universidade de Zurique, e concomitantemente assumiu o cargo de médico-chefe, 

permanecendo neste cargo somente até 1909, pois a demanda de pacientes em seu 

consultório particular aumentou significativamente (SILVEIRA, 1986; JUNG, 1987b; 

SHAMDASANI, 2005).  

 Em Memórias, Sonhos, Reflexões Jung relata como suas observações com 

os delírios e alucinações de seus pacientes no Hospital Burghölzli foram importantes 

para aos poucos postular a idéia de um inconsciente coletivo14, mais tarde 

denominado psique objetiva. Com o material desses pacientes foi observando que 

havia motivos de conteúdo religiosos e mitológicos que se repetiam. Afirma (1987b, 

p. 121) que em 1909 já compreendera que para tratar uma psicose, precisava 

compreender sua simbologia, e então, começou a estudar mitologia. Vale ressaltar, 

que o autor, paralelamente ao trabalho no hospital, desenvolvia atendimento clínico 

                                            
12

 O complexo é um conjunto de idéias e imagens agrupadas por uma qualidade afetiva, ao redor de 
um núcleo arquetípico. 
13

 Apresentaremos ao longo do texto como abreviatura de Obras Completas a sigla OC, seguida do 
volume correspondente. 
14

 Inconsciente coletivo corresponde às camadas mais profundas da psique, aos seus fundamentos 
estruturais comuns a todos os homens.  
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no seu consultório com pacientes não psicóticos, que também contribuíram para 

elaboração desse conceito (JUNG, 1987b).  

 Em 1903 casou com Emma Rauschenbach e tiveram 5 filhos. Era uma 

mulher muito culta, estudava latim, grego, matemática e muito interessada pela 

psicologia, a qual durante anos se dedicou aos estudos do Santo Graal. Faleceu em 

1955 antes da conclusão de seu livro, sendo que este foi concluído por Dra. Marie 

Louise von Franz e publicado em 1960 com o título A Lenda do Graal: do Ponto de 

Vista Psicológico. Outro tema que Emma estudou foi a questão do masculino na 

psique da mulher, e do feminino na psique do homem, levando a publicação do livro 

Animus e Anima. Foi também uma das diretoras do C.G. Jung Institute de Zürich, 

onde realizava palestras e atuava como analista e supervisora (SILVEIRA, 1986; 

RAMOS, 1991). 

 Em fevereiro de 1907 Jung encontrou-se com Freud pela primeira vez, e 

conversaram por treze horas ininterruptamente. No período de 1907 à 1912 

mantiveram uma estreita colaboração, sendo que Freud o via como seu sucessor 

para conduzir adiante a psicanálise.  A relação foi interrompida em 1912 quando 

Jung publica Metamorfoses e Símbolos da Libido, obra esta que marcava as 

divergências doutrinárias entre os autores. Posteriormente esse livro foi reeditado 

com o título de Símbolos da Transformação (OC vol. V) (SILVEIRA, 1986; JUNG, 

1987b). 

 Em 1909 Jung recebeu o título de honoris causa pela Clark University, pelas 

conferências que realizou sobre seu estudo de associações de palavras. Em 1910 

com a influência de Freud, foi nomeado o primeiro presidente da Associação 

Internacional de Psicanálise, cargo que ocupou até renunciar em 1914 (JUNG, 

1987b). Ainda em 1910 apresenta pela primeira vez o termo “introversão” no meio 

científico, analisando as fantasias de uma menina de 3 anos, no trabalho Sobre os 

Conflitos da Alma Infantil, publicado em O Desenvolvimento da Personalidade (OC 

vol. XVII) (JUNG 1986a). 

 Jung decidiu parar com a atividade docente em 1913, mesmo ocupando um 

lugar de destaque dentro da universidade, continuando somente com o atendimento 

de pacientes em seu consultório particular. Em Memórias, Sonhos, Reflexões 

justifica essa decisão, pois acreditava ser incorreto ensinar a estudantes num 

momento em que se encontrava profundamente marcado pela desorientação e 

incerteza interior. Segue então um período que ele denominou “confronto com o 
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inconsciente”. Jung relata que neste período trabalhou as imagens do seu 

inconsciente, iniciando assim seu trajeto pessoal. As fantasias que vivenciou nesse 

período foram ornadas em imagens pelo próprio Jung e estão publicadas no Livro 

Vermelho (JUNG, 1987b). Jung (1987b, p. 176) relata a importância desse período 

na sua obra: 

 

Foram necessários quarenta e cinco anos para elaborar e inscrever no 
quadro de minha obra científica os elementos que vivi e anotei nessa época 
da minha vida. Quando jovem pretendia contribuir com algo de válido no 
domínio da ciência à qual me devotava [...] O anos durante os quais me 
detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da 
minha vida e neles todas as coisas essenciais se decidiram. Foi então que 
tudo teve início e os detalhes posteriores foram apenas complementos e 
elucidações. Toda minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que 
jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara: era 
a matéria-prima para a obra de uma vida inteira. 
 

 

 Jung (1987b, p. 177) argumenta que precisava apresentar a prefiguração 

histórica dessas experiências interiores, e o encontro que teve com a alquimia foi 

decisivo. Relata que durante os anos de 1918 à 1926 buscou estudar 

profundamente os gnósticos, pois na sua concepção, esses conseguiram encontrar  

o mundo original do inconsciente. A alquimia teve importância significativa em sua 

obra, influenciando-o no desenvolvimento de vários conceitos importantes. O autor 

(1991a, p. 256) observou que nas experiências químicas realizadas pelos 

alquimistas, esses passavam por determinadas experiências psíquicas que eram 

projetadas na matéria. Analisando as etapas do trabalho alquímico, e seu rico 

simbolismo, o autor demonstrou que eles descreviam o que denominou em sua obra 

como processo de individuação. 

 Em 1913 no Congresso Psicanalítico de Munique, profere uma conferência: 

A Questão dos Tipos Psicológicos, publicado nos anexos de seu livro Tipos 

Psicológicos (OC vol. Vl). Nessa conferência Jung (1991b, p. 461- 469) já explica 

seus conceitos de extroversão e introversão como direções opostas da libido, 

relacionando-os com a histeria e a esquizofrenia. Observa que num indivíduo dito 

normal podemos encontrar as duas atitudes, mas uma delas costuma prevalecer. 

Também ressalta a importância dos trabalhos de William James, Wilhelm Ostwald, 

W. Worringer, Schiller, Nietzsche, Finck e Otto Gross, relacionando com a 
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introversão e extroversão. Também identifica Freud como extrovertido e Alfred Adler 

como introvertido.   

 No ano de 1914 publica o trabalho A Interpretação Psicológica dos 

Processos Patológicos, um apêndice do seu ensaio O Conteúdo da Psicose, 

apresentado em 1908 numa conferência de Zurique. Nesse trabalho que faz parte 

do livro Psicogênese das Doenças Mentais (OC vol. III) o autor volta a abordar as 

atitudes extroversão e introversão, e elogia a descrição dos tipos psicológicos 

realizada por William James (JUNG, 1986b). 

 Em 1916 é publicado seu livro Psicologia do Inconsciente (OC vol. VII/1). No 

capítulo II, A teoria do Eros e no capítulo III, Outro Ponto de Vista: A Vontade de 

Poder tece algumas considerações sobre a teoria de Freud e de Adler, e analisa um 

caso de neurose sob os dois pontos de vista, mostrando como são contraditórios. No 

mesmo livro, no capítulo IV O Problema dos Tipos de Atitude, o autor (2007, p. 33) 

afirma que as duas teorias analisadas anteriormente são inconciliáveis, mas que 

ambas contêm verdades fundamentais, que uma não exclui a outra. Diante disto, 

pergunta logo no início “como é que um cientista só vê um lado e o outro só o outro? 

Por que cada um pensa que a sua posição é a única válida?” (JUNG, 2007, p. 33). 

Argumenta que provavelmente Freud e Adler “[...] vêem na neurose antes de tudo 

aquilo que corresponde à sua característica pessoal” (2007, p.33). Isso levaria cada 

autor enxergar e desenvolver teorias tão diversas. Explica (2007, p. 34-35) ainda, 

esta interferência na visão dos autores:  

 

[...] ambos os cientistas vêem o sujeito em relação ao objeto; mas que 
diferença no modo de ver essa relação! Em Adler a ênfase é posta num 
sujeito que se afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos, 
sejam eles quais forem. Em Freud, ao contrário, a ênfase é posta 
inteiramente nos objetos [...] Esta disparidade não pode ser outra coisa 
senão uma diferença de temperamento, uma oposição entre dois tipos de 
espírito humano, num dos quais o efeito determinante provém 
preponderantemente do sujeito e no outro, do objeto. 
 

  
 Jung (2007, p. 35) explica que esta questão o preocupou durante anos, e 

depois de muitas observações e experiências, apresentou dois tipos de atitude: 

extroversão e introversão, relacionando Freud com a primeira e Adler com a 

segunda. O autor (2007, p. 36) no trabalho acima já ressalta uma questão 

importante dentro da teoria, ou seja, que raramente encontramos essas atitudes nos 

indivíduos em estado puro e a dificuldade de identificarmos o tipo devido às 
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inúmeras variações das funções psicológicas e das possibilidades de compensações 

da psique.   

 Em 1921 publica finalmente uma de suas principais obras: Tipos 

Psicológicos (OC vol. VI), o qual foi fruto de vinte anos de trabalho no campo da 

Psicologia e Psiquiatria, estudos de Mitologia, Literatura, Filosofia e Estética, bem 

como observando seus relacionamentos pessoais. Segundo Shamdasani (2005, p. 

83-84) esse trabalho de Jung não foi uma criação solitária, mas sim a soma de 

pesquisas coletivas, e que entre os colaboradores da teoria estariam:  

 

[...] Hans Schmid mostrou a Jung que a extroversão não estava 
necessariamente correlacionada com o sentimento. Toni Wolff foi 
providencial ao introduzir as funções sensação e intuição; e, por fim, Emil 
Medtner havia estudado rigorosamente a intuição. De acordo com Franz 
Jung, filho de Jung, seu pai se reunia regularmente com uma espécie de 
comitê composto por Emil Medtner, Toni Wolff, Adolf Keller e alguns 
teólogos, que juntos estavam trabalhando no preparo dos Tipos 
Psicológicos, focalizando em especial a questão da terminologia. 
 
 

 Jung retomou sua atividade docente somente em 1933 na Escola Politécnica 

Federal de Zurique, sendo nomeado professor titular em 1935. Porém, em 1942 por 

motivos de saúde renunciou à cadeira. Em 1944 foi nomeado professor efetivo na 

Universidade de Basiléia de uma cátedra de medicina psicológica. Novamente por 

motivos de saúde, um ano depois teve que renunciar ao ensino, aposentando-se um 

ano depois. Ele faleceu no dia 6 de junho de 1961, aos 85 anos de idade (JUNG, 

1987b). 

Na próxima subseção, forneceremos informações que contribuem para um 

melhor entendimento da visão de mundo do autor, que estão interligadas e 

complementadas com a subseção acima. 

 

3.1.1 Visão de mundo 

 

 Nesta subseção temos como objetivo fornecer a visão de mundo de Carl 

Gustav Jung. Descreveremos inicialmente suas publicações, pois elas fornecem um 

bom panorama do que desenvolveremos a seguir, bem como complementam o 

apresentado anteriormente. 

Ao longo de sua vida, Carl Gustav Jung produziu inúmeros artigos e 

trabalhos científicos, sendo que a maioria desses trabalhos faz parte da coleção 
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Obras Completas de Carl Gustav Jung (OC), publicada no Brasil pela Editora Vozes. 

Para visualizar a complexidade e extensão de sua obra, descrevemos abaixo os 35 

volumes dessa coleção (edição atual): 

Vol. I: Estudos Psiquiátricos 

Vol. II: Estudos Experimentais 

Vol. III: Psicogênese das Doenças Mentais 

Vol. IV: Freud e a Psicanálise 

Vol. V: Símbolos da Transformação 

Vol. VI: Tipos Psicológicos 

Vol. VII/ 1: Psicologia do Inconsciente 

Vol. VII/2: O Eu e o Inconsciente 

Vol. VIII/1: A Energia Psíquica 

Vol. VIII/2: A Natureza da Psique 

Vol. VIII/3: Sincronicidade 

Vol. IX/1: Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo 

Vol. IX/2: Aion – Estudos Sobre o Simbolismo do Si-Mesmo 

Vol. X/1: Presente e Futuro 

Vol. X/2: Aspectos do Drama Contemporâneo 

Vol. X/3: Civilização em Transição 

Vol. X/4: Um Mito Moderno Sobre Coisas Vistas no Céu 

Vol. XI/1: Psicologia e Religião 

Vol. XI/2: Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade 

Vol. XI/3: O Símbolo da Transformação na Missa 

Vol. XI/4: Resposta a Jó 

Vol. XI/5: Psicologia e Religião Oriental 

Vol. XI/6 Escritos Diversos 

Vol. XII: Psicologia e Alquimia 

Vol. XIII: Estudos Alquímicos 

Vol. XIV/1: Mysterium Coniunctionis 

Vol. XIV/2: Mysterium Coniunctionis 

Vol. XIV/3: Mysterium Coniunctionis 

Vol. XV: O Espírito na Arte e na Ciência 

Vol. XVI/1: A Prática da Psicoterapia 

Vol. XVI/2: Ab-Reação, Análise dos Sonhos e Transferência 
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Vol. XVII: O Desenvolvimento da Personalidade 

Vol. XVIII/1: Vida Simbólica 

Vol. XVIII/2: Vida Simbólica 

Índices Gerais – Onomástico e Análitico 

 Encontramos também no Brasil outras importantes obras do autor, que não 

fazem parte da coleção acima: Memórias, Sonhos, Reflexões; O Homem e Seus 

Símbolos; O Segredo da Flor de Ouro, em coautoria com Richard Wilhelm; Cartas 

de C. G. Jung – volumes I, II e III; O Livro Vermelho; Sobre o Amor; e A 

Correspondência Completa de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, organizada por 

William McGuire. Vale ressaltar que muitos de seus manuscritos ainda permanecem 

inéditos, ou seja, não foram publicados. 

 Segundo Shamdasani (2005, p. 32), dificilmente encontramos um autor 

como Jung, que consiga reunir no conjunto de seu trabalho mais de vinte volumes: 

 

Os conceitos que ele criou continham muitas idéias diferentes que 
buscavam resolver alguns debates relevantes na filosofia, na psicologia, na 
sociologia, na biologia, na antropologia, na religião comparada, e em outros 
campos, permitindo a formação de uma disciplina distinta da psicologia. 

 
  

 Argumenta ainda que Jung possuía conhecimentos enciclopédicos, citando 

como exemplo, que na sua última grande obra individual Mysterium Coniunctionis 

(OC vol. XIV/1/2/3), contém mais de 2.300 notas de rodapé. Shamdasani (2005, p. 

33) afirma “para Jung, a psicologia era a disciplina capaz de reunir o círculo das 

ciências”, isto pode ser corroborado pela amplitude dos assuntos discutidos em sua 

obra. Para tanto, Jung estabeleceu importantes colaborações interdisciplinares com 

outros estudiosos. 

 O mesmo autor (2005, p. 34-36) argumenta que nos anos 30 Jung foi 

convidado para editar um jornal, o qual teria como nome Weltanschauung (visão de 

mundo), que ilustra bem a sua concepção enciclopédica da psicologia. O objetivo do 

jornal seria produzir uma síntese das ciências, e como editor procurou vários 

estudiosos para colaborar na publicação. Com o projeto do jornal não concretizado, 

buscou outros caminhos para alcançar seu objetivo. Em 1933 foi fundado o encontro 

anual de Eranos, em Ascona, por Olga Froebe-Kapteyn. Jung como um consultor, 

indicava temas e conferencistas, os quais se reuniam para discutirem sobre um 

determinado tema. O objetivo dos encontros era que as informações de todos os 
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ramos de conhecimento fossem coligadas. Jung concebia que sua psicologia tinha 

como função cultural contrabalancear a fragmentação das ciências, oferecendo 

alicerces para uma síntese do conhecimento.   

 Segundo Von Franz (1992a, p. 106), Jung frequentou com regularidade as 

conferências Eranos até 1953, e destaca importantes contatos desses encontros: 

 

Ali, conheceu Karl Kerényi, com quem publicou várias obras sobre 
mitologia; Gilles Quispel, com quem discutiu questões vinculadas ao 
gnosticismo; Henry Corbin, que redescobriu os arquétipos junguianos no 
miticismo persa; Adolf Portmann, que com ele discutiu “padrões de 
comportamento”; Hugo Rahner, especialista em imagética simbólica cristã; 
Gershom Scholem, especialista em misticismo judaico; o egiptologista 
Helmuth Jacobsohn; Sir Herbert Read; e muitos outros eruditos importantes.

  
 

 Em 1927 Jung realizou a conferência Psicologia Analítica e Cosmovisão, 

publicado em A Dinâmica do Inconsciente (OC vol. VIII). O autor (1984, p. 376) 

explica que entende a cosmovisão como uma consciência ampliada ou aprofundada, 

e acrescenta “[...] com a imagem que o homem pensante forma a respeito do mundo 

ele se modifica também a si próprio.” Argumenta (1984, p. 377) ainda que “uma 

cosmovisão é uma hipótese e não um artigo de fé” tendo em vista que podemos 

mudar a qualquer momento a imagem do mundo assim como o conceito que temos 

de nós próprios.  

 Jung (1984, p. 391) afirma que “a Psicologia Analítica não é uma 

cosmovisão, mas sim uma ciência, e, como tal, ela nos proporciona o material de 

construção ou os instrumentos com os quais podemos construir, demolir ou mesmo 

reconstruir nossa cosmovisão.” Ele considerou neste trabalho sua teoria do 

inconsciente coletivo como um fator novo na formação de uma cosmovisão. 

 Segundo Von Franz (1992a, p. 192) no final dos anos 20 Jung começou a 

observar uma série de eventos que apontavam para uma relação direta entre a 

psique e a matéria, levando-o ao conceito de sincronicidade. Além dessas 

observações, podemos também apontar três importantes estudiosos que o 

influenciaram no desenvolvimento desse conceito: Albert Einstein, Richard Wilhelm e 

Wolfgang Pauli. 

 Jung conviveu com Albert Einstein no período em que esse lecionou na 

Universidade Politécnica de Zurique. Esse físico foi uma das primeiras influências 

que levaram Jung a refletir sobre os limites entre a psique e a matéria. Conforme 
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(2002, p. 279-280) correspondência que estabeleceu com o jornalista C. Seeling, 

que estava escrevendo uma biografia de Einstein, Jung relata que o recebeu em 

algumas ocasiões em sua casa, juntamente com Eugen Bleuler. Esses encontros 

aconteceram justamente na época em que Einstein estava desenvolvendo sua teoria 

da relatividade, sendo ele o primeiro a levá-lo a pensar sobre a relatividade do 

tempo, assim como relações entre espaço e psique. Somente 30 anos depois essas 

idéias o levaram a estabelecer uma relação com Wolfgang Pauli e ao 

desenvolvimento de sua teoria da sincronicidade. 

 Jung (1988c, p. 7) declara que recebeu em 1928 do sinólogo Richard 

Wilhelm o texto do Segredo da Flor de Ouro, num momento que se ocupava sobre o 

inconsciente coletivo, com uma vasta fenomenologia as quais não conseguia aplicar 

as categorias e métodos utilizados até então. Afirma (1988c, p. 11-13) ainda que 

sofreu forte influência da filosofia oriental, tendo considerado o contato estabelecido 

com aquele um dos principais acontecimentos de sua vida, pois conheceu um 

princípio, que não é baseado na causalidade, capaz de modificar sua visão de 

mundo. Esse princípio Jung denominou de sincronicidade. 

  Posteriormente, foi de importância fundamental na construção de sua Teoria 

da Sincronicidade o contato estabelecido com o fisíco Wolfgang Pauli, que na época 

recebeu o Prêmio Nobel da Física, com o Princípio da Exclusão. Em 1952 Jung 

(1984) escreve Sincronicidade: um Princípio de Conexões Acausais, publicado em A 

Dinâmica do Inconsciente (OC vol. VIII). Inicialmente a monografia de Pauli: Der 

Einfluss archetypischer Vorstellunger auf die Bildung naturwissenschaftlicher 

Theorien bei Kepler, foi publicada com o trabalho de Jung, mas na edição das Obras 

Completas não foi incluído. Recentemente a correspondência completa estabelecida 

entre Jung e Pauli (2001) foi publicada com o título de Atom and Archetype: the 

Pauli/Jung Letters, 1932-1958. 

 Jung (1984, p. 441) afirma no início daquele trabalho que as descobertas da 

Física Moderna produziram uma mudança significativa “[...] em nossa imagem 

científica do mundo, por haverem abalado a validade das leis naturais, tornando-as 

relativas.” Argumenta que o princípio filosófico que as leis naturais se baseiam é o 

da causalidade, mas que “a chamada visão científica do mundo, baseada neste 

resultado, nada mais é, portanto, do que uma visão parcial [...].” 

 Para o autor (1984, p. 454) existem eventos acausais, considerando a “[...] 

sincronicidade como uma relatividade do tempo e do espaço [...]” e ainda afirma: 
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“em si, o espaço e o tempo consistem em nada. São conceitos hipostasiados, 

nascidos da atividade discriminadora da consciência.” Explica (1984, p. 459) o seu 

conceito de sincronicidade:  

 

[...] a aparição simultânea de dois acontecimentos, ligados pela significação, 
mas sem ligação causal, me pareceu um critério decisivo. Emprego, pois, 
aqui, o conceito geral de sincronicidade, no sentido especial de 
coincidência, no tempo, de dois ou vários eventos, sem relação causal mas 
com o mesmo conteúdo significativo, em contraste com “sincronismo” cujo 
significado é apenas o de ocorrência simultânea de dois fenômenos [...] a 
sincronicidade, portanto, significa, em primeiro lugar, a simultaneidade de 
um estado  psíquico com um ou vários acontecimentos que aparecem como 
paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, em certas 
circunstâncias, também vice-versa [...]  
 

 

 Jung com sua teoria da Sincronicidade reconheceu uma conexão entre as 

pesquisas da Física Quântica e a Psicologia Analítica. Apresentou o aspecto 

transcendente e unitário que sustenta a dualidade da psique e matéria, numa nova 

perspectiva de visão de mundo.  

   Nesta subseção apresentamos uma breve introdução da visão de mundo de 

Jung, tendo como objetivo uma melhor compreensão de sua teoria. Entretanto, 

ressaltamos que não tivemos intenção de esgotar o tema, pois devido à 

profundidade teórica exigida, ultrapassaria os objetivos desta dissertação. Na 

próxima subseção, abordaremos como o autor se preocupou em desenvolver sua 

Psicologia numa abordagem científica, o que está diretamente relacionado com a 

sua visão de mundo exposta acima, bem como os dados de sua biografia. 

 

3.1.2 O individual e o coletivo na obra de Jung 

 

Julgamos importante apresentar nesta subseção o pensamento de Carl 

Gustav Jung quanto à condição científica da Psicologia, ponto considerado 

importante pelo autor desde o início da elaboração de sua teoria. Pois, ao mesmo 

tempo em que a Psicologia tradicionalmente lida com o individual, para ser 

considerada ciência o coletivo deve estar presente. Inicialmente, para o autor, o 

papel da teoria dos Tipos Psicológicos foi de importância fundamental para a 

Psicologia alcançar o status científico. Posteriormente, devido à profundidade dos 

seus estudos sobre a psique, outras questões foram surgindo, mas como 
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abordaremos ao longo do texto, Jung sempre buscou manter um pensamento 

científico em sua reflexão e elaboração teórica. Para alcançarmos esse objetivo, 

precisaremos contextualizar a Psicologia na época, com seus principais 

pesquisadores. 

Segundo Shamdasani (2005, p. 44), no final do século XIX, muitos 

psicólogos levantaram o seguinte questionamento “[...] seria possível constituir uma 

psicologia científica que lidasse com as diferenças e particularidades individuais, 

quando tradicionalmente a ciência era concebida como exclusivamente voltada para 

os aspectos universais?” A resposta dos pesquisadores da época era que somente 

através da experimentação a Psicologia poderia se constituir como ciência, pois este 

era o seu traço distintivo da ciência natural. 

 O autor explica em seu trabalho, como a expressão “equação pessoal”, 

inicialmente usada e pesquisada no campo da astronomia para designar um cálculo 

de erro de observação, tornou-se para a psicologia desse período uma marca 

registrada para o desenvolvimento de uma ciência experimental e objetiva, mas que 

posteriormente foi um abismo epistemológico desse projeto. Também apresenta 

como a equação pessoal foi importante para Jung no desenvolvimento de sua teoria 

dos Tipos Psicológicos. 

Segundo Marx e Hillix (1990, p. 154) Wilhelm Wundt foi um sistematizador e 

considerado o “pai” da nova psicologia experimental. Em 1879 foi criado seu 

laboratório na Universidade de Leipzig, na Alemanha, considerado o marco inicial da 

psicologia moderna. Wundt acreditava que somente os fenômenos mentais 

acessíveis às influências físicas poderiam tornar-se objeto de experimento. De 

acordo com Shandasani (2005, p. 46) para Wundt os experimentos sobre a equação 

pessoal no campo da astronomia “eram passíveis de explicação se fosse assumido 

que os tempos objetivos das impressões auditivas e visuais não eram os mesmos 

dos tempos da percepção subjetiva, que diferiam conforme os vários observadores.” 

Para Shamdasani (2005, p. 48) outro importante pesquisador da época foi 

William James, que publicou em 1890 o manual: Os Princípios, considerado um dos 

melhores trabalhos já escritos sobre psicologia. Num dos capítulos, critica que dos 

temas tratados pela psicologia “[...] nenhum deles oferecia uma visão objetiva que 

resolvesse o problema colocado pelas variações subjetivas dos diferentes 

psicólogos.” Em sua opinião, a equação pessoal levava os pesquisadores somente 

enxergarem a partir de suas próprias concepções, criando regras universais a partir 
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de suas peculiaridades pessoais. De alguma forma contestava os supostos avanços 

que a psicologia experimental estava realizando. Afirma Shamdasani (2005, p. 51): 

“Jung adotou a formulação de James para a equação pessoal, e a considerou como 

um dos aspectos mais importantes dos quais dependia a possibilidade da psicologia 

como ciência da objetividade.” 

Contextualiza ainda que William James em 1890 observou que muitos 

filósofos haviam suposto a existência de uma mente típica, com a qual as mentes 

individuais se assemelhavam. Um deles foi Jean-Marie Charcot, catedrático da 

Universidade de Paris que, pesquisando sobre a afasia, classificou quatro tipos 

fisiológicos: auditivo, visual, motor e indiferente. Outro psicólogo foi Alfred Binet, que 

a partir das observações de Charcot construiu um modelo com quatro tipos 

sensoriais: o visual, o auditivo, o motor e o indiferente. Seu trabalho sofria forte 

influencia de Wilhelm Wundt. 

 Shamdasani (2005, p. 55) explica que em 1895 Alfred Binet e Victor Henri 

publicaram um artigo no L’Année Psychologique (Anais de Psicologia), periódico que 

tinha como objetivo promover a psicologia individual. Nesse trabalho afirmam que a 

psicologia geral até então tinha estudado as propriedades gerais dos processos 

psíquicos, mas que, a psicologia individual tinha como objetivo estudar as diferenças 

individuais desses processos. Com esta proposta de analisar as particularidades, 

afastam-se das pesquisas de Wundt que estudava as capacidades humanas gerais.  

Em outra pesquisa (2005, p. 56) Alfred Binet distinguiu cinco tipos: 

descritivo, observador, emocional, erudito e o poético-imaginativo. Em 1903 publicou 

Experimental Study of Intelligence, no qual apresentou como duas formas típicas de 

reação, as quais caracterizavam tipos mentais diferentes: “o objetivismo, a tendência 

a viver no mundo exterior, e o subjetivismo, a tendência a se envolver com o campo 

da própria consciência.” 

 Segundo ainda o autor (2005, p. 57) em 1900, na Universidade de Breslau, 

William Stern começava seu On the Psychology of Individual Differences (Ideas for a 

“Differential Psychology”).  Afirmava que como a psicologia experimental consistia no 

estabelecimento de leis, a tarefa da psicologia diferencial seria buscar os princípios 

das diferenças individuais, determinando os tipos respectivos de indivíduos. Entre os 

tipos descritos pelo pesquisador, estavam os tipos “objetivo”, no qual os julgamentos 

eram determinados basicamente pelos estímulos externos, e o “subjetivo”, pelo 
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estado do sujeito. Mesmo assim, segundo Murchison15 (1930, apud SHANDASANI, 

2005, p. 57) Stern afirmava “relegar um indivíduo a um tipo ou a vários tipos nunca 

fará justiça à inefável particularidade de sua individualidade.” 

 Segundo Carson16 (1994, apud SHAMDASANI, 2005, p. 58) nesse cenário 

no início do século XX, a psicologia individual desenvolvia muitos programas de 

pesquisas de tipologias desvinculadas entre si, cada qual com sua terminologia. 

 Segundo Shamdasani (2005, p. 74) Jung conheceu William James em 1909 

na Universidade de Clark, o qual iria voltar a visitar no ano seguinte. Num capítulo 

que não chegou a ser publicado em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung relata o 

contato pessoal que tiveram e de sua dívida intelectual para com o pesquisador. 

Argumenta ainda que os últimos trabalhos de James “[...] tiveram um impacto crítico 

na obra de Jung.” Para James “os sistemas filosóficos, que alegam descrever a 

constituição do mundo, não passavam, no fundo, de confissões involuntárias das 

idiossincrasias psicológicas de seus respectivos autores” (SHAMDASANI, 2005, p. 

75).  A noção de equação pessoal estava com essa posição reformulada. 

 Em 1916 Jung publicou A Estrutura do Inconsciente, o qual está faz parte do 

livro O Eu e o Inconsciente (OC vol. VII/2). Nesse trabalho, Jung (1987c, p. 143) 

escreve: “falar de uma psicologia individual científica é uma contradictio in adjecto. 

Apenas a parcela coletiva de uma psicologia individual, pode ser objeto da ciência, 

pois o indivíduo é por definição, único e sem igual.” 

 Shamdasani (2005, p. 80-81), explica esse argumento de Jung: 

 

Como a ciência lidava com o universal, somente os elementos comuns ou 
coletivos dos indivíduos podiam ser sujeitos á ciência. Devido à ilimitada 
variação dos indivíduos, havia muitos elementos que não podiam ser 
circunscritos pela ciência.  
 
 

 Jung (1991b, p. 25-26) em Tipos Psicológicos (OC vol. VI) escreve que o 

objetivo da ciência é estabelecer leis, indo além da descrição. Mas ressalta que no 

desenvolvimento das pesquisas científicas a equação pessoal tem sua importância: 

 

[...] será sempre, apesar de sua validade geral e comprovada, um produto 
da constelação psicológica subjetiva do pesquisador. Na elaboração de 

                                            
15

 MURCHISON, CARL. A history of psychology in autobiography. Worcester: Clark University 
Press, 1930. 
16

 CARSON, John. Talents, intelligence and the constructions of human difference in France 
and America, 1750-1920.1994.Tese (Doutorado) – Princeton University, Princeton, 1994. 
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teorias e conceitos científicos há muita coisa de sorte pessoal. Há também 
uma equação pessoal psicológica e não apenas psicofísica [...] Vemos 
aquilo que melhor podemos ver a partir de nós mesmos [...] Esta equação 
pessoal psicológica aparece mais ainda quando se trata de expor ou 
comunicar o que se observou, sem falar da concepção e abstração do 
material experimental [...] Exigir que só se olhe objetivamente nem entra em 
cogitação, pois isto é impossível. Já deveria bastar que não se olhasse 
subjetivamente demais.  
 

  

 Diante disso, argumenta ainda que devem ser reconhecido e levado em 

consideração os efeitos da equação pessoal de um conhecimento produzido, 

constituindo um pré-requisito para uma avaliação científica. Para isto, propõe que o 

pesquisador possua um autoconhecimento de sua própria personalidade.  

 Shamdasani (2005, p. 90) argumenta que, se para Jung a possibilidade de 

existir uma psicologia objetiva dependia também do reconhecimento da equação 

pessoal, mas que esta levava a infinita relatividade, ou seja, se todo conhecimento é 

determinado pela equação pessoal do pesquisador, que possibilidade existiria de 

uma ciência unificada da psicologia? Escreve então “a solução que Jung tentou foi 

oferecer uma teoria sobre os determinantes subjetivos da equação pessoal” (2005, 

p. 91). Com isto, a Psicologia poderia garantir seu status científico e objetivo, e ser 

uma ciência superordenada capaz de comportar o fator subjetivo de todo 

conhecimento.  

Segundo ainda o autor (2005, p. 91-92), para Jung essa teoria teria que ter 

uma medida de objetividade. Por isso, em seu livro Tipos Psicológicos (OC vol. VI) 

realizou inicialmente uma apresentação histórica da tipologia na teologia, poesia, 

estética, filosofia, biografia, psiquiatria e filosofia. Ele acreditava que através de 

paralelos históricos e literários o psicólogo poderia excluir erros do viés pessoal. 

Embora considerasse úteis as descrições oferecidas pelos outros sistemas 

tipológicos, considerava-os insuficientes, e ao final, apresentou sua própria 

descrição geral dos tipos. Critica Jung por não ter feito em seu livro qualquer 

menção aos trabalhos tipológicos de Jean-Martin Charcot, Alfred Binet e William 

Stern. 

 Argumenta ainda (2005, p. 93) que para Jung “tornava-se preciso 

reconhecer a existência de uma multiplicidade de indivíduos, cada qual com sua 

psicologia pessoal.” Mas também, era crítico quanto essa variação não fosse 

ilimitada, pois a ciência deve lidar com o coletivo e universal. Em sua opinião, a 

elegância do modelo proposto por Jung com a teoria dos Tipos Psicológicos, foi 
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reconciliar um modelo universal do funcionamento psicológico, num esquema com 

oito tipos principais. Por outro lado, ao propor o desenvolvimento de uma função 

principal, Jung explicou a variabilidade individual e sua correspondente psicologia. 

 Entretanto, argumenta Shamdasani (2005, p. 98): 

 

A tipologia de Jung, como tentativa epistemológica de deter o regresso 
infinito ameaçado pela equação pessoal, ao propor o estabelecimento de 
uma psicologia das psicologias, não teve uma aceitação generalizada. As 
razões para tanto não são difíceis de se localizar. Os psicólogos relutaram 
em considerar as teorias que tinham dito possuir validade universal como 
meras expressões de seu tipo, o que as tornaria correspondentemente 
relativas. 
 
 

 Afirma ainda aquele autor que, como Jung não conseguiu com sua teoria 

tipológica resolver o problema da equação pessoal na Psicologia, “continuou 

enfrentando essa questão e também o problema da relação individual e o universal 

em psicologia, e o status da psicologia” (2005, p. 103). Diante destes fatores, a 

teoria dos arquétipos desenvolvida por Jung foi de importância crítica, pois assim o 

elemento pessoal era composto por estruturas universais inata. Argumenta (2005, p. 

104) que com a teoria dos arquétipos Jung buscava:  

 

[...] assegurar o caráter científico da psicologia, ao postular uma dimensão 
de universalidade da personalidade que fosse anterior às diferenças 
individuais. Nesse sentido, ela constituía uma outra tentativa de resolver o 
problema da equação pessoal. 

  

 

 Em 1935 Jung (1988b, p. 2-3) na conferência Princípios Básicos da Prática 

da Psicoterapia publicada em A Prática da Psicoterapia (OC vol. XVI), afirma que, se 

os indivíduos fossem totalmente diferentes, a Psicologia seria impossível enquanto 

ciência, pois haveria um caos de opiniões subjetivas. Para o autor a individualidade 

é apenas relativa, pois existem áreas de conformidade geral, permitindo assim as 

constatações científicas. Com esta posição, a Psicologia como ciência deve lidar 

com as áreas típicas das pessoas. Entretanto, afirma (1988b, p. 3) que na posição 

de psicoterapeuta, diante do paciente, deve-se deixar de lado a “[...] pretensão de 

saber algo sobre a sua individualidade e fazer afirmações válidas a seu respeito.” 

Continuando essa reflexão, no texto Presente e Futuro (OC vol. 10/2), 

publicado pela primeira vez em 1957, Jung (2008, p. 4) afirma “[...] não é o universal e 
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o regular que caracterizam o indivíduo, mas o único.” Considera o indivíduo como 

singular, contudo, afirma que “o homem pode e deve inclusive ser descrito enquanto 

unidade estatística porque, do contrário, nenhuma característica geral lhe poderia ser 

atribuída.” Com isto, a Antropologia e a Psicologia poderiam se constituir como 

ciência. Entretanto, ressalta que, se pretendemos conhecer o homem em sua 

singularidade, todo conhecimento científico deve ser abdicado. Para o autor (2008, p. 

5), o profissional de psicologia ao atender seu paciente deve diferenciar o 

“conhecimento”, que diz respeito ao geral, e o “compreender”, relativo ao único e 

individual, “fazer uma coisa sem perder a outra de vista”. 

Em 1945 Jung publicou com algumas atualizações, três conferências que 

havia proferido em 1924 no Congresso Internacional de Educação, em Londres, 

publicado em O Desenvolvimento da Personalidade (OC XVII). O autor (1986a, p. 91-

92) na Segunda Conferência afirma: 

 

Não existe nenhum outro campo experimental em que a visão do real se 
encontre tão turvada como na percepção que nosso mundo psíquico deve 
ter a respeito de si mesmo. Em nosso mundo psíquico (pouco importando 
se a observação se refere à própria pessoa ou a outra), surgem muito mais 
do que em qualquer outra parte, e mesmo com maior facilidade e destemor, 
toda sorte de preconceitos, de interpretações errôneas, de juízos 
dependentes do humor momentâneo, de idiossincrasias e de projeções. Em 
nenhum outro campo ocorre que o observador perturbe tanto o experimento 
como na psicologia. Por isso pode-se quase afirmar que jamais será 
possível estabelecer um número suficiente de fatos reais [...] ao contrário do 
que ocorre nos outros campos das ciências naturais, nas quais um processo 
físico é observado por um processo psíquico, no caso da psicologia é a 
psique que se observa a si mesma, diretamente no sujeito e indiretamente 
em outra pessoa [...] Em outras palavras: não existe conhecimento acerca 
do psíquico, mas apenas no psíquico. 

 

 

O autor (1986a, p. 95) ainda considera a Psicologia moderna e empírica do 

ponto de vista do método e do objeto pertencendo às ciências naturais, mas quanto 

ao seu método de explicação, como pertencendo às ciências humanas. Entretanto, 

afirma (1986a, p. 93) que “[...] a psicologia se encontra situada além da ciência 

natural.” Argumenta (1986a, p. 94) que em situação análoga se encontrava a Física 

atômica: 

 

[...] a física atômica em cujos domínios o processo a observar é modificado 
pela observação. Como a física deve referir suas medições aos objetos, vê-
se forçada a fazer distinção entre os meios de observação e o observador, 
pelo que as categorias de tempo, espaço e causalidade se tornam relativas. 
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Este encontro singular entre a física atômica e a psicologia [...] O mundo 
atômico microscópio apresenta traços, cuja afinidade em relação ao 
psíquico chamou a atenção dos próprios físicos. Daí decorre, como parece, 
ao menos a insinuação de que seja possível a “reconstrução” do processo 
psíquico em outro meio,  i,é, na microfísica da matéria [...]. 
 

  

 Jung por meio de uma aproximação cada vez maior da Psicologia com a 

Física atômica, especialmente com o físico Wolfgand Pauli, foi resolvendo a questão 

da equação pessoal na psicologia. 

Prosseguindo nas reflexões acima, em 1946 Jung apresenta na conferência 

de Eranos um trabalho o qual foi posteriormente revisto como: Considerações 

Teóricas Sobre a Natureza do Psíquico, publicado em A Dinâmica do Inconsciente 

(OC VIII). Nele, o autor (1984, p. 221) escreve: 

 

Eu acreditava estar trabalhando cientificamente, no melhor sentido do 
termo, estabelecendo, observando e classificando fatos reais, descrevendo 
relações causais e funcionais, para, no final de tudo, descobrir que eu havia 
me emaranhado em uma rede de reflexões que se estendiam muito para 
além dos simples limites das Ciências naturais, entrando nos domínios da 
Filosofia, da Teologia, da Ciência das religiões comparadas e da História do 
espírito humano em geral [...] eu estava profundamente convencido de que 
a equação dita pessoal tinha um efeito de peso nos resultados da 
observação psicológica [...] 
 

 

 O autor volta a questão da psique observar a si própria, e que a Física tem a 

vantagem de ter um ponto de Arquimedes, pois “[...] observa o mundo físico do 

ponto de vista psíquico e pode traduzi-lo em termos psíquicos” (JUNG, 1984, p. 

221). Mas a Psicologia, somente poderia traduzir-se em sua própria linguagem. 

Afirma (1984, p. 227-228) ainda que na investigação da Psicologia: 

 

[...] Quanto mais ela amplia o seu campo de investigação, e quanto mais 
complexo este último se torna, tanto mais lhe faz falta um ponto de vista 
distinto de seu objeto. Quando a complexidade alcança a extensão da 
complexidade do homem empírico, ela se funde inevitavelmente com o 
próprio processo psíquico. Não pode mais distinguir-se deste último, mas se 
transforma nele próprio. O resultado disto é que o processo alcança a 
consciência. Com isto, a Psicologia realiza a tendência do inconsciente em 
direção à consciência. Ela nos torna conscientes do processo psíquico, mas 
não nos oferece nenhuma explicação deste processo, em sentido mais 
profundo, porque não há outra explicação do psíquico senão o processo 
vital da própria psique. A Psicologia é forçada a sublimar-se, e é justamente 
nesta situação que ela alcança o seu objetivo científico. Qualquer outra 
ciência tem, por assim dizer, um objeto exterior a si mesma, o que não 
acontece com a Psicologia cujo objeto é o sujeito de todas as ciências. 
(grifo nosso). 
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 Segundo Shamdasani (2005, p. 115) em 1960 numa correspondência 

estabelecida com psiquiatra inglês E. A. Bennet, Jung escreveu “a psique é a mãe 

de todas as nossas tentativas de compreender a natureza [...].” Com isto, segundo 

aquele autor, os problemas da Psicologia seriam também das outras disciplinas 

científicas, pois todas se originam na psique. Argumenta ainda “a questão não era 

simplesmente a psicologia ser ou não possível como ciência: em vez disso, as 

próprias ciências dependiam, em última análise, da psicologia.” Conclui afirmando 

que a tentativa de Jung de estabelecer uma Psicologia científica enfim fecha um 

círculo completo. 

 Nesta subseção apresentamos a trajetória de Jung com suas importantes 

influências, na construção de uma teoria psicológica em que a busca pelo rigor 

científico estivesse presente, mas não esquecendo a individualidade de cada um. 

Consegue trazer contribuições e reflexões não somente para a ciência denominada 

Psicologia, mas também para outras ciências como a Educação. Argumentamos que 

esta subseção está totalmente interligada com as duas anteriores, e relembrando 

que ao final das duas últimas há um encontro do autor com a física. 

 Na próxima subseção apresentamos a teoria dos Tipos Psicológicos de 

Jung, com contribuições de outros importantes autores que também estudaram o 

tema, pois conforme argumentamos anteriormente, essa teoria possibilita uma 

ampliação e um novo olhar ao conceito de indisciplina na relação professor-aluno. 

 

3.2  TEORIA DOS TIPOS PSICOLÓGOS 

 

No prólogo do livro Tipos Psicológicos, Jung (1991b, p. 17) escreveu sobre 

seu interesse em divulgar a teoria em um contexto mais amplo, para outro tipo de 

público que não o especializado da sua área. Acreditava na importância e na 

aplicabilidade geral de sua teoria. Com este pensamento, buscamos neste trabalho 

a aplicação da teoria na área educacional, contribuindo com o tema da indisciplina 

escolar na relação professor aluno. 

Outros sistemas de tipologia já foram criados na antiguidade como na 

astrologia, com os elementos água, ar, terra e fogo. Também a tipologia da medicina 

grega com a classificação dos indivíduos em fleumáticos, sanguíneos, coléricos ou 

melancólicos (SHARP, 1990; ZACHARIAS, 2003, 2006). Também apresentamos 

anteriormente como outros sistemas de classificação tipológicos foram 
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desenvolvidos na Psicologia como os de Charcot, Binet e Stern. O modelo de 

tipologia proposto na Psicologia Analítica se diferencia dos outros, pois conforme 

Sharp (1990, p. 12) “[...] diz respeito ao movimento da energia psíquica e ao modo 

como cada indivíduo se orienta no mundo, habitual ou preferencialmente.” A energia 

psíquica ou libido pode ser compreendida como a intensidade do processo psíquico 

– seu valor psicológico. 

 Ao definir o termo tipo Jung (1991b, p. 450) escreve: 

 

O tipo é um exemplo ou modelo que reproduz de forma característica o 
caráter de uma espécie ou de uma generalidade. No sentido mais estrito 
desse nosso trabalho, tipo é um modelo característico de uma atitude (v.) 
geral que se manifesta em muitas formas individuais. 
 

 

Jung (1991b) distinguiu em sua teoria tipológica duas formas de atitudes: 

introversão e extroversão, e quatro funções psicológicas: pensamento, sentimento, 

intuição e sensação. Nas próximas subseções apresentaremos os principais pontos 

dessa teoria. 

 

3.2.1 Atitudes: extroversão e introversão 

 

Jung (1991b, p. 395) define o termo atitude como “[...] uma disposição da 

psique de agir ou reagir em certa direção.” Também esclarece (1991b, p. 396) 

“atitude significa uma expectativa, e a expectativa sempre atua selecionando e 

direcionando.” 

Segundo Sharp (1990, p. 13) as atitudes extroversão e introversão são 

formas psicológicas de adaptação, e dependem da forma como a energia psíquica 

(libido) se direciona. Na extroversão a energia é direcionada ao mundo exterior, na 

introversão a energia é direcionada para o mundo interior. A autora (1990, p. 13) 

ainda explica:  

 

Na atitude extrovertida, os fatores externos são a força motivadora 
predominante no que toca a julgamentos, percepções, sentimentos, afeto e 
ações. Esse tipo de atitude contrasta nitidamente com a natureza 
psicológica da introversão, onde os fatores internos ou subjetivos 
constituem a motivação principal. 
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Jung (1991b, p. 21) afirma que a psicologia que deriva das atitudes 

introversão e extroversão terá duas orientações totalmente diversas, sendo que “a 

primeira verá tudo sob o prisma de sua concepção, a outra sob o aspecto dos 

fatores objetivos.” Um indivíduo é considerado tipo extrovertido quando prepondera 

a atitude extrovertida na consciência. Assim como outro é considerado tipo 

introvertido quando a atitude introvertida prepondera na consciência. Argumenta que 

todo indivíduo possui os dois mecanismos, mas somente um deles predomina, não 

suprimindo o outro da atividade psíquica. Ressalta (1991b, p. 22) que não existe um 

tipo puro: “uma atitude típica significa sempre e tão-somente a predominância 

relativa de um dos mecanismos.” E também adverte (1991b, p. 396) que a 

duplicidade da atitude só traz efeitos perniciosos quando há uma unilateralidade 

excessiva da orientação consciente. 

Estes dois termos embora bem conhecidos podem não ser bem 

compreendidos, principalmente o de introversão muitas vezes entendido 

simplesmente como timidez.  Zacharias (2006, p. 60) distinguindo a timidez da 

introversão esclarece que na primeira o indivíduo com receio da rejeição do outro 

evita a exposição. Já o introvertido pode expor-se se a situação assim exigir, quando 

não o faz é pela desconsideração ao meio externo. O autor ainda acrescenta que 

um extrovertido pode ser tímido, mantendo sua atenção ao mundo exterior, mas com 

medo da rejeição do outro. 

Myers e Myers (1997, p. 80-81) fornecem um quadro com traços 

contrastantes dos indivíduos que possuem preferências extroversão/introversão, que 

apresentamos a seguir com o objetivo de melhor compreensão das atitudes: 

 

QUADRO 5 - TRAÇOS CONTRASTANTES DOS INDIVÍDUOS QUE POSSUEM PREFERÊNCIAS 
EXTROVERSÃO/INTROVERSÃO  

EXTROVERSÃO INTROVERSÃO 

Os que pensam depois. Não conseguem 
entender a vida a não ser depois de vivê-
la. 

Os que pensam antes. Não conseguem viver a vida a 
não ser depois de entendê-la. 

Atitude relaxada e confiante. Esperam que 
as águas provem ser rasas e se ligam 
rapidamente a novas experiências. 

Atitude reservada e questionadora. Esperam que as 
águas provem ser profundas e pensam para fazer o 
novo e desconhecido. 

Mentes dirigidas para o exterior, o 
interesse e a atenção seguem os 
acontecimentos objetivos, primeiramente 
aqueles mais próximos. O seu verdadeiro 
mundo é, portanto, o mundo exterior das 
pessoas e coisas. 

Mentes dirigidas para dentro, frequentemente 
inconscientes do ambiente objetivo, interesse e 
atenção aumentados pelos eventos internos. O seu 
verdadeiro mundo é, portanto, o mundo das ideias e 
da compreensão. 

(continua) 
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EXTROVERSÃO INTROVERSÃO 

O gênio civilizador, as pessoas de ação e 
conquistas práticas, que seguem do fazer 
para o pensar e voltam a fazer. 

O gênio cultural, as pessoas de ideias e invenções 
abstratas, que seguem do pensar para o fazer e 
voltam a pensar. 

A conduta em assuntos essenciais é 
sempre governada por condições 
objetivas. 

A conduta em assuntos essenciais é sempre 
governada por valores subjetivos. 

Dedicam-se generosamente às demandas 
externas e às condições que para eles 
significam a vida. 

Defendem-se quanto podem das demandas e 
condições externas em favor da sua vida interior. 

Compreensíveis e acessíveis, 
frequentemente sociáveis, muito mais à 
vontade no mundo das pessoas e coisas 
que no mundo das ideias. 

Sutis e impenetráveis, frequentemente taciturnos e 
tímidos, muito mais à vontade no mundo das ideias 
que no mundo das pessoas e coisas. 

Expansivos e menos passionais, 
descarregam as suas emoções à medida 
que vão surgindo. 

Intensos e passionais reprimem suas emoções e as 
guardam com cuidado como altamente explosivas. 

Uma fraqueza típica é a tendência à 
superficialidade intelectual, muito forte em 
tipos mais extremos. 

Uma fraqueza típica é a tendência à impraticabilidade, 
muito forte em tipos mais extremos. 

A sua saúde e integridade dependem do 
desenvolvimento razoável da introversão 
equilibrada. 

A sua saúde e integridade dependem do 
desenvolvimento razoável da extroversão equilibrada. 

FONTE: MYERS; MYERS, 1997, p. 80-81. 

 
 
 

Myers e Myers (1997, p. 80) apresentam um contraste de uma criança 

introvertida e extrovertida importante na questão da indisciplina escolar, 

relacionando à moralidade:  

 

A criança introvertida é geralmente capaz de entender a aceitar os 
princípios morais – seu e meu”, por exemplo – na forma abstrata. A criança 
extrovertida não se impressiona com os princípios abstratos e geralmente 
precisa vivenciá-los. Depois, tendo aprendido da forma mais difícil o que os 
outros pensam, o extrovertido tem a base de sua conduta. 

 
 

Jung (1991b, p. 22) foi percebendo que mesmo dentro do mesmo grupo de 

indivíduos extrovertidos ou introvertidos havia muitas variações que não eram 

explicadas somente por estas características. Com o tempo concluiu que as 

diferenças dos indivíduos dependiam também da função psicológica que utilizava 

preferencialmente em sua adaptação ao mundo. As quatro funções psicológicas são: 

pensamento, sentimento, intuição e sensação. Apresentaremos a seguir estas 

funções. 
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3.2.2 Funções psicológicas 

 

Para Jung (1993, p. 61) a consciência possui quatro funções psicológicas 

através das quais se orienta em relação à experiência: pensamento, sentimento, 

sensação e intuição. Silveira (1986, p. 54) considera-as como funções psicológicas 

de adaptação, uma espécie de pontos cardeais que a consciência utiliza para 

orientar-se e reconhecer o mundo externo. 

 Jung (1991b, p. 412) ao definir o termo função escreve: “por função 

psicológica entendo uma certa forma psíquica de atividade que, em princípio, 

permanece idêntica sob condições diversas.” Hillman (1990, p. 109) também 

esclarece “uma função é algo que realiza, opera, age.” Esclarece ainda que a função 

“[...] é um padrão relativamente unificado, consistente e habitual de realização que 

aprecia a si mesmo em sua atividade, um padrão que gosta de ser exercitado.” 

 Ao explicar cada função, Jung (1993, p. 61) escreve: “a sensação (isto é, a 

percepção sensorial) nos diz que alguma coisa existe: o pensamento mostra-nos o 

que é esta coisa; o sentimento revela se ela é agradável ou não; e a intuição dir-nos-

á de onde vem e para onde vai.” Em outro trabalho o autor (1987a, p.8) descreve a 

sensação como a função dos sentidos, ela diz que uma coisa é; o pensamento 

exprime o que uma coisa é; o sentimento informa sobre o valor das coisas; e a 

intuição como um tipo de percepção que se registra ao nível do inconsciente, e 

argumenta (1987a, p. 11) que ela “[...] nos coloca em contacto com o que não 

podemos perceber, pensar ou sentir, devido a uma falta de manifestação concreta.”  

 Hillman (1990, p. 134) acrescenta que não devemos “[...] simplificar o 

sentimento para enquadrá-lo num sistema prazer-dor, gostar-desgostar.” Afirma 

(1995, p. 135) que essa função é muito mais complexa: “o sentimento registra a 

qualidade e o valor específicos das coisas.” 

 Silveira (1986, p. 54) também explica as funções psicológicas: 

 

A sensação constata a presença das coisas que nos cercam e é 
responsável pela adaptação do indivíduo à realidade objetiva. O 
pensamento esclarece o que significam os objetos. Julga, classifica, 
discrimina uma coisa da outra. O sentimento faz a estimativa dos objetos. 
Decide do valor que têm para nós. Estabelece julgamentos como o 
pensamento, mas a sua lógica é toda diferente. É a lógica do coração. A 
intuição é uma percepção via inconsciente. É apreensão da atmosfera onde 
se movem os objetos, de onde vêm e qual o possível curso de seu 
desenvolvimento. 
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Byington (1996, p. 113) escreve sobre a importância das funções na 

compreensão da realidade: 

 

É fundamental que se perceba que as funções de um sistema tipológico são 
complementares e que, assim sendo, todas são necessárias para se 
compreender a realidade. Dentro de um sistema tipológico, não existe uma 
função melhor que a outra, da mesma forma que, no corpo humano, não 
existe um órgão melhor que o outro. Cada função é indicada para 
determinada situação, mas todas são necessárias para a vida. 

 
 

Apresentadas as características de cada função, julgamos importante 

detalhar um pouco mais sobre a função sentimento. Jung (1991b, p. 387) a 

considera uma função voluntariamente disponível, diferenciando-a da emoção e 

afeto, que são considerados pelo autor como sinônimos. Sobre esta diferenciação 

escreve ”distingo [...] sentimento de afeto, ainda que a transição de um para o outro 

tenha contornos vagos porque todo sentimento, ao atingir certo grau de força, liberta 

inervações corporais e se torna afeto.”  

Hillman (1990, p. 123) em um trabalho sobre a função sentimento escreve 

“[...] somos obrigados, em benefício da clareza, a diferenciar o nosso uso das 

concepções errôneas comuns da própria palavra ‘sentimento’.” A partir deste 

esclarecimento, o autor realiza cinco diferenciações importantes. Na primeira explica 

que é comum confundirmos sentimento com a percepção sensorial “usamos com 

frequência a expressão ‘sinto’ quando queremos dizer, mais precisamente, ‘estou 

com uma sensação.’ Por exemplo, sentir frio, sentir-se bem [...]” (HILLMAN, 1990, p. 

123).  

A segunda diferenciação realizada pelo autor é entre sentimento e a 

intuição. Esclarece (1990, p. 124): “sentir-se seguro, sentir-se certo, sentir que algo 

está errado ou estranho – todas essas são expressões da intuição. Tendemos a 

dizer ‘sinto’ em vez de ‘percebo’, ‘acho’, ‘parece-me’ [...] “ 

Diferencia também o sentimento da emoção, afeto e paixão. Quanto à 

paixão escreve (1990, p. 124): “[...] sentir-se furioso, excitado, apaixonado e 

amargurado.” O afeto é considerado (1990, p. 125) “[...] quase por inteiro uma 

expressão fisiológica.” Já a emoção, no esclarecimento do autor (1990, p. 125), 

abarca o afeto e o sentimento: 
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[...] é um evento da personalidade como um todo, que talvez se baseie no 
afeto ou no fato de se ter um componente afetivo, contendo uma dimensão 
do sentimento. Muitos níveis são ativados e a consciência se transforma, 
por meio de uma emoção, numa espécie simbólica de consciência. As 
emoções são estados altamente significativos. Fornecem profundidade; dão 
e trazem sentido; desorganizam e criam ao mesmo tempo, apresentando a 
experiência da consciência do corpo. 
 
 
 

A quarta diferenciação realizada é da função sentimento e dos 

“sentimentos”.  Explica Hillman (1990, p. 125-126):  

 

A função sentimento pode avaliar pensamentos, objetos sensíveis e 
conteúdos psíquicos de qualquer espécie. Não se restringe aos 
sentimentos. Ela sente (aprecia e se relaciona com) mais do que 
sentimentos. Podemos sentir nossos pensamentos, descobrir-lhes o valor e 
a importância. Podemos sentir que até as mais intensas sensações ou as 
maiores intuições têm pouco valor e não admitem que nos relacionemos 
com elas. Da mesma maneira, podemos pensar sentimentos ou sobre 
sentimentos [...] Os próprios sentimentos – irritação, júbilo, tédio – podem 
ser tratados adequada ou inadequadamente, avaliados de modo positivo e 
negativo, pela função sentimento. 
 

 

Comenta ainda o autor (1990, p. 130) que a função sentimento é o processo 

psicológico que avalia, onde podemos por meio de valores apreciar uma determina 

situação, pessoa, objeto ou momento. Explica ainda (1990, p. 132) “ao fazer 

julgamentos, a função sentimento pesa valores, compara nuanças e qualidades, 

avalia a importância dos elementos e toma decisões em torno dos valores que 

descobre.” 

Outro ponto importante destacado pelo autor (1990, p. 131) quanto à função 

sentimento é que ela “[...] vincula tanto o sujeito ao objeto (ao atribuir valor) como o 

objeto ao sujeito (ao receber o objeto no sistema subjetivo de valores).” Sendo 

considerada por isso como “função do relacionamento”. 

Afirma (1990, p. 133) que há um sentido temporal vinculado a essa função “o 

sentido de tempo e de tato é uma tarefa do sentimento que muitas vezes é 

incompatível com a razão do pensamento.” 

Ainda ressalta (1990, p. 116) em seu trabalho que o sentimento (função) 

constitui um problema de nosso tempo, resultado coletivo de séculos de repressão. 

O autor (1990, p. 135-136) afirma que a atual preocupação com a agressão, 

violência e inimizade, é um reflexo do movimento do sentimento no interior da psique 

coletiva. Explica Byington (1996, p. 109) que ocorreu uma grave dissociação da 
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dimensão subjetiva e objetiva no final do século XVIII, com a tomada do poder da 

ciência na universidade. Diferenciando assim, de maneira extraordinária as funções 

pensamento e sensação, e relegando o sentimento e a intuição.   

Jung (1991b, p. 437) denominou como funções racionais o pensamento e o 

sentimento e como funções irracionais a sensação e a intuição. Sharp (1990, p. 17) 

escreve que o pensamento e o sentimento são funções racionais porque “[...] ambas 

se baseiam num processo reflexivo e linear que se aglutina num julgamento 

particular.” Quanto a intuição e sensação são consideradas irracionais, pois estão 

“[...] além ou exterior à razão.”   

 Para uma melhor compreensão dos traços contrastantes nos indivíduos que 

apresentam como mais desenvolvidas as funções pensamento ou sentimento, 

apresentamos a seguir dois quadros fornecidos por Myers e Myers (1997, p. 95 e p. 

90):                                                        

                                 
                               

QUADRO 6 - TRAÇOS CONTRASTANTES NOS INDIVÍDUOS PENSAMENTO/SENTIMENTO 

PENSAMENTO SENTIMENTO 

Valorizam a lógica mais que o sentimento. Valorizam o sentimento mais que a lógica. 

Geralmente impessoais, mais interessados nas 
coisas que nos relacionamentos. 

Geralmente pessoais, mais interessados nos 
relacionamentos que nas coisas. 

Se forçados a escolher entre verdade e 
discrição, escolherão a verdade. 

Se forçados a escolher entre verdade e discrição, 
escolherão a discrição. 

Mais fortes nas habilidades executivas que 
sociais. 

Mais fortes nas habilidades sociais que nas 
executivas. 

Por princípio questionam as conclusões alheias, 
acreditando estar provavelmente erradas. 

Tendem a concordar com os outros, acreditando 
estar certos. 

Naturalmente concisos e profissionais, 
aparentam não ser amigáveis e sociáveis sem 
saber nem pretender isso. 

Naturalmente amigáveis, sejam ou não sociáveis, 
acham difícil ser concisos e profissionais. 

Usualmente capazes de organizar os fatos e as 
ideias em sequência lógica que chegue aos 
pontos necessários a uma conclusão. 

Acham difícil saber como começar uma 
declaração ou expor o que querem dizer. Podem 
portanto, divagar e se repetir, com mais detalhes 
do que o pensador desejaria ou acharia 
necessários. 

Reprimem e desvalorizam o sentimento que é 
incompatível com o julgamento pensador. 

Reprimem e desvalorizam o pensamento que é 
ofensivo ao julgamento sentimental. 

Contribuem para o bem-estar da sociedade 
através da crítica intelectual de seus hábitos, 
costumes e crenças. Apóiam a pesquisa para 
expansão do entendimento e do conhecimento 
humano. 

Contribuem para o bem-estar da sociedade com 
seu apoio leal a boas causas das quais se sintam 
seguros e às quais possam servir efetivamente. 

São encontrados com mais frequência entre 
homens que entre mulheres. 

São encontrados com mais frequência entre 
mulheres que entre homens. 

FONTE: MYERS; MYERS, 1997, p. 95. 
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QUADRO 7 - TRAÇOS CONTRASTANTES NOS INDIVÍDUOS SENSAÇÃO/INTUIÇÃO 
                   SENSAÇÃO                   INTUIÇÃO 

Observam a vida, buscando alegria. Olham a vida com expectativas, ansiando pela 
inspiração. 

São conscientes de cada impressão sensorial e 
do ambiente externo, são observadores em 
detrimento da imaginação. 

São conscientes da impressão sensorial se 
associada à inspiração do momento, são 
imaginativos à custa da observação. 

Amantes de prazer e consumo, gostam da vida 
como ela é, com grande capacidade para 
divertir-se. Em geral estão satisfeitos. 

Inventores e promotores, não têm gosto pela vida 
como ela é. Têm pouca inclinação para viver o 
momento, sendo inquietos. 

Desejam possuir e aproveitar. Observadores, 
são imitadores, desejando ter e fazer o que os 
outros têm e fazem. São dependentes do 
ambiente físico. 

Desejam oportunidades e possibilidades. Bastante 
imaginativos, são inventivos e originais. 
Indiferentes ao que os outros fazem e ao ambiente 
em geral. 

Detestam toda e qualquer ocupação que 
suprima a sensação, relutando em sacrificar 
sua alegria do momento a ganhos futuros. 

Detestam qualquer ocupação que precise ser feita 
pela concentração ou sensação. Estão dispostos a 
sacrificar o presente, uma vez que não o apreciem. 

Preferem viver o presente à satisfação da 
realização e do desempenho. 

Preferem viver o prazer da realização e do 
desempenho, prestando pouca atenção ao 
presente. 

Contribuem para o bem comum dando o apoio 
à alegria, ao conforto e à beleza. 

Contribuem para o bem comum com sua 
inventividade, iniciativa e seu poder de inspirada 
liderança. 

Estão sempre correndo o risco de parecer 
frívolos a não ser que o equilíbrio seja 
alcançado pelo desenvolvimento do processo 
de julgamento. 

Estão sempre correndo o risco de ser volúveis e 
ter pouca persistência a não ser que o equilíbrio 
seja alcançado pelo desenvolvimento do processo 
de julgamento. 

FONTE: MYERS; MYERS, 1997, p. 90. 

  

 

 Todos os indivíduos possuem as quatro funções, mas uma delas será 

sempre mais desenvolvida do que as outras - denominada de função principal. Jung 

(1991b, p. 412-413) explica: 

 

Mostra a experiência ser quase impossível – devido à adversidade das 
circunstâncias em geral – alguém desenvolver ao mesmo tempo todas as 
suas funções psicológicas. As próprias exigências sociais fazem com que a 
pessoa diferencie mais esta ou aquela função, porque é mais condizente 
com sua natureza, ou porque lhe fornece os meios mais úteis ao seu 
sucesso social. Muitas vezes ou quase sempre identificamo-nos mais ou 
menos plenamente com a função privilegiada e, por isso, a mais 
desenvolvida. Daí é que surgem os tipos (v.) psicológicos.  
 
 

Jung (1991b, p. 381) também observou que “[...] ao lado da função mais 

diferenciada existe sempre uma segunda função, de importância secundária, e, 

portanto, de menor diferenciação na consciência e relativamente determinante.” Ele 

denominou de função auxiliar, cuja natureza racional ou irracional não pode estar em 

oposição à função principal.  

Sharp (1990, p. 21) explica a função auxiliar: 



71 
 

[...] quando a sensação é a função dominante, a intuição não pode ser a 
função auxiliar, e vice-versa. Isso porque a atuação verdadeira da sensação 
exige que ela se concentre nas percepções sensoriais do mundo exterior, o 
que não é simultaneamente compatível com a intuição, que ‘percebe’ o que 
está acontecendo no mundo interior. 
 

 

Da mesma forma, sendo o sentimento a função principal, o pensamento não 

poderá ser a função auxiliar, pois ambas são funções racionais. Neste caso a 

intuição ou a sensação seria a função auxiliar.  Von Franz (1990, p. 31-32) nos alerta 

que muitos indivíduos conseguem desenvolver tão bem duas funções que é muito 

difícil dizer qual delas é sua função principal e qual é a auxiliar. A “dica” que nos 

fornece para esta diferenciação é identificar qual a maior dificuldade que o indivíduo 

possui, qual é seu maior sofrimento? A resposta nos indica sua função inferior, e 

com isto conseguimos identificamos sua função principal. 

 Jung (1991b, p. 412-413) explica que no processo de diferenciação descrito 

acima, uma das funções será relegada em seu desenvolvimento – o que ele 

denominou função inferior.  A natureza desta função será sempre a mesma da 

função principal, por exemplo, se a mais desenvolvida for o pensamento, a função 

inferior será necessariamente o sentimento. Esclarece (1987a, p. 15) que essa 

função não é consciente, não sendo manobrada pela intenção. Mas também afirma 

(1987a, p. 12) que pode agir de maneira inconsciente, ou seja, de modo autônomo, 

interferindo no funcionamento da consciência.  Como as funções são dotadas de 

energia específica, mesmo quando não utilizadas pela consciência, continuam a 

atuar no inconsciente. Von Franz (1990, p. 19-20) afirma ser a função inferior aquela 

que realiza a ponte para o inconsciente, costumando ser lenta ao contrário da 

superior. Outro aspecto que a autora (1990, p. 22) destaca é que quando se toca 

nessa função, as pessoas não suportam críticas e sentem-se agredidas e inseguras. 

Existe uma dinâmica entre consciência e inconsciente, que pretendemos 

esclarecer melhor através da função compensatória. Jung (1991b, p. 426) afirma 

que existe uma função compensatória, auto-reguladora da psique, fundamental para 

se compreender a dinâmica das atitudes e funções psicológicas. O autor (1991b, p. 

426) escreve: 

  

Podemos chamar de compensador (v.) o relacionamento funcional dos 
processos inconscientes com a consciência porque, de acordo com a 
experiência, o processo inconsciente traz à luz o material subliminal 
constelado pela situação da consciência, portanto, todos aqueles conteúdos 
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que não poderiam faltar no cenário consciente, se tudo fosse consciente. A 
função compensatória do inconsciente se manifesta com tanto maior clareza 
quanto mais unilateral for a atitude consciente [...] 
 

  

 Explica o autor (1991b, p. 399-400) que a consciência em sua atividade é 

selecionadora, e como uma seleção exige uma direção, acaba excluindo o 

irrelevante. O que é excluído fica sob o poder do inconsciente, constituindo um 

contrapeso à orientação consciente, aumentando sua unilateralidade e produzindo 

uma tensão. Quanto maior a unilateralidade maior a tensão e oposição dos 

conteúdos que provêm do inconsciente, levando estes conteúdos a se comunicarem 

com a consciência. Essa compensação não é considerada um contraste, mas uma 

equilibração ou complementação da orientação consciente.  

 Relacionando com a tipologia, temos com as funções dois pares de opostos: 

pensamento e sentimento - intuição e sensação; e duas atitudes opostas: 

introversão e introversão, sendo que a dinâmica delas é controlada pela função 

compensatória buscando a auto-regulação da psique. Para Jung (1991b, p. 426) a 

função compensatória do inconsciente se manifesta de maneira mais intensa quanto 

maior a unilateralidade da atitude da consciência. 

 Whitmont (1990, p. 131) exemplifica que enquanto a consciência se 

identifica com a função superior, a inferior pode agir de forma compensatória por 

meio dos complexos: 

 

[...] torna-se o meio através do qual os complexos exprimem as atitudes de 
oposição ou de complementação do inconsciente. Um tipo sentimental será 
importunado pelos seus complexos sob a forma de reflexão inferior não-
diferenciada (por exemplo, opiniões dogmáticas); um tipo sensitivo será 
sujeito a intuições negativas ou repressivas (ansiedades, medos intuitivos, 
presságios); um tipo reflexivo será levado ou dominado por estados de 
espírito não conscientizados, muitas vezes negativos; e um tipo intuitivo 
enfrentará dificuldades porque fechou os olhos aos duros fatos da vida 
cotidiana. 
 

   

 Complementando a explicação acima, Von Franz (1990, p. 83) afirma que “a 

função inferior é a porta pela qual todas as figuras do inconsciente chegam à 

consciência”, e entre essas figuras a sombra. Ou seja, de acordo com esses dois 

autores, tanto os complexos como a sombra podem se manifestar através da função 

inferior, interferindo no comportamento e equilíbrio psíquico do indivíduo.  
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 Em sua obra Tipos Psicológicos, Jung (1991b, p. 330-380) explica que na 

interação das duas atitudes e das quatro funções psicológicas oito tipos básicos são 

identificados: 

a) extrovertido sentimento; 

b)  introvertido sentimento; 

c)  extrovertido pensamento; 

d)  introvertido pensamento; 

e)  extrovertido sensação; 

f)  introvertido sensação; 

g)  extrovertido intuitivo; 

h)  extrovertido intuitivo.  

O autor não acrescenta a função auxiliar (o que chegaria ao número de 16 

tipos), apesar de ter se referido a ela nos seus escritos, conforme apresentamos 

acima. Outros autores depois de Jung buscaram aprofundar seus conhecimentos 

sobre a teoria dos tipos, proporcionando assim algumas contribuições importantes.  

Na década de 20, Katharine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, 

estudando e pesquisando sobre a teoria de Jung, acrescentaram uma preferência a 

mais para a identificação de um tipo resultando assim nos 16 tipos. Também criaram 

o Myers-Briggs Type Indicator – MBTI, este indicador de tipos tem sido amplamente 

utilizado, e conforme dados fornecidos por Myers e Myers (1997, p. 15) somente em 

1994 mais de 2,5milhões de pessoas se submeteram ao teste. Posteriormente, 

Peter B. Myers, continuou os estudos com sua mãe Isabel, e temos como publicação 

no Brasil o livro: “Ser Humano é Ser Diferente: Valorizando as Pessoas Por Seus 

Dons Especiais” (Myers; Myers, 1997). 

Myers e Myers (1997, p. 39) criticam Jung por ter descrito em sua 

classificação somente o processo dominante, deixando de lado o processo auxiliar. 

Também destacam (1997, p. 34) o papel da função auxiliar na tipologia, não 

somente como suplementar da função principal, mas com outra responsabilidade: 

“[...] carrega o fardo de dar o equilíbrio adequado (porém não a igualdade) entre a 

extroversão e a introversão, entre os mundos externo e interno.” Explicam este 

equilíbrio nos extrovertidos (1997, p. 35):  

 

Nos extrovertidos, o processo dominante diz respeito ao mundo exterior das 
pessoas e das coisas, e o processo auxiliar tem que buscar sua vida íntima, 
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sem a qual se tornariam radicais em sua extroversão e, na opinião das 
pessoas mais equilibradas, pareceriam superficiais. 
 

  

 Os autores explicam também (1997, p. 35) o equilíbrio proporcionado pela 

função auxiliar nos introvertidos: 

 

Os introvertidos têm menos escolha para participar dos dois mundos. A vida 
exterior lhes é imposta, queiram eles ou não. O seu processo dominante é 
fortalecido pelo mundo interno das idéias, e o processo auxiliar faz o que 
pode com sua vida exterior. Realmente, o processo dominante diz ao 
auxiliar: “Vá lá fora e cuide das coisas que não podem ser evitadas e não 
me peça para trabalhar com elas a não ser que se torne absolutamente 
necessário”. [...] O sucesso dos contatos dos introvertidos com o mundo 
exterior depende da eficácia de seu processo auxiliar. 
 

 
 Com isto, afirmam os autores que muitas pessoas que convivem com um 

introvertido tendem a ver o que eles exibem como função auxiliar, havendo assim 

uma dificuldade da identificação de sua função principal. Somente aqueles muito 

próximos de um introvertido conseguem conhecer seu mundo íntimo. Beebe (2000, 

p.133-134) também considera essencial em qualquer discussão sobre os tipos 

psicológicos, o ressaltado por aqueles autores, ou seja, a importância da função 

auxiliar no equilíbrio da introversão e extroversão.  

 Segundo aqueles autores (1997, p. 43) ao levar em consideração o processo 

auxiliar, divide-se cada um dos tipos de Jung em dois, resultando assim nos 16 

tipos, que apresentamos a seguir no quadro 8:     

 

 
QUADRO 8 – 16 TIPOS PSICOLÓGICOS 

Tipo pensamento extrovertido apoiado pela sensação 
 

Tipo pensamento extrovertido apoiado pela intuição 
 

Tipo pensamento introvertido apoiado pela sensação 
 

Tipo pensamento introvertido apoiado pela intuição 
 

Tipo sentimento extrovertido apoiado pela sensação 
 

Tipo sentimento extrovertido apoiado pela intuição 
     

Tipo sentimento introvertido apoiado pela sensação 
 

Tipo sentimento introvertido apoiado pela intuição 
 

 
(continua) 
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                  FONTE: MYERS; MYERS, 1997 (ELABORAÇÃO NOSSA). 
 

 
 
 

Outra contribuição aos estudos da tipologia foi desenvolvida por Alvarenga 

(2010), estabelecendo uma correlação entre os 16 tipos psicológicos (combinação 

da teoria de Jung e os tipos descritos por Myers e Myers) e 16 divinos gregos. 

Conforme argumenta (2010, p. 22) em vez de traduzir as funções segundo o modelo 

anterior, buscou expressá-las como figuras arquetípicas do universo grego.  

Diante dos 16 tipos tipológicos, e antes de apresentarmos a descrição de 

cada um, ressaltamos que a tipologia não deve servir de rótulo para nenhum 

indivíduo. Na opinião de Whitmont (1990, p. 132) as descrições dos tipos são 

exageradas e unilaterais. Argumentamos que na prática nenhum indivíduo é um “tipo 

puro”, o que pode ser esclarecido quando apresentamos acima a função 

compensatória. Além de que sua identificação envolve um profundo conhecimento 

da teoria e da dinâmica da psique.  

Sharp (1990, p. 9) também argumenta quanto ao cuidado de não rotular 

nenhum indivíduo: 

 

O modelo tipológico de Jung não é um sistema de análise das 
personalidades, nem um meio de rotular-se a si mesmo e aos outros. Da 
mesma forma que uma pessoa deve usar uma bússola para determinar o 
lugar onde se encontra no mundo físico, a tipologia de Jung é um 
instrumento para a orientação psicológica. Trata-se de um meio de 
compreender tanto a si mesmo como as dificuldades de relacionamentos 
entre as pessoas. 
 

 

Tipo sensação extrovertida apoiada pelo pensamento 
 

Tipo sensação extrovertida apoiada pelo sentimento 
 

Tipo sensação introvertida apoiada pelo pensamento 
 

Tipo sensação introvertida apoiada pelo sentimento 
 

Tipo intuição extrovertida apoiada pelo pensamento 
 

Tipo intuição extrovertida apoiada pelo sentimento 
 

Tipo intuição introvertida apoiada pelo pensamento 
 

Tipo intuição introvertida apoiada pelo sentimento 
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Quanto à identificação do tipo de um indivíduo, Jung (1991b, p. 475) afirma 

que geralmente somente é possível com uma observação e ponderação cuidadosa, 

pois: 

 

[...] todo indivíduo é exceção à regra. Por isso não é possível dar uma 
descrição do tipo, por mais perfeita, que se aplique a mais do que um 
indivíduo, ainda que, em certo sentido, milhares pudessem ser por ela bem 
caracterizados. A conformidade das pessoas é apenas um lado delas, o 
outro lado é sua peculiaridade. A psique individual não se explica por 
nenhuma classificação. Contudo a compreensão dos tipos psicológicos abre 
um caminho para melhor entendimento da psicologia humana em geral. 

 

 

Em outro momento também explica (1991b, p. 509) sua intenção com a 

teoria dos tipos: 

 

A tipologia psicológica não tem a finalidade, em si bastante inútil, de 
dividir as pessoas em categorias, mas significa antes uma psicologia 
crítica que possibilite uma investigação e ordenação metódicas dos 
materiais empíricos relacionados á psique. É antes de tudo, instrumento 
crítico para o pesquisador em psicologia que precisa de certos pontos de 
vista e diretrizes para ordenar a profusão quase caótica das experiências 
individuais [...] (grifo nosso). 
 

 

Segundo Myers e Myers (1997, p. 21) o mérito da teoria dos Tipos 

Psicológicos é “[...] esperar diferenças psicológicas específicas em determinadas 

pessoas e lidar com essas pessoas e suas diferenças de forma construtiva.” Pois 

argumentam que frequentemente nos relacionamentos as pessoas não raciocinam, 

não valorizam e não estão interessadas nas mesmas coisas. Para Sharp (1990, p. 

95) a tipologia é um indicador do que as pessoas têm em comum e das diferenças 

entre elas, mas não mostra a singularidade do indivíduo. 

Realizadas as devidas ressalvas, na próxima subseção descrevemos os 

tipos psicológicos. 

 

3.2.3 Descrição dos tipos psicológicos 

 

Apresentamos a seguir algumas das características dos 16 tipos 

psicológicos descritas por Myers e Myers (1997): 
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- Tipo pensamento extrovertido apoiado pela sensação – pessoas lógicas, forte 

poder de raciocínio, gostam de decidir, impessoais, práticas, receptivas e 

observadoras de detalhes. Lidam bem com a rotina, hábeis para lidar com a 

mecânica, são realistas, e preocupadas no aqui e agora. Possui curiosidade por 

coisas que apelam aos sentidos, mas não apreendidas através dos sentidos. 

Procuram obter resultados imediatos, visíveis e tangíveis. Facilidade na 

administração e organização (1997, p. 113-117).  

- Tipo pensamento extrovertido apoiado pela intuição – pessoas lógicas, forte poder 

de raciocínio, gostam de decidir, impessoais, grande interesse por possibilidades 

futuras, sendo que a intuição estimula seu intelectual, curiosidade, gosto pelo 

complexo e insight. Para se sentirem bem no trabalho, precisam utilizar a intuição. 

Necessitam de problemas para buscar as soluções. Interesse maior pelo geral do 

que pelos detalhes (1997, p. 113-117).  

- Tipo pensamento introvertido apoiado pela sensação – analíticos, impessoais, 

racionais, objetivamente críticos, reservados, distantes, capacidade de perceber 

detalhes. Interesse pelas ciências práticas e aplicadas. Pensamento mais 

concentrado nos princípios subjacentes do que no próprio fato.  Incapaz de saber o 

que é emocionalmente importante para o outro. Habilidade manual. (1997, p. 117-

120). 

- Tipo pensamento introvertido apoiado pela intuição – analíticos, impessoais, 

interesses por princípios subjacentes, objetivamente críticos, bons teóricos. 

Pensadores abstratos com destaque na ciência, matemática, economia e filosofia. 

Talvez seja o tipo de maior profundidade intelectual. Incapaz de saber o que é 

emocionalmente importante para a outra pessoa. Com a intuição proporciona um 

insight mais profundo do que somente com a razão. Curiosos intelectuais, rápidos na 

compreensão, e uma fertilidade de idéias para lidar com problemas.  Percebe a 

rotina insuportável. Na pesquisa e busca intelectual possuem fácil adaptação. 

Valorizam os fatos como evidências de uma teoria, e não por si mesmos. Dificuldade 

na comunicação, pela necessidade da exatidão (1997, p. 117-122). 

- Tipo sentimento extrovertido apoiado pela sensação – valorizam a harmonia nos 

contatos humanos, amigáveis, delicados, sensíveis aos elogios, críticas e a 

indiferença, idealistas e leais. Valorizam a opinião dos outros. São pessoas práticas, 

convencionais, gostar de conversar, e se preocupam com detalhes da experiência 
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direta. Facilidade de se adaptar a rotina. No desenvolvimento de seu trabalho 

preciso conversar e estar num ambiente considerado amigável (1997, p. 122-126). 

- Tipo sentimento extrovertido apoiado pela intuição – valorizam a harmonia nos 

contatos humanos, amigáveis, delicados, sensíveis aos elogios, críticas e a 

indiferença, idealistas e leais. Valorizam a opinião dos outros. Curiosos por novas 

idéias demonstram interesse por livros e temas acadêmicos. Possuem visão e 

insight para novas possibilidades. Talento para expressar mais pela fala do que pela 

escrita. São pessoas calorosas e benevolentes. Entre as profissões que podem se 

sair bem: professor, clérigo, terapeutas e psiquiatras (1997, p. 122-127). 

- Tipo sentimento introvertido apoiado pela sensação – valorizam a harmonia interior 

do sentimento. Independentes das opiniões alheias, sendo o mais importante a lei 

moral interior. Senso de dever e ao cumprimento das obrigações. Idealistas e leais. 

Grande calor humano que podem demonstrar somente quando conhecem bem a 

pessoa. Enxergam a realidade e vão ao seu encontro. Facilidade nos trabalhos que 

exijam dedicação e grande capacidade de adaptação (1997, p. 127-130). 

- Tipo sentimento introvertido apoiado pela intuição – valorizam a harmonia interior 

do sentimento. Independentes das opiniões dos outros, sendo o mais importante a 

lei moral interior. Senso de dever e ao cumprimento das obrigações. Idealistas e 

leais. Grande calor humano que podem demonstrar somente quando conhecem bem 

a pessoa. São pessoas excelentes em atividades como: aconselhamento, ensino, 

literatura, arte, ciência, pesquisa e psicologia. Geralmente possuem muito talento 

para a linguagem, pela facilidade que a intuição tem com os símbolos e do gosto 

artístico do sentimento (1997, p. 130-131). 

- Tipo sensação extrovertida apoiada pelo pensamento – pessoas práticas, realistas 

e objetivas. Grande capacidade de desfrutar a vida, gosto por fatos concretos, e 

muito bons na percepção de detalhes. Aprendem melhor com a experiência. Gostam 

de atividades esportivas.  Tomam decisões mais pela razão, tendo mais consciência 

das consequências lógicas. Em problemas concretos ou mecânicos, costumam ser 

firmes e práticos, evitando a complexidade. Possuem um julgamento acurado e 

confiável nos assuntos claros e concretos. Preferência a ação à conversação (1997, 

p. 131-135). 

- Tipo sensação extrovertida apoiada pelo sentimento – pessoas práticas, realistas e 

objetivas. Grande capacidade de desfrutar a vida, gosto por fatos concretos, e muito 

bons na percepção de detalhes. Aprendem melhor com a experiência. Gostam de 
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atividades esportivas. As decisões são tomadas mais com o sentimento. Grande 

interesse e observação nas pessoas. Possuem amabilidade, tato, calma e sensatez 

no contato humano (1997, p. 131-135).  

- Tipo sensação introvertida apoiada pelo pensamento – indivíduos sistemáticos, 

meticulosos e cuidadosos.  Assumem bem responsabilidades, dedicando-se com 

afinco ao trabalho. Pacientes e dedicados aos detalhes. Possuem excelente 

capacidade de adaptação à rotina. Enfatizam a lógica, análise e o poder de decisão. 

Pela lógica se rebelam contra coisas que não tenham sentido. Dificuldades no 

entendimento de necessidades diferentes das suas (1997, p. 135-138).  

- Tipo sensação introvertida apoiada pelo sentimento – indivíduos sistemáticos, 

meticulosos e cuidadosos.  Assumem bem responsabilidades, dedicando-se com 

afinco ao trabalho. Pacientes e dedicados aos detalhes. Possuem excelente 

capacidade de adaptação à rotina. Buscam a lealdade, a consideração e o bem-

estar comum. (1997, p. 138-139).  

- Tipo intuição extrovertida apoiada pelo pensamento – atentos a todas as 

possibilidades. São originais, individualistas, e extremamente perceptivos dos pontos 

de vista dos outros. Possuem grande iniciativa e impulso criativo, mas nem sempre 

terminam os projetos iniciados. São estimulados pelas dificuldades, e costumam ter 

uma sucessão de planos e projetos. Não gostam da rotina. Tendem a serem 

independentes, analíticos e impessoais nas relações. Grande capacidade em 

resolver disputas e problemas (1997, p. 140-143). 

- Tipo intuição extrovertida apoiada pelo sentimento – atentos a todas as 

possibilidades. São originais, individualistas, e extremamente perceptivos dos pontos 

de vista dos outros. Possuem grande iniciativa e impulso criativo, mas nem sempre 

terminam os projetos iniciados. São estimulados pelas dificuldades, e costumam ter 

uma sucessão de planos e projetos. Não gostam da rotina. Preocupados e 

habilidosos ao lidar com as pessoas. Profissões que se dão bem: aconselhamento, 

professores, cientistas, artistas, publicitários, vendedores, etc. (1997, p. 140-144). 

- Tipo intuição introvertida apoiada pelo pensamento – movidos por sua visão de 

possibilidades. Determinados e individualistas. Estimulados diante das dificuldades. 

Motivados pela inspiração, buscam novos caminhos. Infelizes em trabalhos 

rotineiros. O mais independente dos tipos. São inovadores, reorganizam os 

negócios. Capacidade crítica de organização. Levam uma tarefa em frente quando 
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representam um desafio. Tendência a ignorar o ponto de vista e sentimento do 

outro. Críticos com as pessoas, podendo destruir as relações (1997, p. 144-147).  

- Tipo intuição introvertida apoiada pelo sentimento – movidos por sua visão de 

possibilidades. Estimulados diante das dificuldades. Motivados pela inspiração, 

buscam novos caminhos. Infelizes em trabalhos rotineiros. São pessoas que se 

preocupam naturalmente com os outros. São cordiais e buscam harmonia. 

Consegue induzir os outros a um objetivo, ajustando-se aos padrões da comunidade 

(1997, p. 147-148). 

 Apresentado a teoria dos Tipos Psicológicos, na próxima subseção 

desenvolveremos como os conceitos da teoria estão relacionados com o processo 

de individuação na Psicologia Analítica, esclarecendo ainda muitos pontos da teoria 

exposta acima. 

 

3.3 TIPOS PSICOLÓGICOS E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 

O livro Tipos Psicológicos (OC VI) foi traduzido em 1923 para a língua 

inglesa como: Psychological Types: or, the Psychology of Individuation, com o 

subtítulo sugerido pelo próprio Jung.  Neste item iremos apresentar como os 

conceitos da teoria dos tipos podem ser relacionados desde o início do processo de 

individuação. Para uma melhor compreensão, será fundamental ao longo do texto 

apresentar alguns conceitos fundamentais da Psicologia Analítica. Utilizaremos 

como principais referencias Jung (1984, 1986a, 1987a, 1991a, 1991b) e Michael 

Fordham (2001). 

 Importante inicialmente esclarecer como a psique é compreendida na 

Psicologia Analítica. Jung (1991b, p. 388) escreve: “por psique entendo a totalidade 

dos processos psíquicos, tanto conscientes quanto inconscientes.” O autor (1984, p. 

205) entende que não existe uma demarcação precisa entre a consciência e o 

inconsciente, mas sim que “[...] a psique forma um todo consciente-inconsciente.” O 

inconsciente compreende o inconsciente pessoal e o coletivo, e ao distinguir seus 

conteúdos, Jung (1991b, p. 426) escreveu: 

 

Podemos distinguir um inconsciente pessoal que engloba todas as 
aquisições da existência pessoal: o esquecido, o reprimido, o 
subliminalmente percebido, pensado e sentido. Ao lado desses conteúdos 
inconscientes pessoais, há outros conteúdos que não provém das 
aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária do funcionamento 
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psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São as conexões 
mitológicas, os motivos e imagens que podem nascer de novo, a qualquer 
tempo e lugar, sem tradição ou migrações históricas. Denomino esses 
conteúdos de inconsciente coletivo. 

 
  

 Jung afirma (1987a, p. 4) que “a consciência é como uma superfície ou 

película cobrindo a vasta área inconsciente, cuja extensão é desconhecida.” O 

mundo da consciência é considerado um fenômeno intermitente, conseguindo 

apreender poucos dados simultaneamente, sendo o restante inconsciente. 

Possuímos uma sucessão de momentos conscientes, e não conseguimos 

estabelecer uma imagem da totalidade devido à limitação que a consciência possui. 

Já o inconsciente possui uma área imensa e contínua. Ou seja, a vida humana se 

desenvolve em boa parte em condições inconscientes. 

 Argumenta (1987a, p. 5) que “a consciência é sobretudo o produto da 

percepção e orientação no mundo externo, que provavelmente se localiza no 

cérebro e sua origem seria ectodérmica.” Sendo o inconsciente o elemento inicial, do 

qual a consciência brotaria. Afirma (1987a, p. 7) ainda que todo elemento para se 

tornar consciente deve se relacionar com o ego. 

Ao explicar o ego escreve (1987a, p. 7): “é um dado complexo formado 

primeiramente por uma percepção geral de nosso corpo e existência e, a seguir, 

pelos registros de nossa memória.” O ego é considerado como o cerne 

indispensável da consciência, um complexo que possui uma força que atrai 

conteúdos do inconsciente bem como as impressões do mundo exterior que se 

tornam conscientes ao seu contato.  

Fordham (2001, p. 81) explica que embora Jung tenha definido o ego como 

o centro da consciência, reconheceu partes dele no que denominou sombra17. 

Ampliando essa formulação escreve “[...] o ego é soma dos atos da percepção e das 

descargas motoras que são ou podem tornar-se conscientes.” 

A consciência para Jung (1987a, p. 8) é dotada de funções que a orienta no 

campo dos fatos que ele denomina ectopsíquicos e endopsíquicos: 

 

A ectopsique é um sistema de relacionamento dos conteúdos da 
consciência com os fatos e dados originários do meio-ambiente, um sistema 
de orientação que concerne à minha manipulação dos fatos exteriores, com 

                                            
17

 A sombra são aspectos da personalidade que foram reprimidos em benefício do ego ideal, da 
persona e do si mesmo. 
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os quais entro em contacto através das funções sensoriais. A endopsique, 
por outro lado, é o sistema de relação entre os conteúdos da consciência e 
os processos desenrolados no inconsciente. 

 

 

 Para aquele autor (1987a, p. 33) uma terceira fonte dos conteúdos 

ectopsíquicos da consciência provém do inconsciente, como a memória e os 

processos de julgamento. As funções ectopsíquicas são denominadas pelo autor 

como: sensação, pensamento, sentimento e a intuição. As funções endopsíquicas 

da consciência são: memória ou reprodução; componentes subjetivos das funções 

conscientes; a terceira função na qual o autor mesmo explica que não pode 

classificá-la exatamente como tal, que são as emoções e dos afetos; e o quarto fator 

que é a invasão.   

Esclarecido acima a compreensão quanto aos aspectos conscientes e 

inconscientes da psique, apresentamos a definição daquele autor (1991b, p. 426-

428) do processo de individuação: 

 

[...] A individuação, em geral, é processo de formação e particularização do 
ser individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico 
como ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É portanto, um 
processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade 
individual [...] Antes de tomá-la como objetivo, é preciso que tenha sido 
alcançada a finalidade educativa de adaptação ao mínimo necessário de 
normas coletivas [...] A individuação coincide com o desenvolvimento da 
consciência que sai de um estado primitivo de identidade (v.). Significa um 
alargamento da esfera da consciência e da vida psicológica consciente.

  
 

 Fordham (2001, p. 20) entende que “[...] os processos de individuação estão 

em ação na primeira infância e na infância e que são uma característica essencial do 

amadurecimento.” Esta posição deve ser ressaltada, pois, conforme o autor (2001, 

p. 18) existe ainda uma tendência de conceber a individuação como um processo 

que se inicia somente em pessoas que estão próximo da meia-idade. Isto ocorre 

porque Jung clinicou basicamente com pacientes nessa faixa etária: meia-idade, e 

em seus escritos ressalta a individuação dentro dessa perspectiva. Portanto, 

entenderemos neste trabalho que o processo de individuação ocorre durante toda a 

vida. 

 Entre os conceitos de importância fundamental para compreensão do 

processo de individuação está o do Self ou Si-mesmo. Jung (1991a, p. 51) ao 

explicar o Self escreve: “[...] deve ser compreendido como a totalidade da esfera 
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psíquica. O Si-mesmo não é apenas o ponto central, mas também a circunferência 

que engloba tanto a consciência como o inconsciente. Ele é o centro dessa 

totalidade [...]” Ou seja, o autor afirma que o Self é ao mesmo tempo a totalidade e o 

centro da psique.  

 Segundo Fordham (2001, p. 22), no desenvolvimento da criança, o Self 

sendo “[...] a totalidade organizada dos sistemas consciente e inconsciente” pode ser 

pensado como uma entidade em si mesma, de onde derivam os processos 

maturativos. Compreende o Self como uma “unidade primária”, podendo ser 

concebida como “[...] a base sobre a qual repousa a noção de identidade pessoal e 

da qual procede a individuação.” Afirma ainda que o objetivo ideal dos pais seja “[...] 

fomentar o amadurecimento do Self [...]”, facilitando assim a sensação de 

autoconfiança da criança para os relacionamentos que irá desenvolver 

progressivamente.  

Para o autor (2001, p. 85) existe uma relação dinâmica entre o ego e o self. 

Considera que na infância a meta do processo de individuação é o fortalecimento do 

ego, tendo o Self um papel fundamental no processo. 

Argumenta (2001, p. 88) ser o recém nascido, antes de mais nada, uma 

unidade psicossomática, um Self. Considera o parto, um exemplo de deintegração 

do Self, ou seja, um processo de diferenciação do todo em partes, e o contato 

epidérmico estabelecido com a mãe após o nascimento um facilitador da 

reintegração. As sequências de pertubação e estados de repouso repetem-se 

continuamente durante o amadurecimento e “[...] as forças motoras que estão por 

trás são chamadas deintegrativas e integrativas” (FORDHAM, 2001, p. 89). 

Inicialmente essas sequências são rápidas, mas são expandidas até atingir uma 

relativa estabilidade, na medida em que a organização psíquica prossegue. Afirma 

(2001, p. 99) ainda que as sequências deintegrativo-reintegrativas possam ter início 

já na vida intra-uterina “[...] a atividade seria indicativa de deintegração; os períodos 

de inatividade, de reintegração.” 

Quanto ao início de alguma forma de consciência, argumenta (2001, p. 81) 

que é um dado que somente pode ser inferido, mas que de acordo com estudos da 

vida intra-uterina, se pode afirmar que o feto já experimenta algum tipo de 

consciência rudimentar. Após o nascimento, a existência do bebê deve ser 

entendida em termos de pulsões arquetípicas padronizadas. Porém, logo fragmentos 

do ego podem ser observados, sendo inicialmente relacionados a representações de 
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fantasias inconscientes. Durante o amadurecimento há muitas recorrências de 

estados instáveis, sendo inicialmente apenas o Self a entidade estabilizadora, mas 

logo vai sendo alterada pelas atividades do ego, que vai aumentado sua força.  

Sendo assim, esclarece (2001, p. 87) que “[...] a estruturação da psique é 

provocada, em grande medida, pelo ego.” Essa força que o ego vai adquirindo no 

processo é importante, pois sem ele, existiriam somente “reações deintegrativas 

arquetípicas repetitivas.” 

Para o autor (2001, p. 92) inicialmente o bebê tem a sensação de ser o todo 

de seu “cosmo”. Com as sequências deintegrativo-reintegrativas a imagem corporal 

vai se formando e uma percepção do que está dentro e fora do corpo, ou seja, vai se 

desenvolvendo na criança uma percepção de si mesma e do mundo exterior. Esta 

distinção é uma grande realização do ego, pois os sentimentos de onipotência vão 

se integrando em um sentido de identidade numa pessoa que assim continua no 

espaço e tempo. O bebê consegue, cada vez mais, se relacionar com os outros e o 

mundo objetivo. Argumenta (2001, p. 106) que o papel da mãe é essencial no 

desenvolvimento do ego, pois seu carinho e empatia fornecem a base para a 

sensação de confiança, da qual nasce a identidade individual do bebê. 

Jung (1986a, p. 45) associa esse estado inicial de inconsciência da criança 

pequena, ou seja, onde ainda não há um ego claramente diferenciado com o 

conceito de “participation mystique” proposto por Lévy-Bruhl. Ao explicar esse termo 

escreve (1991b, p. 433): “[...] uma espécie singular de vinculação psicológica com o 

objeto [...] o sujeito não consegue distinguir-se claramente do objeto [...].” Para o 

autor (1986a, p. 43) a criança está “[...] ligada e unida à atitude psíquica dos pais 

[...].” Nessa indiferenciação a criança é atingida de forma contagiante por reações 

emocionais dos seus pais, sendo que as maiores influências provêm não do 

consciente, mas sim do inconsciente deles. Afirma (1986a, p. 59) que, lentamente, a 

criança vai construindo sua consciência individual e destaca o importante papel da 

escola nessa tarefa, por ser o primeiro ambiente que a criança encontra fora do 

ambiente familiar.  

Fordham (2001, p. 136) afirma que em torno de 7 meses a criança pode 

vivenciar com certo grau de estabilidade, a si mesma e a mãe como pessoas totais, 

antes predominavam os objetos parciais. Por volta dos 2 anos de idade afirma (p. 

116) que já existe uma estrutura egóica firmemente estabelecida, sendo que os 
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“processos integrativos prepondere sobre as sequências integrativo-deintegrativas 

primitivas” . 

As atitudes extroversão e introversão, bem como as funções psicológicas 

pensamento, sentimento, sensação e intuição na teoria dos Tipos Psicológicos, 

possuem um papel fundamental no processo de fortalecimento do ego e no 

desenvolvimento da consciência. Segundo Fordham (2001, p. 81-83) essas funções 

psicológicas são representações de estruturas arquetípicas, sendo compreendidas 

como funções organizadoras dos conteúdos mentais num ego relativamente 

amadurecido, que também apresenta outras características como: percepção, 

memória, controle da mobilidade, teste da realidade, a fala e defesas. 

Segundo Baptista (2006, p. 34) “[...] as raízes das quatro funções 

psicológicas estão no inconsciente, na base da personalidade, e se diferenciam a 

partir de um plano arquetípico baseado numa matriz inconsciente.” Explica que a 

consciência em sua fase de estruturação dispõe das quatro funções psicológicas, 

que são formas arquetípicas de apreender a realidade. As atitudes também 

precisam neste processo se diferenciar da raiz inconsciente.  

Jung (1991a, p. 36) afirma que “a essência do consciente é a diferenciação; 

para ampliar a consciência é preciso separar os opostos um dos outros [...].” Explica 

(1991b, p. 404) a importância da diferenciação: “significa o desenvolvimento de 

diferenças, a separação de partes de um todo.” As funções precisam se diferenciar, 

ou seja, se separar uma das outras, pois somente uma função diferenciada é capaz 

de direção.  Afirma (1991b, p. 404) ainda: 

 

Enquanto uma função ainda estiver fundida com uma ou mais funções, por 
exemplo, pensamento e sentimento ou sentimento e sensação etc., de 
modo a não poder manifestar-se autonomamente, está ela em estado 
arcaico (v.) e não está diferenciada, isto é, não é uma parte separada do 
todo e com vida própria. 
 

  

Jung (1991b, p. 431) considera nesse processo de diferenciação das 

funções psicológicas como “terra-mãe” a sensação e a intuição, sendo 

características da psicologia infantil e primitiva. Quanto à intuição, explica que 

inicialmente ela contrabalança a forte impressão sensorial, fornecendo a criança 

imagens mitológicas. Explica (1991b, p. 439) que: “a função do pensamento e do 

sentimento, como funções autônomas, desenvolvem-se ontogenética e 
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filogeneticamente a partir da sensação (naturalmente também a partir da intuição, 

contrapartida necessária da sensação).”  

Lima Filho (2002, p. 66) explica que através das repetições e rotinas das 

experiências nas zonas corpóreas, vai ocorrendo uma sistematização da 

consciência. Afirma (2002, p. 37) que nos primórdios do desenvolvimento a intuição 

ainda não deve ser denominada de função da consciência, mas sim como 

orientação inconsciente, pois existe uma ausência de intenção e deliberação. Da 

mesma forma podemos relacionar a sensação. Quanto ao desenvolvimento das 

funções racionais, ou seja, do pensamento e do sentimento, argumenta (2002, p. 67) 

ser de importância fundamental o espelhamento que o ambiente realiza das funções 

irracionais, sensação e intuição. 

No processo de diferenciação das atitudes, a evidência delas inicialmente é 

alternada, mas já estão presentes nos primeiros meses de vida. Somente depois de 

superar a fase de indiferenciação da consciência a predileção por uma das atitudes 

vai se tornando para a criança uma atitude habitual da consciência. Segundo Von 

Franz (1990, p. 13) numa criança de um ano ou um ano e meio já é possível fazer 

esta diferenciação, mas ressalta que nem sempre com muita clareza. Para Jung 

(1991b, p. 275) esta predileção por uma das atitudes depende de uma disposição 

inata, mas que influências pessoais também são importantes. Aquela autora (1990, 

p. 14) também acredita tanto na disposição inata quanto na influência externa e a 

pressão do social.  

Quanto à identificação em crianças de uma função psicológica mais 

diferenciada, ocorre um pouco mais tarde que a atitude. Em torno de 4 anos de 

idade é possível observar na criança a forma como se relaciona com as outras e 

pelas atividades desenvolvidas. O que deve ser feito com cuidado, pois por não 

terem ainda as funções polarizadas como nos adultos, utilizam com facilidade uma 

ou outra função (BAPTISTA,  2006; MOREIRA, 1989; VON FRANZ, 1990). 

Fordham (2001, p. 19) argumenta a necessidade de a criança desenvolver 

uma atitude e função superior: 

 

A razão pela qual a criança precisa desenvolver sua função superior e valer-
se dela é que a inferior contradiz a superior: a introversão contradiz a 
extroversão, o pensamento contradiz o sentimento e a intuição contradiz a 
sensação. Se ela aceitar todas, se verá diante do problema dos opostos, 
entre os quais se espera que oscile e dos quais precisa libertar-se. Nisso 
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está a razão para as crianças buscarem figuras ideais, como o herói que 
luta contra o seu oposto. 
 

 

Podemos entender segundo o autor, que a criança ao desenvolver uma 

atitude diferenciada e uma função superior no seu processo de fortalecimento do 

ego – desenvolvimento da consciência – estará protegida da tensão dos opostos, 

que aconteceria caso aceitasse todas as atitudes e funções psicológicas. 

Estamos apresentamos ao longo do texto, entre tantos conceitos, o 

complexo do ego. Entretanto, para Jung (1984, p. 98-99) esse complexo, não é o 

único existente, pois outros complexos também vão se desenvolvendo em nossa 

psique. Esses complexos autônomos põem em questão o postulado ingênuo da 

unidade da consciência e da supremacia da vontade. O autor compreende-os como 

se fossem personalidades fragmentadas, com uma consciência própria, e que em 

toda constelação de um complexo haverá uma perturbação do estado de 

consciência. Entre essas perturbações estariam: a memória, pensamentos 

obsessivos, ações compulsivas, lapsos na linguagem, etc.   

Segundo Ulson (1988, p. 33) os complexos se formam a partir de 

experiências pessoais, mas seu núcleo o arquétipo18, que dá a forma a tais 

experiências, moldando o conjunto de idéias e emoções segundo padrões típicos da 

espécie humana. Exemplificando com o complexo paterno: por traz de nossas 

experiências com nosso pai concreto, com o pai de outros, da própria vivência de 

ser pai, etc., existe a priori um arquétipo de pai que marca qualquer relação entre pai 

e filho.  

Sharp (1993, p. 39) explica como um complexo pode influenciar uma função 

psicológica do indivíduo: 

 

O efeito negativo de um complexo é, comumente, sentido como uma 
distorção de uma ou outra das funções psicológicas (sentimento, 
pensamento, intuição e sensação). Em vez de um julgamento sadio e de 
uma apropriada resposta do sentimento, por exemplo, reage-se de acordo 
com o que dita o complexo. Na medida em que o indivíduo não tem 
consciência dos complexos, ele está sujeito a ser arrastado por eles. 

 
 

Segundo Jacobi (1991, p. 20) para deixarem de ter o efeito perturbador, os 

complexos precisam se tornar conscientes. Na sua conscientização ocorre uma 
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 Arquétipo: elemento primordial e estrutural da psique humana. 
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redistribuição de energia psíquica, produzindo uma situação nova e mais útil ao 

equilíbrio psíquico. Enquanto inconscientes, aparecem como tudo o que ainda não é 

consciente: de forma projetada19.  

Outras fases do amadurecimento, também são comentadas por Fordham 

(2001, p. 116) como o conflito edipiano, e a importância dele na formação da 

identidade da criança. Explica (2001, p. 119) que após passagem desse conflito, 

vem o período estável da latência, e posteriormente da adolescência, com a 

consciência crescendo e se consolidando em atividades exteriores ao meio familiar, 

principalmente na escola.  O período seguinte é o da maturidade e continua até a 

fase da vida denominada meia idade. 

Acima apresentamos como o processo de individuação ocorre na primeira 

metade da vida, onde ocorre à separação entre o ego e o Self, e o indivíduo busca 

uma adaptação à realidade construindo uma relação com o mundo externo. Para 

isto, o desenvolvimento do ego e de sua persona são fundamentais. Segundo Jung 

(1987c, p. 32) a persona é uma máscara que utilizamos procurando convencer os 

outros e a nós mesmos de uma individualidade. É o papel social que apresentamos 

como forma de adaptação ao mundo exterior e a coletividade. 

Já na segunda metade da vida, ocorrerá outro movimento, o indivíduo 

buscará um contato maior com seu interior, uma reaproximação do ego com o self. 

Samuels (1989, p. 127) explica:  

  

[...] na primeira metade da vida, na concepção de Jung, o ego heróico luta 
para se libertar da mãe e para estabelecer sua independência; isso leva a 
uma inevitável unilateralidade que a psique procurará corrigir. Pode 
assumir, na meia-idade, a forma de uma reavaliação solitária e introspectiva 
de sua vida, inicialmente divorciada do mundo de relacionamentos. Depois 
disso, o resultado da reavaliação irá realimentar as relações pessoais, 
acarretando maior clareza e satisfação. Na segunda metade da vida, a 
tarefa é ir além da diferenciação do ego e da identidade pessoal para uma 
concentração sobre o sentido e sobre valores suprapessoais; a estabilidade 
do ego preparou o terreno para isso ocorrer. 

  
 

Jung (2000, p. 269) explica que usa o termo individuação “[...] no sentido do 

processo que gera um ‘individuum’ psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, 

todo.” Para isto, o indivíduo na segunda metade da vida deve buscar a integração 

                                            
19

 Projeção: exploraremos este conceito adiante na seção 3.5 desta dissertação. 
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das partes conscientes e inconscientes. Importante salientar que a individuação é 

considerada um processo, pois jamais é completada.  

Segundo Silveira (1986, p. 89-90) entre as principais etapas do processo de 

individuação estariam: primeiramente o indivíduo retirar as falsas roupagens da 

persona. Pois, para se adaptar ao mundo exterior o indivíduo acaba assumindo um 

modo de ser não autêntico, apresentando- se aos outros como gostariam que ele 

fosse, e não o que realmente é.  

Para a autora (1986, p. 91) retirada à máscara, ou seja, a persona, o 

indivíduo se depara com uma face desconhecida, ou seja, sua sombra. A sombra 

representa as coisas que não aceitamos em nós, que nos repugnam, e, portanto, 

reprimimos. Com isto, projetamos sobre os outros, e permanecemos inconscientes. 

Ela coincide com o inconsciente pessoal, mas também se alonga na sombra 

coletiva.   Silveira (1986, p. 92) explica: 

 

A sombra é uma espessa massa de componentes diversas, aglomerado 
desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos 
reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. 
Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos: 
qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas 
desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para 
levá-las adiante, quando isso exigisse ultrapassar as convenções vulgares. 

 
 

Depois do conhecimento da própria sombra, segundo a autora (1986, p. 93), 

a tarefa é se confrontar com a anima ou o animus. A feminilidade inconsciente no 

homem é denominada anima e a masculinidade presente no psiquismo da mulher de 

animus. Depois de desfeitas essas personificações, segundo a autora (1986, p. 99) 

o inconsciente altera seu aspecto e uma nova forma simbólica representando o self 

aparece. 

Quanto à dinâmica das funções psicológicas, Jung20 (1960, apud 

WHITMONT, 1990, p. 131) explica que quando chega nessa fase da vida, em que o 

indivíduo busca a totalidade, vai precisar “ouvir” as funções negligenciadas até 

então, principalmente a inferior: 

 

[...] descobrimos que na vida existem situações com as quais não 
conseguimos lidar apenas com uma função. Em geral, na vida humana, 
uma pessoa com uma função reflexiva diferenciada encontrará uma 
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 JUNG, Carl Gustav Jung. The interpretation of visions. Zurich: Spring, 1960. p. 106-148. 
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situação que não consegue resolver apenas com a mente, ela precisará de 
sentimento. Um intuitivo chegará a um impasse quando a sua intuição não 
lhe servir de nada; ele precisa da sensação, da função da realidade, a fim 
de ser capaz de continuar a vida, porque deixou muitas situações sem 
solução, e finalmente é dominado por elas, é aprisionado pelos problemas 
não solucionados que ficaram para trás, e apenas a sua função da realidade 
pode ser de alguma valia. Quanto aos tipos sensitivos, vemos como 
acabam entrando num buraco, que é apenas e tão-somente a realidade; e 
também que necessitam desesperadamente da intuição a fim de sair desse 
buraco e experimentar o sentimento de que a vida é realmente vivida. 
 

 

Whitmont (1990, p. 131) também argumenta sobre a importância da 

confrontação com a função inferior, ou seja, a parte negligenciada: “[...] não há 

individuação, nem ‘tornar-nos o que somos’, a menos que reconheçamos a função 

inferior e nos relacionemos com ela.” Mas ressalta que não devemos cair na 

armadilha de presumir que com isto, devemos buscar a capacidade de funcionar 

conscientemente nos quatro modos, tanto introvertidamente quanto 

extrovertidamente. Para o autor, isto não é possível, pois como “nossos fracassos 

provêm das funções inferiores” devemos conseguir aprender a reconhecer os 

sofrimentos que nos causam e poderemos assim “[...] crescer em direção a uma 

inteireza que reside na conscientização da existência e na persistência dos nossos 

lados obscuros” (WHITMONT, 1990, p. 132). 

Para Silveira (1986, p. 99-100) no processo de individuação na segunda 

metade da vida: 

 

O reconhecimento da própria sombra, a dissolução dos complexos, 
liquidação de projeções, assimilação de aspectos parciais do psiquismo, 
a descida ao fundo dos abismos, em suma o confronto entre o consciente 
e o inconsciente, produz um alargamento do mundo interior do qual resulta 
que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo 
labor, não mais coincida com o ego. O centro da personalidade estabelece-
se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o 
sistema psíquico. A conseqüência será a totalização do ser, sua 
esferificação (abrundung). O indivíduo não estará mais fragmentado 
interiormente. Não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de 
estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos 
do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas 
estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num 
nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser 
completo, composto de consciente e inconsciente incluindo aspectos claros 
e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base 
que lhe for peculiar. (grifo nosso). 
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 Afirma a autora (1986, p. 87) que é pelo confronto do inconsciente pelo 

consciente, no conflito e na colaboração envolvida pelas estas duas instâncias da 

psique, que componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, 

para a “realização de um indivíduo específico e inteiro”. 

 Buscamos apresentar nesta subseção como a Psicologia Analítica entende o 

processo de individuação, fornecendo uma maior compreensão do desenvolvimento 

do ego, e de como principalmente os conceitos de atitudes e funções psicológicas 

da teoria dos tipos se relacionam nesse processo. Outros conceitos também foram 

explorados para uma melhor compreensão da teoria e dinâmica da psique. 

 Na próxima subseção exploraremos como a tipologia de professores e 

alunos podem interferir nos relacionamentos estabelecidos em sala de aula. 

 

3.4 TIPOS PSICOLÓGICOS E A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

 Nesta subseção exploramos algumas contribuições teóricas que possibilitam 

uma compreensão de como as tipologias de professores e alunos podem interferir 

nos relacionamentos estabelecidos em sala de aula, possibilitando assim um avanço 

ao conceito de indisciplina. Jung (1991b) acreditava que essa teoria pode ser 

esclarecedora para muitos mal-entendidos e discórdias em relacionamentos 

pessoais. Pois segundo o autor (1991b, p. 19) “[...] estamos naturalmente inclinados 

a entender tudo sob a ótica de nosso próprio tipo.” 

 Antes de a criança entrar na escola, nas relações estabelecidas com seus 

pais no ambiente familiar, já podem ser observadas diferenças tipológicas que 

podem ocasionar muitos conflitos (BAPTISTA, 2006; STEIN, 2009). Ao entrar no 

ambiente escolar a criança continuará a vivenciar muitas diferenças, desencontros e 

conflitos devido a sua tipologia, de seus colegas e professores. Segundo Moreira 

(1989, p. 106) “a teoria dos tipos psicológicos pode explicar em uma série de 

situações os encontros e desencontros entre professor e alunos.”  

Segundo Myers e Myers (1997, p.21) como frequentemente as pessoas que 

entramos em contato não raciocinam, não valorizam e não estão interessadas nas 

mesmas coisas que nós, essa teoria tem o mérito de nos permitir esperar encontrar 

diferenças psicológicas nas pessoas, e saber lidar com suas diferenças de forma 

construtiva.  



92 
 

Autores que relacionam a teoria dos tipos de Jung com a Educação têm 

argumentado que a pedagogia tradicional privilegia as funções pensamento e 

sensação, bem como a atitude extroversão, em detrimento da intuição, sentimento e 

introversão (CHAVES, 2006; BYINGTON, 1996; HILLMAN, 1990; WICKES, 1978). 

Para Byington (1996, p. 12), não se deve deixar de lado a outra parte do potencial 

psíquico que as outras funções psicológicas oferecem.  Para esse autor (1996, p. 

17) uma pedagogia dominantemente racional, limita e aprisiona os alunos: 

 

Alunos com seu corpo geralmente imobilizado em carteiras, escutando falar 
de coisas, que não podem ver, pegar, cheirar, ouvir, degustar, amar ou 
odiar. Alunos ouvindo frases exclusivamente lógicas, desvitalizadas da 
emoção, do prazer, do lúdico e da dramatização existencial. Alunos sem 
interação grupal pedagógica temática entre si e com o professor. Alunos 
longe da natureza. Alunos quase que exclusivamente racionais, com uma 
imensa quantidade de conceitos e palavras na cabeça, mas, quase que sem 
corpo, sem sociedade, sem natureza, sem imagens e sem emoções.  

 
 

Para Byington (1996, p. 30) no ensino dominantemente racional, a função 

sentimento fica excluída, sendo, portanto, um ensino sem emoção e sem amor. 

Argumenta que o lugar abandonado pelo amor é ocupado pelo poder. E o ensino no 

qual o poder é dominante, torna-se exclusivamente obrigação, excluindo a relação 

amorosa com o saber. No seu parecer, esta é a explicação de muitos jovens 

estarem tendo desinteresse e aversão pelo estudo. Sua proposta através da 

Pedagogia Simbólica, é que as duas atitudes e as quatro funções estejam incluídas, 

uma pedagogia do self, e não de parte do eu. 

A função sentimento tem uma importância fundamental na relação professor-

aluno (BYINGTON, 1996; SAIANI, 2003). Myers e Myers (1997, p. 92) argumentam 

que no ensino “[...] é o sentimento que serve de ponte entre um ser humano e o 

outro.” Segundo Hillman (1990, p.131) essa função funciona como uma relação, 

sendo muitas vezes chamada de “função do relacionamento.” 

Para Hillman (1990, p. 198-199) é a função sentimento que propicia a 

“criação de atmosfera”, pois atribui valor a determinada situação, avalia, julga, 

levando o indivíduo a funcionar de acordo com esses valores. Afirma: “a atmosfera é 

criada pelo foco avaliativo criado no momento.” Saiani (2003, p. 170) relaciona essa 

abordagem com a educação, afirmando que um professor além do conhecimento 

técnico obtido em sua formação, deve também buscar propiciar um clima favorável, 

uma “atmosfera positiva” em sala de aula, que no seu entendimento, também é 
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propiciado pela função sentimento. Afirma que esta função agindo de forma 

indiferenciada pode gerar fortes reações de apego ou aversão, não contribuindo 

assim para uma atmosfera indicada para a aprendizagem. 

Hillman (1990, p. 203) traz outro ponto importante quanto à função 

sentimento, afirmando que “os relacionamentos pessoais exigem sentimentos 

pessoais.” Entre as possíveis formas de esses sentimentos serem expressos ele 

escreve: “[...] favores pessoais, participação pessoal nas coisas, observações 

pessoais acerca dos pontos precisos que nos agradam no outro.” Saiani (2003, p. 

179) quando aborda esta passagem do texto argumenta que na sala de aula para 

ocorrer efetivamente um relacionamento humano, tem que ter espaço para alegrias, 

tristezas, olhares, queixas, etc., a aula como “[...] o reino do pequeno, do corpo-a-

corpo do professor com o aluno.” 

Para Byington (1996, p. 83-84) principalmente se a função sentimento for a 

mais diferenciada do aluno ou professor, a importância será ainda maior no 

processo de aprendizagem. O professor deve considerar a importância da 

afetividade na relação com seus alunos, mesmo que não tenha o sentimento como 

função mais diferenciada, buscando sempre que possível um relacionamento 

individual com cada um. O professor tendo consciência e treino pode desenvolver 

um pouco mais essa função, e com isto a reação de contentamento por parte dos 

seus alunos pode ser significativa.  

Outro ponto destacado por Hillman (1990, p. 208) é quanto ao “tato, ou 

sentido de oportunidade”, propiciado pela função sentimento. Explica o autor:  

 

[...] há um tempo certo para cada coisa. Tudo tem seu tempo apropriado. 
Talvez o sentimento seja apenas uma questão de tato, uma questão de 
oportunidade [...] A qualidade do tempo, e não a quantidade dedicada à 
outra pessoa, é o elemento que transmite o sentimento. 
 

 

Para Saiani (2003, p. 179-180) é a função sentimento que propicia no 

professor lidar com o tempo diferentemente do pensamento, pois pode avaliar o 

melhor momento de introduzir ou mudar de conteúdo. É ela que também fornece a 

sensibilidade de alterar o método expositivo da aula, de perceber que uma mesma 

atividade desperta interesses diferentes aos alunos. Esse mesmo autor (2003, p. 

181) afirma: 
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[...] é essa dimensão da função sentimento que permite apreciar a 
aprendizagem como processo, estritamente pessoal e sujeito a ritmos 
próprios, com pontos de aceleração e estrangulamento, e mesmo pontos de 
estagnação, cada um deles com “durações” diferentes. Saber equilibrar 
essa visão de processo com o tempo expresso em calendários e 
cronogramas é também atribuição do professor que, para tal mister, 
necessita de sua função sentimento. 

 
 

Segundo Byington (1996, p. 108) geralmente os alunos com tipologia oposta 

a do professor, possuem mais dificuldades com esse. O professor compreender as 

funções psicológicas como formas de inteligência pode mudar a percepção que 

possui do aprendizado de seus alunos. Uma sugestão é o professor alterar a 

estratégia de canal tipológico ao ministrar as aulas.  Pode diminuir o ritmo do uso de 

sua função principal, permitindo assim que alunos de tipologia oposta a sua 

acompanhem melhor a aula, assim como incentivam sua participação. Isto pode ser 

feito com a função auxiliar ou secundária, e muitas vezes a terciária. Esta mudança 

de estratégia, para o autor, pode influenciar radicalmente a relação professor-aluno. 

Escreve (1996, p. 264) também sobre a importância do conhecimento da 

teoria por parte dos professores: 

 

[...] é importante para o professor conhecer a tipologia junguiana e nela 
situar-se para melhorar seu desempenho profissional. Ao fazê-lo poderá 
resistir a reduzir seu desempenho pedagógico à sua função principal e 
poderá resistir também, a catalogar de “alunos piores”, aqueles que têm 
tipologia oposta à sua e, por isso, têm maior dificuldade com a matéria por 
ele lecionada.  

  

 

Para Chaves (2006, p. 108) a teoria dos tipos de Jung nos fornece “[...] 

informações a respeito de estilos cognitivos de percepção e interação com o mundo. 

Assim sendo, os estilos cognitivos (tipos humanos) correspondem diretamente aos 

estilos de aprendizagem (caminhos adequados para aprender).”  

Moreira (1989) em sua pesquisa observou como a tipologia influencia a 

interação estabelecida entre professor e alunos do ensino fundamental. Escreve 

(1989, p. 44) sobre a importância do conhecimento da teoria dos tipos psicológicos 

na Educação: 

 

A prática está mostrando que cada criança, como acontece com o adulto, 
têm um jeito próprio de aprender e de se relacionar. A Psicologia Analítica, 
para explicar, nos apresenta a tipologia. À medida que o educador descobre 
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esse aspecto, procura entendê-lo e passa a atuar orientado por esses 
parâmetros, provavelmente estará estabelecendo uma relação professor-
aluno mais profunda e descobrindo estratégias que tornarão o aprendizado 
mais eficaz e duradouro. 

 

 

 Aquela autora argumenta (1989, p. 45) ainda que a teoria dos tipos 

psicológicos nos remete a uma antiga proposição da educação: o atendimento às 

diferenças individuais. Com essa teoria o professor pode compreender melhor o 

vínculo estabelecido com seus alunos e buscar atividades que favoreçam o 

aprendizado. A autora observou e identificou em sala de aula, a atitude e função 

principal de uma professora e de três alunos na faixa etária de 6/7 anos, de uma 

turma da 1ª série do 1º grau (a pesquisa foi realizada em 1983). Fica claro em seu 

relato, o quanto a professora se relacionava melhor com crianças que apresentavam 

a mesma atitude que a sua, ou seja, a extrovertida, e o quanto sentia dificuldade de 

se aproximar do aluno introvertido. Esta professora possuía a função sentimento 

como superior, identificação clara em seu relato no que gostava ou não gostava em 

seus alunos. 

Silva (2003, p. 4), apoiando-se no trabalho de Keisey e Bates21, nas quais 

desenvolveram um referencial teórico a partir dos tipos psicológicos de Jung, explica 

que apesar de sabermos que cada indivíduo é único: “[...] existe sempre a tendência 

para avaliar os demais de acordo com sua forma específica de ser, de sentir, de 

pensar, de compreender e de reagir diante dos vários acontecimentos.” Isto leva a 

criar certas expectativas em relação aos outros, esperando que reajam da mesma 

maneira que assim o faríamos.  

Keisey e Bates22 (1984, apud Silva, 2003, p. 4) denominam esta tendência 

de projeto pigmaleão. Com isto, Silva23 (1996 apud Silva, 2003, p. 8) argumenta que 

a relação estabelecida entre professor-aluno, pode propiciar a construção de uma 

autoimagem e autoestima negativa no aluno: “tais imagens, geralmente assentadas 

em atitudes idealizadas que dificilmente se concretizam, definem as relações que se 

estabelecem em sala de aula, afetando de diversas formas e em diversos níveis, o 

processo ensino- aprendizagem.”  

                                            
21

 KEIRSEY, D; BATES, M. Character and temperament types. Del Mar: Prometeus Book Cy, 1988. 
22

 KEIRSEY, D; BATES, M. Character and temperament types. Del Mar: Prometeus Book Cy, 1988. 
23

 SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamentos e de atitudes: implicações para 
a prática escolar. São Paulo: Moraes, 1996. 
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Quanto às consequências de uma autoimagem negativa Silva (2003, p. 9) 

escreve: 

 

Na maioria das vezes, os alunos considerados indisciplinados e difíceis, 
com um aproveitamento escolar inferior às suas possibilidades, tecem 
julgamentos pouco satisfatórios de si mesmos, considerando-se incapazes 
de realizar certas tarefas. Alguns tentam realizá-las, mas desistem à 
primeira dificuldade que encontram, envolvendo-se com outras tarefas, e 
propiciando ao professor a impressão de desinteresse para com as tarefas 
em classe. E ainda que a recusa em participar das tarefas escolares seja 
frequentemente avaliada como um foco de resistência ao processo de 
dominação da escola e ao tipo de aluno que esta se propõe a formar, essa 
não participação se justifica muitas vezes para incapacidade que sente o 
aluno ao realizá-las. 
 

 

Apesar das diferentes tipologias dos alunos, ou seja, diferentes formas de 

aprender, reagir, etc., em sala de aula, os professores tendem a avaliá-los mediante 

um mesmo padrão. Silva (2003, p. 10) escreve que os alunos que apresentam 

qualidades valorizadas pela escola tendem a desenvolvê-las cada vez mais, 

enquanto os outros podem buscar formas alternativas para marcar sua presença 

com: “[...] excessiva docilidade, hostilidade manifesta ou indiferença displicente.” 

Aquela autora (2003, p. 9) ainda fornece através de alguns exemplos de 

características tipológicas de professores e alunos baseadas no referencial de 

Keirsey e Bates, diferenças que podem interferir no relacionamento em sala de aula: 

 

Assim, se o professor é uma pessoa SJ (realista judicativo), terá facilidade 
em seguir as normas adotadas pela instituição escolar, mas ao mesmo 
tempo poderá apresentar dificuldades em compreender um aluno cuja 
principal característica é a busca da auto-realização (NF, intuitivo sensível) 
ou a busca da liberdade (SP, realista perceptivo). Se for um que se move 
pela pessoa NT (intuitivo racional), movido pelo desejo do saber, 
certamente terá dificuldade em entender um aluno NF (intuitivo sensível), 
que se move pela busca da perfeição, ou um aluno SP (realista perceptivo) 
que se move pelo desejo de ação e liberdade.  
 

 

Para a autora (2003, p. 6) a teoria dos tipos psicológicos pode ser utilizada 

pelos professores para uma melhor compreensão de seus alunos, assim como de si 

próprio, encarando muitas situações de sala de aula de forma diferenciada. No 

esforço do professor melhor compreender seu aluno, uma ponte de comunicação se 

estabelece, facilitando o processo de aprendizagem. 
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 Braden e Smith (2006, p. 1) argumentam que a forma de lidar com a 

indisciplina em sala de aula no ensino superior é uma questão do tipo de 

personalidade do professor. Oferecem algumas estratégias a partir da atitude 

introvertida ou extrovertida do professor, pois afirmam ser esta dimensão a mais 

suscetível de interferir na maneira que os professores interagem com seus alunos.  

Os autores (2006, p. 2-3) descrevem também algumas características do 

professor introvertido e do extrovertido. O professor introvertido se relaciona melhor 

com os alunos mais silenciosos, e procuram envolver estes alunos em participações 

em sala de aula. Este professor é um bom ouvinte e tem facilidade de realizar 

leituras de sinais não verbais em seus alunos. Mais paciente o que possibilita ao 

aluno mais tempo para seus pensamentos e respostas. Não costumam ficar em 

torno de alunos que monopolizam discussões em sala. Já o professor extrovertido 

tende a ficar próximo dos alunos mais falantes e incentivando eles a verbalizar seus 

pensamentos. São mais propensos a arriscar novas estratégias em sala de aula. 

Demonstram muita energia e se incomodam ou ignoram os alunos que falam 

raramente em sala de aula.  

Ríos (2006, p. 105) pesquisou quais são os tipos psicológicos dos 

professores que desenvolvem inovações em suas práticas pedagógicas. Para o 

autor (2006, p. 109) uma das chaves para entender as experiências inovadoras nas 

escolas está na personalidade do professor. Utilizando o Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI), a extroversão, sensação, pensamento e juízo (nova dimensão 

incluída no MBTI), apareceram com maior frequência entre esses professores. 

Segundo aquele autor (2006, p. 106), pesquisas sobre práticas docentes 

inovadoras mostram alguns impactos diferenciados tanto nos alunos quanto nos 

professores. Nos alunos observam-se ganhos no rendimento acadêmico, na 

comunicação oral e escrita, aumento da capacidade crítica, maior autonomia e 

capacidade de decisão, maior confiança em si mesmo, melhor relacionamento com 

seus colegas e professores, maior solidariedade e comportamentos sociais e 

cívicos. Quanto aos professores, os efeitos positivos podem ser observados em: 

maior confiança e afetividade nas relações estabelecidas com seus alunos, melhor 

capacidade de propor alternativas para solução de problemas, na sua formação 

permanente, maior grau de satisfação pessoal e na instituição. 

Encontramos em nossa revisão de literatura, outras inúmeras pesquisas na 

área da Educação, que utilizaram inventários que identificam a tipologia de 
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professores e/ou alunos, baseados na teoria de Jung. Entre os inventários mais 

utilizados estão: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Keirsey Temperamente Sorter, 

Learning Style Inventory e Quati: Questionário de Avaliação Tipológica. Entre as 

pesquisas podemos citar: tipo de personalidade do professor como prognóstico da 

gestão em sala de aula e na opinião de sua autoeficácia (HENSON; CHAMBERS, 

2002); relação entre professores e alunos (FARAH, 2002); ensino de engenharia e 

os estilos de aprendizagem dos alunos (KURI, 2004); estilos de aprendizagem e o 

desempenho dos alunos (TREVELIN; BELHOT, 2006); identificando o perfil do 

professor que utiliza técnicas inovadoras (MACIEL; NOGUEIRA; SANTOS, 2008; 

RÍOS, 2006), entre outros.  

Nesta subseção exploramos importantes contribuições teóricas que 

relacionam os tipos psicológicos de Jung à relação professor-aluno, buscando em 

outro momento do trabalho ampliar o conceito de indisciplina. Na próxima subseção 

desenvolveremos o conceito de projeção e como ele pode interferir na relação 

professor-aluno, tipologia e a indisciplina em sala de aula. 

 

3.5 PROJEÇÃO NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO  

 

 O objetivo desta subseção é explorar o conceito de projeção e como este 

fenômeno psicológico pode interferir na relação professor-aluno em sala de aula, 

procurando também relacioná-lo com os tipos psicológicos e a indisciplina.  

 Para Jung (1988b, p. 178) a forma que o inconsciente geralmente se 

manifesta primeiramente é através da projeção. Considera-o como um fenômeno 

natural e característico da psique humana, para o autor (1988a, p. 7): “[...] não é o 

sujeito que projeta, mas o inconsciente [...].” 

 Gambini (1988, p. 36) explica de maneira clara o conceito de projeção: 

 

[...] é um fato que ocorre involuntariamente, sem qualquer interferência da 
mente consciente, quando um conteúdo inconsciente pertencente a um 
sujeito (um indivíduo ou grupo) aparece como se pertencesse a um objeto 
(outro indivíduo ou grupo ou o que quer que seja, desde seres vivos até 
sistemas de idéias, a natureza ou a matéria inorgânica). Como isso ocorre 
involuntariamente e inconscientemente, o sujeito não sabe que uma 
projeção está ocorrendo, da mesma forma como é incapaz de produzi-la ou 
impedi-la. O que pode fazer, ex post facto, é talvez reconhecer que o que à 
primeira vista parecia pertencer ao objeto poderia na verdade ser seu.  
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 De acordo com a explicação, como a projeção ocorre involuntariamente o 

indivíduo não tem consciência que está ocorrendo, portanto, o conteúdo que 

percebe no outro na realidade pertence a si próprio. Para o autor (1988, p. 43-44) 

como a projeção interfere nos atos de cognição e percepção, é através de sua 

integração, ou seja, do autoconhecimento que o indivíduo pode destruir a ponte de 

ilusão e carregar nas costas o que projetava no outro. Podemos entender que a 

finalidade da projeção é ser integrada, contribuindo no processo de individuação. 

 Jung (1988b, p. 282) afirma que a pessoa que recebe a projeção sempre se 

ajusta ao conteúdo projetado, ou seja, existe uma semelhança entre o conteúdo 

projetado e o receptor. Quanto a isto, Gambini (1988, p. 51) explica que o termo: 

“´projicere´, em latim, significa lançar algo adiante; se aquilo que é lançado ou 

jogado para a frente permanece onde caiu é porque algo o reteve.” E também 

esclarece (1988, p. 52) as duas atitudes que a pessoa que ofereceu o gancho pode 

assumir: aceitar e identificar-se com a projeção ou simplesmente recusá-la.   

 Von Franz (1992b, p. 9) explica que a projeção é um fenômeno psicológico 

presente no cotidiano de todos, ou seja, todos estão sujeitos a cometer erros de 

julgamentos em suas concepções sobre outras pessoas, assim como de situações. 

Também afirma (1992b, p. 11) que a projeção está presente na relação professor-

aluno, e que os educadores diariamente lutam contra projeções de seus alunos 

“sobretudo da imago dos pais”. Alerta (1992b, p. 23) sobre a projeção que recai 

sobre as crianças e adolescentes, que devido a terem uma consciência ainda não 

totalmente desenvolvida “são muito sugestionáveis”. Ou seja, a projeção recebida 

apesar do gancho existente pode levar a um juízo errôneo sobre si mesmo. Também 

afirma (1992b, p. 24) sobre a importância de o professor ter uma expectativa positiva 

em relação ao seu aluno, pois: “[...] pode com frequência provocar nele um 

florescimento de sua personalidade e de seus dons.” 

Jung (1986a, p. 59-60) num trabalho sobre a Psicologia Analítica e a 

Educação, escreve sobre o papel da escola na vida da criança, por ser um 

importante ambiente que ela encontra depois da convivência familiar, podendo 

muitas vezes projetar sobre a professora a imagem de um de seus pais. Argumenta 

sobre a importância de o professor estar consciente do seu papel que não é 

somente o ensino, mas também “[...] influir sobre as crianças, em favor de sua 

personalidade total” (1986a, p. 59). Ressalta também a importância da 

personalidade do professor influenciando a educação psíquica da criança. 
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 Complementando o argumento, para Byington (1996, p. 83) a escola é a 

segunda família da criança, e obviamente os professores recebem projeções 

referentes às relações com pais, avós, irmãos etc. Da mesma forma, afirma que os 

professores tendem a projetar sobre seus alunos. Por isto, os professores devem 

considerar a importância da afetividade na relação estabelecida. Aconselha esses 

buscarem um relacionamento individual, por menor que seja com cada aluno.  

 O autor (1996, p. 102) também relaciona a projeção com a tipologia na 

relação professor-aluno. Sugere que o professor observe casos de alunos que muito 

o idealizavam e depois começam a desenvolver desinteresse e mau 

comportamento, pois pode se tratar de casos em que se implantou uma relação 

transferencial por um problema tipológico.  

 Saiani (2003, p. 191) também relaciona a importância do professor conhecer 

sua tipologia, pois afirma que “[...] a função inferior, confundindo-se com os demais 

conteúdos da sombra, tende a ser projetada, e frequentemente o é, sobre os 

alunos.”  

 Byington (1996, p. 106) argumenta sobre a conscientização da tipologia por 

parte do professor como forma de compreender a sintonia e ruídos da relação 

professor-aluno: 

 

Parte da formação do professor deve ser a identificação da sua tipologia, 
ver como ela se expressa na sua maneira de ensinar, com os exemplos que 
dá e saber reconhecer rapidamente a tipologia dos seus alunos. Ao fazê-lo, 
ele logo se dará conta de que boa parte das transferências positivas e 
negativas que recebe de alunos ou até de turmas está relacionada com sua 
tipologia. Há muitos problemas de aprendizado, que se devem às 
inadequações da sua função menos hábil e às dificuldades de adaptação da 
sua função mais hábil com a mais inábil dos seus alunos, nos casos de 
tipologia transferencial complementar. 

 
  

 Pelos argumentos de Byington (1986) acima, vale esclarecer como o termo 

projeção e transferência estão relacionados. Segundo Jacoby (1987, p. 19): “a 

transferência é na verdade uma forma de projeção; de fato, o termo transference é 

apenas a tradução inglesa da palavra latina projectio = projection (projeção).” Para 

Jung (1987a, p. 127) a transferência é um caso específico de projeção, ou seja, 

ocorre no relacionamento analítico, entre paciente e analista, mas afirma que o 

termo pode ser usado da maneira que cada um julgar mais adequado. Autores de 

outras abordagens que não a junguiana, como Freud (1969), Klein (1996) e Kupfer 
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(1997), da psicanálise, utilizam o termo transferência não somente na relação 

analista-paciente, mas também em outras formas de relação, inclusive na 

estabelecida entre professor-aluno. Portanto, quando Byington (1986) acima usa o 

termo relação transferencial, podemos entender como as projeções que ocorrem na 

relação professor-aluno.  

Wickes (1978, p. 129-130) também nos proporciona importantes 

contribuições sobre a projeção na relação professor-aluno, pois segundo ela temos 

uma difícil tarefa em compreender, tanto quanto possível, e aceitar as diferenças 

fundamentais que encontramos em outros indivíduos. Argumenta que, até 

conseguirmos essa atitude, por as crianças reagirem ao ambiente, principalmente ao 

ambiente psíquico, ficam a mercê da psicologia dos adultos que mantém mais 

proximidade. Suas ações podem não ser interpretadas de acordo com seu jeito de 

ser, mas sim de acordo com as expectativas do adulto, cuja responsabilidade ele 

deve encontrar em si próprio. A criança pode ser moldada por um adulto, agindo na 

forma que ele tem expectativa, e não de acordo com sua tipologia individual.  

A autora (1978, p. 134) afirma que os adultos - pais ou professores - não 

devem esperar a mesma forma de adaptação de uma criança extrovertida e uma 

introvertida, e podem contribuir no desenvolvimento da atitude menos desenvolvida, 

mas sem violentar a tendência natural. Relata sua experiência em acompanhar o 

sucesso e fracasso de uma mesma criança de acordo com a tipologia dos 

professores. Com um determinado professor, essa criança sendo considerada com 

grande habilidade e com outro, como sonhadora, imprecisa, etc. Na realidade a 

criança era a mesma, o que mudou foi a tipologia dos professores na qual se 

relacionava, ou seja, tipologias diferentes caracterizando  o mesmo aluno de formas 

diferentes. 

Aquela autora (1978, p. 135) ainda ressalta o perigo dos pais ou professores 

tentarem inverter através do mecanismo da projeção, o tipo de atitude de uma 

criança. Afirma que este perigo pode ser insidioso, pois frequentemente ele aparece 

disfarçado como amor ou desinteresse pela criança. 

 Von Franz (1992b, p. 37) afirma que a projeção também ocorre em grupos, 

podendo um integrante passar a agir de forma “maldosa”, ser a “ovelha negra”. 

Explica que nesses casos um lado de sua sombra atuou como gancho às projeções 

negativas dos outros, assumindo um papel coletivo. Freller (2008, p. 119) também 

argumenta que os professores podem buscar nos alunos um “bode expiatório” para 
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ser um depositário para projetar seus fracassos e culpas. Estrela (2002, p. 56) ao 

explicar que o espaço relacional pode explicar muito da indisciplina em sala de aula, 

também afirma a existência de um bode expiatório onde os outros podem 

descarregar (podemos ler projetar) a frustração, agressividade etc.  

 Podemos compreender pelo exposto acima, que o fenômeno da projeção 

está presente no cotidiano dos diversos tipos de relacionamentos, e também não 

poderia deixar de estar presente na relação professor-aluno. Importante retomar que 

existe uma alteração da percepção em relação ao outro, mas o indivíduo – professor 

ou aluno - não tem consciência do que está ocorrendo. Também foi apresentada a 

relação da tipologia com esse fenômeno, e como pode interferir na expectativa que 

se tem em relação ao outro, podendo esclarecer muitas das questões da indisciplina 

em sala de aula.  

Na seção seguinte iremos abordar o método de pesquisa adotado: o 

Desenvolvimento Conceitual. Posteriormente, apresentamos os desdobramentos do 

conceito de indisciplina escolar na relação professor-aluno, com base na teoria dos 

Tipos Psicológicos de Jung e os estudos sobre indisciplina. 
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4 ANALISANDO A INDISCIPLINA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO 

 

 Nesta seção apresentamos primeiramente o método de pesquisa utilizado 

nesta dissertação: a Análise Conceitual, em uma de suas três vias possíveis de 

análise: o Desenvolvimento Conceitual, tendo como principal referencial teórico 

Coombs e Daniels (1991).  Posteriormente, através do Desenvolvimento 

Conceitual, desdobramos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, com 

base na teoria dos Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung e os estudos sobre 

indisciplina. Dividimos nossa análise em três perspectivas. Primeiramente 

desenvolvemos o conceito de indisciplina na relação professor aluno e a função 

sentimento. Na sequência o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, 

Tipos Psicológicos e a projeção, e por último, a indisciplina na relação professor-

aluno e as atitudes extroversão e introversão. 

 

4.1 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 Nesta investigação utilizamos como método de pesquisa a Análise 

Conceitual, em uma de suas vias de análise: o Desenvolvimento Conceitual 

(COOMBS; DANIELS, 1991; WILSON, 2001; GARCIA 2006b). Conforme 

levantamento realizado, esta possibilidade de investigação é ainda pouco utilizada 

no Brasil, mas identificamos a dissertação de Simon (2006) na qual utilizou o 

método, relacionando o conceito de indisciplina escolar com o de autoridade 

docente. 

 De acordo com Coombs e Daniels (1991, p. 27) o método de Análise 

Conceitual constitui uma modalidade de investigação filosófica-analítica, e não pode 

ser identificado como uma metodologia específica, compreendendo um conjunto de 

questões analíticas, técnicas e procedimentos.  

Coombs e Daniels (1991, p. 29) explicam que a Análise Conceitual é o modo 

de análise pelo qual entendemos o significado ordinário de um conceito ou um 

conjunto de conceitos relacionados. Para os autores, esta possibilidade de análise 

tenta explicar alguns significados do conceito bem como relacioná-lo com outros, 

mas não tenta mudar nossos conceitos, mas sim entendê-los. 
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Garcia (2006b, p. 2-3) descreve uma importante distinção entre os termos 

“conceito” e “definição”, que julgamos ser importante apresentar para maior 

esclarecimento da Análise Conceitual: 

 

[...] quando se utiliza o termo “análise conceitual”, estamos nos referindo à 
investigação de conceitos ou estruturas conceituais, e não de definições. De 
fato há uma distinção entre tais termos, que é produtiva e precisa ser 
formalizada. O termo “definição” se refere ao estabelecimento de limites (ou 
“fins”) para uma idéia, uma delimitação. O termo conceito, por seu turno, 
sugere o desdobramento de uma idéia. A análise conceitual justamente se 
refere ao estudo do modo como ocorre tal desdobramento, sobretudo em 
termos da criação de significados. 
 

 

 Segundo Coombs e Daniels (1991, p. 27) três tipos de técnicas são 

consideradas especialmente significativas na Análise Conceitual: a interpretação 

conceitual, o desenvolvimento conceitual e a avaliação da estrutura conceitual. 

Conforme escrevemos acima, nesta dissertação optamos pela via do 

Desenvolvimento Conceitual. 

Para Walker e Soltis24 (1986, apud GARCIA, 2006b, p. 10), a Análise 

Conceitual “[...] oferece formas de pensar e falar sobre algo, de fazer distinções, 

definir, denominar e observar características.” Segundo Polkinghorne25 (1983, apud 

GARCIA, 2006b, p.1), a Análise Conceitual pode ser considerada uma das 

“ferramentas intelectuais” que podem ser utilizadas para desenvolver e justificar 

conhecimentos.  

Para Coombs e Daniels (1991, p. 33), no Desenvolvimento Conceitual 

concepções são desenvolvidas e modificadas reconstruindo aspectos de nossas 

estruturas conceituais existentes. Assim, onde nossos conceitos atuais parecem 

inadequados, novas concepções podem ser desenvolvidas.  

Diante do exposto, argumentamos que o Desenvolvimento Conceitual foi o 

método mais indicado para nossa investigação. Pois, conforme apresentamos 

anteriormente, quando buscamos uma revisão de literatura sobre indisciplina 

escolar, dois conceitos especialmente nos despertaram a atenção, um deles 

proposto por Amado (2001b) e o outro por Garcia (2002), além de outros estudos 

sobre o tema que apresentamos ao longo da dissertação. O entendimento desses 

                                            
24

  WALKER, D.; SOLTIS, J. Curriculum and aims. New York: Teachers College Press, 1986. 
25

 POLKINGHORNE, D. Methodology for the human sciences: systems of inquiry. Albany: SUNY 
Press, 1983. 
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autores corroborou tanto com nossa prática quanto com o referencial teórico 

proposto pela Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, principalmente pela teoria 

dos Tipos Psicológicos. Ou seja, esta teoria permitiu que buscássemos uma 

ampliação e uma discussão mais profunda dos conceitos de indisciplina, o que não 

encontramos entre os teóricos pesquisados. 

Ao desenvolvermos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, 

com as contribuições da teoria dos Tipos Psicológicos e de outros importantes 

estudos, nos possibilitou ampliar a compreensão sobre o assunto, assim como 

explorar outras leituras sobre o tema. A seguir apresentamos a análise do conceito 

nas três perspectivas mencionadas anteriormente. 

 

4.2 INDISCIPLINA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E A FUNÇÃO      

SENTIMENTO 

 

Nesta dissertação desenvolvemos uma investigação teórica do conceito de 

indisciplina escolar na relação professor-aluno, explorando as contribuições da teoria 

dos Tipos Psicológicos e os estudos sobre indisciplina. Argumentamos que 

consideramos a indisciplina numa perspectiva relacional (AMADO, 2001b), ou seja, 

é na relação estabelecida entre professor e aluno em sala de aula que ela pode ser 

compreendida. Nesta subseção, partindo dessa noção de indisciplina, vamos 

ampliar o conceito, utilizando a função sentimento proposta pela teoria dos tipos. 

 A indisciplina na relação professor-aluno pode ser compreendida como uma 

repressão ou inadequação da função sentimento. Partimos do entendimento de que 

essa função corresponde ao que Hillman (1990, p. 131) denomina de “função do 

relacionamento”, e, portanto, não poderia deixar de ser explorada. Retomaremos 

alguns autores anteriormente mencionados neste trabalho, para ampliação do 

conceito. 

Segundo Hillman (1990, p. 116), a inadequação da função sentimento 

constitui um problema do nosso tempo, sendo um resultado de séculos de repressão 

coletiva. As formas de agressão, violência e inimizades, seriam um movimento 

dessa função na psique coletiva. Ampliando essa visão para nossos estudos, 

argumentamos que a indisciplina na relação professor-aluno pode ser compreendida 

como uma inadequação pessoal e/ou coletiva da função sentimento, resultado de 

séculos de repressão. Talvez isso ajude a explicar porque a indisciplina tem sido 
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considerada um problema cada vez mais presente em nossas escolas, bem como a 

violência. Podemos compreender que a indisciplina pode estar demonstrando uma 

carência, uma necessidade que Hillman (1990, p. 117) afirma: “as senhas da nossa 

época são vincular-se, relacionar-se, ser humano, ser sincero, sentir.” Ou seja, na 

“relação professor-aluno” estaria faltando justamente a presença do relacionamento, 

do vínculo, da humanidade etc. Uma das consequências dessa falta, destacamos os 

conflitos cada vez mais intensos entre pares nas salas de aula, tanto entre professor 

e aluno, quanto entre os alunos.  

Complementando o argumento acima, para Myers e Myers (1997, p. 92), a 

função sentimento funciona no ensino, como uma ponte entre um ser humano e o 

outro. Ela propicia, segundo Hillman (1990, p. 198), a “criação de atmosfera”.  Saiani 

(2003, p. 170) afirma a importância dessa função na criação de uma “atmosfera 

positiva” em sala de aula, e que ela pode gerar fortes reações de apego ou aversão. 

Para Fazenda (2001, p. 16), é através da competência emocional – ou seja, a 

função sentimento – que o professor consegue realizar uma “leitura da alma”, 

conseguindo disseminar a tranquilidade e segurança no grupo. Segundo Amado et 

al  (2009, p. 76), pesquisadores da indisciplina, a afetividade na relação professor-

aluno contribui para um clima de convivência saudável, propiciando a empatia e 

respeito.  

A indisciplina na relação professor-aluno pode demonstrar uma falta de 

habilidade do professor com sua função sentimento, podendo esta estar agindo de 

forma inconsciente. Com isto, ele apresenta uma dificuldade no estabelecimento de 

vínculos com seus alunos, ou seja, não consegue realizar a ponte com o outro.   

A inabilidade com essa função pode se apresentar como uma dificuldade do 

professor em avaliar, apreciar e julgar a individualidade do seu aluno, demonstrando 

uma preocupação somente com a turma como um todo, com o conteúdo curricular, 

controle, etc. É a função sentimento, segundo Saiani (2003, p. 179) que proporciona 

ao professor a sensibilidade para a mudança de conteúdo, metodologia etc., de 

acordo com as necessidades dos alunos. Retomando o argumento anterior, não 

estaria ocorrendo, uma verdadeira “relação professor-aluno”, pois conforme 

apresentamos, para Placco (2002, p. 9-10) uma relação professor-aluno pressupõe 

tanto os processos cognitivos quanto os afetivos. 

Também podemos pensar que um aluno com a função sentimento mais 

diferenciada, necessitará no seu processo de aprendizagem, como também nas 
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relações em sala de aula, de um contato mais afetivo. Quando o aluno não 

consegue este vínculo com seu professor, ou seja, este não lhe proporciona esta 

atenção, não o valoriza, poderá apresentar dificuldades no relacionamento. Um 

exemplo, segundo Myers e Myers (1997, p. 220) é quando um tipo sentimental 

extrovertido se comporta de forma desagradável para obter reação e entrar em 

contato com o outro. Silva (2003, p. 10) também afirma que quando os alunos não 

são valorizados pelas suas características tipológicas, podem apresentar formas 

alternativas de comportamento como forma de chamar atenção, entre elas a 

hostilidade manifesta. 

A indisciplina na relação professor-aluno poderia então, ser compreendida 

como uma forma inadequada de expressão dos alunos que possuem a função 

sentimento mais diferenciada, pois suas necessidades na forma de se relacionar e 

aprender não estariam sendo supridas ou respeitadas. 

Conforme apresentamos anteriormente, autores que relacionam a teoria dos 

Tipos Psicológicos com a Educação têm argumentado o quanto o ensino tem 

privilegiado as funções pensamento e sensação em detrimento do sentimento e 

intuição (CHAVES, 2006; BYINGTON, 1996; HILLMAN, 1990; WICKES, 1978). Para 

Byington (1996, p. 30), o sistema de ensino no qual a função pensamento é 

dominante, o sentimento fica excluído. Compreende ser esta a explicação para o 

desinteresse e aversão pelo estudo, pois não ocorre uma relação amorosa com o 

saber. Considera ainda (1996, p. 60) que esse desinteresse dos alunos pode 

também estar expressando uma função criativa, e que, em contrapartida, “[...] a 

resistência de muitos professores a humanização e integração emocional e utilitária 

do ensino ao dia-a-dia do aluno pode estar expressando uma função estruturante 

defensiva.” 

A indisciplina na relação professor-aluno pode também ser compreendida 

como uma falta de vínculo, de valor, não somente com outro indivíduo, mas também 

com os estudos, com a busca do conhecimento. Pois segundo alguns teóricos 

(FRELLER, 2008; PARRAT-DAYAN, 2008; VASCONCELLOS, 2009b) o 

desinteresse dos alunos pelos estudos tem sido uma das grandes reclamações dos 

professores, e também, considerada por eles como indisciplina.  

Nesta subseção avançamos no entendimento do conceito de indisciplina na 

relação professor-aluno como uma repressão ou inadequação da função sentimento 

proposta por Jung (1991b) em sua teoria dos Tipos Psicológicos. Por um lado, o 
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conceito pode ser entendido como uma inadequação pessoal e/ou coletiva da 

função sentimento, como resultado de séculos de repressão. Por outro lado, o 

conceito pode ser compreendido uma falta de habilidade do professor com sua 

função sentimento. Outra possibilidade de compreensão do conceito seria como 

uma forma inadequada de expressão dos alunos que possuem a função sentimento 

mais diferenciada. E por último, o conceito pode ser compreendido como uma 

exclusão da função sentimento no ensino que privilegia o pensamento. Na próxima 

subseção analisaremos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno com a 

tipologia e a projeção. 

 

4.3 INDISCIPLINA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, TIPOS PSICOLÓGICOS E 

PROJEÇÃO 

 

Nesta subseção, vamos analisar o conceito de indisciplina na relação 

professor-aluno, a partir dos Tipos Psicológicos e do fenômeno da projeção dos 

envolvidos nessa relação. Argumentamos que essas contribuições da Psicologia 

podem avançar os conceitos de Garcia (2002) e Amado (2001b), bem como outras 

concepções teóricas que apresentamos anteriormente.  

Esses dois teóricos entendem que a indisciplina pode ser analisada a partir 

das relações estabelecidas em sala de aula, na qual tanto professores quanto 

alunos, possuem expectativas, atitudes, formas de se relacionar e aprender, que 

podem não ser correspondidas pelo outro. Jung (1991b, p. 19) com a teoria 

tipológica nos proporciona uma compreensão dessa concepção ao explicar que: “[...] 

estamos naturalmente inclinados a entender tudo sob a ótica de nosso próprio tipo.” 

E o fenômeno da projeção, segundo Von Franz (1992b, p. 9), nos leva a 

compreender como os sujeitos cometem erros de julgamentos em suas concepções 

sobre os outros, assim como de situações. A autora também (1990, p. 83) explica 

que é pela função inferior (da tipologia) que os conteúdos inconscientes são 

projetados. 

A indisciplina na relação professor-aluno pode ser então, compreendida 

como uma expressão das diferenças tipológicas e da projeção entre professores e 

alunos, que por não serem identificadas, conscientizadas e compreendidas, acabam 

gerando expectativas e conflitos na relação cotidiana em sala de aula. Conforme 

Amado (2002, p. 62) afirma, nas interações estabelecidas entre professores e alunos 
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é determinante o mundo subjetivo e intersubjetivo de fenômenos, com impressões, 

perspectivas, expectativas e interpretações que realizam mutuamente. A tipologia e 

a projeção são possibilidades de uma ampliação dessa compreensão de Amado 

(2002), pois, podemos afirmar que as projeções ocorrem mutuamente entre 

professores e alunos (BYINGTON, 1996; JUNG 1986a; SAIANI, 2003; VON FRANZ, 

1992b; WICKES, 1978). 

A indisciplina na relação professor-aluno pode ser também compreendida 

como expectativas, ou seja, projeções dos professores que acabam determinando 

ou concretizando os comportamentos de seus alunos. Ou seja, de acordo com 

alguns autores, essas expectativas podem ser tão determinantes, que os alunos 

acabam concretizando-as (AMADO; 2001b; ESTRELA, 2002). Segundo Von Franz 

(1992b, p. 23) como as crianças e adolescentes não possuem ainda uma 

consciência totalmente desenvolvida, são sugestionáveis, podendo desenvolver um 

juízo errôneo sobre si mesmo, devido às projeções recebidas. Para Wickes (1978, p. 

129-130) a criança pode ser moldada, ou seja, agir de acordo com a expectativa do 

adulto, e não de acordo com sua própria tipologia. Silva26 (1996 apud 2003, p. 8) 

ressalta que quando essas expectativas não conseguem serem concretizadas pelos 

alunos, estes podem desenvolver uma autoimagem e autoestima negativa, afetando 

o processo de aprendizagem e as relações, levando-os muitas vezes a demonstrar 

comportamentos de desinteresse, hostilidade etc. 

A indisciplina na relação professor-aluno pode ser compreendida como 

conflitos que surgem entre os envolvidos devido às projeções relacionadas com os 

tipos de cada um. Para Byington (1996, p. 102) quando um aluno idealiza muito um 

professor e posteriormente desenvolve um desinteresse, pode ser um caso de 

projeção por um problema tipológico. Afirma (1996, p. 106) também que muitos dos 

ruídos da relação são devido à inadequação da função inferior do professor com a 

superior do aluno, ou vice-versa. Wickes (1978, p. 134) observou como um mesmo 

aluno obteve sucesso e fracasso escolar dependendo da tipologia do professor, 

sendo considerado com grande habilidade por um, e como sonhador, impreciso etc., 

por outro professor. Ou seja, tipologias diferentes caracterizando um mesmo aluno 

de formas diferentes.  Para Aquino (1998, p. 7) alunos podem ser considerados 

indisciplinados para um professor e colaboradores para outro. Ou seja, professores 

                                            
26

 SILVA, Maria de Lourdes Ramos. Mudanças de comportamento e de atitudes: implicações para 
a prática escolar. São Paulo: Moraes, 1996. 
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realizam leituras diferentes da mesma situação, caracterizando assim um mesmo 

aluno como indisciplinado ou não, conforme outros pesquisadores do tema já 

observaram (AMADO, 2001b; CARITA; FERNANDES, 1999; CURTO, 1998; 

GARCIA 2002, 2009a; JESUS, 2008; OLIVEIRA, 2004; PARRAT-DAYAN, 2008). 

A indisciplina na relação professor-aluno pode ser compreendida quando um 

determinado aluno assume o papel de “bode expiatório”, devido às projeções do 

professor e/ou da turma. Von Franz (1992b, p. 37) afirma que quando a sombra do 

indivíduo serve de gancho às projeções negativas dos outros, pode assumir esse 

papel coletivo, ou seja, ser a “ovelha negra” do grupo. Freller (2008, p. 119) e Estrela 

(2002, p. 56) também argumentam sobre a possibilidade de um aluno ser o 

depositário dos fracassos, culpas, frustrações, agressividade etc. do professor, 

tornando-se o “bode expiatório”.  

Nesta subseção avançamos no entendimento do conceito de indisciplina na 

relação professor-aluno a partir da tipologia e da projeção dos envolvidos nessa 

relação. Por um lado, o conceito pode ser compreendido como uma expressão das 

diferenças tipológicas e da projeção gerando expectativas nos envolvidos na 

relação. Por outro, como expectativas que acabam determinando ou concretizando 

os comportamentos dos alunos. Também como conflitos que surgem entre os 

envolvidos devido às projeções relacionadas com os tipos de cada um. Por último, o 

conceito pode ser compreendido quando um determinado aluno assume o papel de 

“bode expiatório” devido às projeções do professor ou do grupo. Na próxima 

subseção analisaremos o conceito de indisciplina na relação professor-aluno e as 

atitudes extroversão e introversão. 

 

4.4 INDISCIPLINA NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E AS ATITUDES   

EXTROVERSÃO E INTROVERSÃO 

 

 Nesta subseção desenvolvemos o conceito de indisciplina na relação 

professor-aluno, a partir das características contrastantes proporcionadas pelas 

atitudes extroversão e introversão da teoria dos Tipos Psicológicos propostas por 

Jung. Conforme apresentamos anteriormente, Jung (1991b, p. 395) entende a 

atitude como “[...] uma disposição da psique de agir ou reagir em certa direção.” Na 

extroversão a energia está direcionada ao mundo exterior, e na introversão para o 

mundo interior.   
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 Entendemos que a indisciplina pode ser compreendida a partir da relação 

estabelecida entre professor e aluno, na qual cada um, de acordo com sua atitude 

extrovertida ou introvertida, apresenta expectativas, atitudes, comportamentos, etc., 

e que, quando o outro da relação não corresponde ao esperado, pode ocasionar 

determinados conflitos, e também o que pode ser denominado “indisciplina”.   

 Essa forma de compreensão proporciona também, uma ampliação do 

conceito proposto por Amado (2001b) e o outro por Garcia (2002), nos quais 

apresentamos anteriormente. Permite também explicar o que alguns teóricos da 

indisciplina já observaram (AQUINO, 2008; CARITA; FERNANDES, 1999; 

ESTRELA, 2002; FRELLER, 2008; GARCIA, 2009a; PARRAT-DAYAN, 2008; 

REGO, 2008), ou seja, que o significado de indisciplina pode ser diferenciado entre 

os próprios professores, levando alguns a caracterizar determinado aluno como 

indisciplinado, enquanto outros não o considerem.  

 Um professor com atitude introvertida predominante, possivelmente, sinta 

necessidade de uma turma mais quieta, controlada, e muitos de seus alunos 

extrovertidos podem ser denominados “indisciplinados”, hiperativos, com falta de 

interesse etc. Podemos pensar que ele pode ter mais dificuldades com alunos 

extrovertidos, pois estes necessitam da conversa, do diálogo, do contato, no 

processo de aprendizagem. Conforme alguns teóricos relatam (AQUINO 2008; 

ESTRELA, 2002; FRELLER, 2008) muitos professores ainda têm como expectativa 

o aluno que permanece calado e imóvel em sua carteira.  

 Já outro professor com atitude extrovertida predominante, por ter mais 

facilidade de relacionamento e compreensão da maneira de funcionar daquele aluno 

extrovertido, então designado por seu colega como “indisciplinado”, pode realizar 

uma leitura diferente das atitudes e comportamentos dele. 

 Conforme já observado por Moreira (1989) e Branden e Smith (2006), o 

professor introvertido, se relaciona melhor com os alunos mais quietos, ou seja, os 

introvertidos, e possuem mais dificuldades de aproximação com os extrovertidos. Já 

os professores extrovertidos possuem mais dificuldades de se aproximar de alunos 

introvertidos, podendo em alguns casos a ignorar estes alunos, o que também 

podemos pode acarretar alguns comportamentos por parte desses como forma de 

chamar atenção.  

 Segundo Parrat-Dayan (2008, p. 19) determinado professor pode 

caracterizar sua turma como indisciplinada caso o silêncio não ocorra para conduzir 
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sua aula, enquanto outro professor, a “indisciplina” considerada pelo seu colega, 

pode ser um sinal de criatividade e forma de seus alunos construírem o 

conhecimento. Podemos compreender esse argumento da autora, também segundo 

as características pessoais do professor proporcionadas pelas duas atitudes, ou 

seja, no primeiro caso uma grande tendência de ser um introvertido, e no segundo 

caso um extrovertido. 

 Retomando algumas considerações anteriores, consideramos nesta 

subseção, que as atitudes extroversão e introversão podem proporcionar um 

desenvolvimento do conceito, pois dependendo da atitude do professor ele poderá 

se relacionar e interpretar as ações, comportamentos, etc., de seus alunos com 

atitude diferente da sua. Conforme Carita e Fernandes (1999, p. 17), cada professor 

interpreta e realiza uma leitura da situação, atribuindo ao aluno a categoria de 

indisciplinado ou não. Amado (2001b, p. 34) afirma que os professores podem 

interpretar os comportamentos dos alunos como justo ou injusto, se aborrecer ou 

não com eles. Curto (1998, p. 17) considera um fator subjetivo na atribuição da 

indisciplina. Garcia (2009a, p. 317) afirma que expectativas individuais podem 

resultar em atribuições diferenciadas do que venha a ser um aluno indisciplinado. 

Para Silva (2003, p. 4) tendemos a avaliar o outro de acordo com nossa forma de 

ser, sentir, etc., levando a certas expectativas, esperando que o outro reaja da 

mesma forma que faríamos. 

 Nesta subseção, pensamos que avançamos no desenvolvimento do conceito 

de indisciplina na relação professor-aluno. Pois, as atitudes extroversão e 

introversão, da teoria dos Tipos Psicológicos, possibilitam uma ampliação e uma 

melhor compreensão das concepções já apresentadas por importantes teóricos do 

tema indisciplina. Com as atitudes podemos compreender que a forma de se 

comunicar e reagir a determinadas situações pode ser diferente de acordo com a 

atitude predominante do indivíduo. Pois cada um parece ver o mundo ou reagir de 

maneiras muito diferentes.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Esta dissertação desenvolveu uma investigação teórica sobre o conceito de 

indisciplina na relação professor-aluno, a partir das contribuições da teoria dos Tipos 

Psicológicos proposta pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung e os estudos de 

indisciplina, podendo ser compreendida na educação básica e superior. O método 

de pesquisa utilizado foi o Desenvolvimento Conceitual (COOMBS; DANIELS, 1991), 

sendo que a análise do conceito foi realizada em três perspectivas. Primeiramente 

desenvolvemos o conceito de indisciplina na relação professor aluno e a função 

sentimento. Na sequência o conceito de indisciplina na relação professor-aluno, 

Tipos Psicológicos e a projeção, e por último, a indisciplina na relação professor-

aluno e as atitudes extroversão e introversão.  Nesta seção retomamos alguns dos 

resultados obtidos, bem como tecemos algumas considerações sobre o trabalho 

realizado. 

Hillman (1990, p. 131) denomina a função sentimento da teoria dos Tipos 

Psicológicos, como “função do relacionamento”, o que não poderíamos deixar de 

explorar nesta investigação. Portanto, na primeira perspectiva, avançamos no 

entendimento do conceito de indisciplina na relação professor-aluno como uma 

repressão ou inadequação da função sentimento. Por um lado, argumentamos que o 

conceito pode ser entendido como uma inadequação pessoal e/ou coletiva dessa 

função, consequência de séculos de repressão. Por outro lado, o conceito pode ser 

compreendido como uma falta de habilidade do professor com sua função 

sentimento. Outra possibilidade de compreensão do conceito seria como uma forma 

inadequada de expressão dos alunos que possuem a função sentimento mais 

diferenciada. E por último, o conceito pode ser compreendido como uma exclusão 

da função sentimento no ensino que privilegia o pensamento.  

Na segunda perspectiva avançamos no entendimento do conceito de 

indisciplina na relação professor-aluno a partir da tipologia e da projeção dos 

envolvidos nessa relação. Por um lado, o conceito pode ser compreendido como 

uma expressão das diferenças tipológicas e da projeção gerando expectativas nos 

envolvidos na relação. Por outro, como expectativas que acabam determinando ou 

concretizando os comportamentos dos alunos. Também como conflitos que surgem 

entre os envolvidos devido às projeções relacionadas com os tipos de cada um. Por 



114 
 

último, o conceito pode ser compreendido quando um determinado aluno assume o 

papel de “bode expiatório” devido às projeções do professor ou do grupo.  

 Na terceira perspectiva avançamos o conceito de indisciplina na relação 

professor-aluno a partir das características contrastantes proporcionadas pelas 

atitudes extroversão e introversão da teoria dos Tipos Psicológicos. Com as atitudes 

podemos compreender que a forma de se comunicar e reagir a determinadas 

situações pode ser diferente de acordo com a atitude predominante do indivíduo. 

Pois cada um parece ver o mundo ou reagir de maneiras muito diferentes.  

 Com essas três perspectivas proporcionadas pela teoria dos Tipos 

Psicológicos de Jung, avançamos com o método adotado, o conceito de indisciplina 

na relação professor-aluno, proporcionando assim uma possibilidade de ampliação 

teórica nas concepções de Amado (2001b) e Garcia (2002), como também de outros 

pesquisadores do tema. Esses teóricos conforme apresentamos inicialmente foram 

imprescindíveis na elaboração inicial da pesquisa, assim como todo seu 

desenvolvimento e finalização.  

 Vale salientar que esta possibilidade de diálogo entre os temas indisciplina e 

Tipos Psicológicos, representou uma perspectiva inédita de investigação. Mas, 

consideramos que este trabalho pode indicar somente um início de diálogo, pois 

abre a possibilidade de outras pesquisas buscarem um maior aprofundamento em 

cada uma das três análises realizadas, que assim acreditamos que mereçam. Isto 

poderia ocorrer teoricamente ou a possibilidade de uma pesquisa de campo, onde 

poderiam ser observadas em sala de aula as contribuições conceituais então 

desenvolvidas.  

 Outro ponto que julgamos importante destacar quanto ao desenvolvimento e 

resultados desta pesquisa é como as características pessoais do professor, ou seja, 

sua personalidade deve ser considerada quando se aborda a questão da 

indisciplina, sendo sugerido o autoconhecimento do professor como forma de 

contribuir para uma melhor compreensão das relações estabelecidas em sala de 

aula. Na prática representa uma mudança profunda de olhar, pois ao invés do 

discurso estar centrado na família ou no próprio aluno como causa da indisciplina, o 

professor teria que olhar também para si mesmo. 

 Em uma das seções deste trabalho, desenvolvemos as contribuições de 

Tardif (2000, 2002), Amado (2001a) e Fazenda (2001), interligando os temas 

formação e capacitação de professores, indisciplina e tipologia, não explorados 
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dentre as três perspectivas.  Mas, devido à importância que ganhou em nossa 

concepção, em outro trabalho propomos a teoria dos Tipos Psicológicos como uma 

ferramenta de trabalho aos professores, sugerindo sua inclusão nos cursos de 

formação ou capacitação, possibilitando a esses profissionais uma nova leitura da 

indisciplina em sala de aula. Esse trabalho intitulado: Tipos Psicológicos e 

Indisciplina: Uma Ferramenta na Formação ou Capacitação de Professores 

(FERREIRA, 2011), no nosso entender, também representa uma possibilidade de 

maior exploração entre os temas através de uma pesquisa científica. 

 Argumentamos também que o tema de indisciplina pode suscitar outras 

possibilidades de diálogo com a Psicologia Analítica, além dos Tipos Psicológicos, 

pois é uma teoria ampla, profunda e complexa, onde outros conceitos podem 

contribuir em pesquisas para uma maior compreensão do fenômeno. Entre os outros 

possíveis conceitos que poderiam ser explorados destacamos: o arquétipo do Pai 

em relação ao desenvolvimento da moralidade e (in) disciplina, o complexo do bode 

expiatório, entre outros. 

 Quando iniciamos este trabalho justificando nossa investigação, 

argumentamos que para teóricos como Aquino (2008) a indisciplina escolar é um 

tema interdisciplinar devendo ser estudado e pesquisado por outras áreas além da 

pedagogia. Também que Garcia (2008a) afirma que nas pesquisas sobre o tema 

outras perspectivas não exploradas devem ser consideradas. Pensamos ao finalizar 

este trabalho, que a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, com sua teoria dos 

Tipos Psicológicos, possibilitou sim um diálogo criativo e produtivo com o tema da 

indisciplina escolar, deixando ainda uma ampla possibilidade de pesquisas a serem 

exploradas. 
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