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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA ARQUETÍPICA DA ASSOCIAÇÃO 

JUNGUIANA DO BRASIL-AJB: PROJETO E DIRETRIZES 

 

 

Olá, 

eu sou Gustavo Barcellos e estou aqui para apresentar e divulgar a criação de 

um Departamento de Psicologia Arquetípica da Associação Junguiana do 

Brasil. Este Departamento será coordenado por mim com a ajuda das colegas 

membros da associação Lunalva Fiúza Chagas e Acací de Alcântara. 

 

O Departamento tem como meta e função, em primeiro lugar, agregar os 

membros analistas e candidatos a analistas dos diversos Institutos que 

compõem a associação que tenham interesse no estudo, aprofundamento e 

divulgação da assim chamada psicologia arquetípica. Em segundo lugar, o 

Departamento visa a atrair pessoas das mais diversas áreas ou procedências 

que nutram interesse ou vontade de se aproximar desse pensamento. 

 

A psicologia arquetípica é uma vertente da psicologia junguiana, existente 

desde os anos 1970, voltada para o estudo da alma e sua terapia, com base 

nas noções junguianas de psique, arquétipo e imagem psíquica. A psicologia 

arquetípica tem como projeto a revisão da prática e do pensamento 

psicológicos com foco na cultura e na imaginação, não apenas na clínica, e 

assim extende-se também para a reflexão das questões culturais e históricas 

a partir de um ponto de vista da psicologia profunda, do mito e das 

manifestações artísticas. Tem origem e se constitui principalmente, ainda que 

não exclusivamente, em torno da extensa obra de James Hillman (1926-2011). 

Seus principais colaboradores teóricos originais são os analistas junguianos 

Rafael López-Pedraza, Patricia Berry, Wolfgang Giegerich, Stanton Marlan, 

Robert Sardello, Paul Kugler, Ginette Paris e Francesco Donfrancesco, os 

autores Thomas Moore e Roberts Avens, o filósofo Edward Casey, entre tantos 

outros. 

 

Tenho procurado, ao longo dos últimos trinta anos, divulgar, ensinar e 

disseminar esse pensamento no Brasil, por meio inicialmente das traduções 

que fiz desde os anos 1980 de grande número dos livros de James Hillman, 
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mas também dos seminários teóricos que conduzo regularmente em diversas 

cidades do país, além de minha própria produção espalhada em meus livros, 

em ensaios, artigos e conferências. 

 

O Departamento de Psicologia Arquetípica da AJB trabalhará em sintonia e 

parceria com outros núcleos de estudo da área já existentes no Brasil e mesmo 

fora dele (como o Pacifica Graduate Institute, da California, e o The Dallas 

Institute of Humanities and Culture), mas principalmente com o Instituto 

Mantiqueira de Psicologia Arquetípica-IMPAR, de caráter independente, que 

dirijo desde sua fundação em 2001, e que também tem se ocupado da criação 

e realização de eventos de discussão e aprofundamento da psicologia 

arquetípica para e com um número crescente de colaboradores. 

 

As atividades de estudo e a realização de eventos do Departamento 

obedecerá eixos temáticos anuais. A cada ano, portanto, o Departamento 

dedicará seus trabalhos, seus estudos de grupo, seminários e eventos 

públicos a um dos grandes temas que compõem os volumes que a Spring 

Publications, em conjunto com o The Dallas Institute of Humanities and 

Culture, está publicando com a obra completa de James Hillman. Os temas 

desses volumes apresentam a abrangência teórica do trabalho de Hillman e 

dão as principais diretrizes para psicologia arquetípica. Para este ano 

inaugural de 2017, o tema escolhido foi “Cidade e Alma”, volume 2 da Uniform 

Edition of the Writings of James Hillman, publicado em 2006. Outros eixos 

temáticos compreenderão: “Senex & Puer”, “Psicologia Alquímica”, “Figuras 

Míticas”, “Presenças Animais”, “Intimações Filosóficas”, e assim por diante. 

 

 

—Gustavo Barcellos 


