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• Ainda um mito moderno? A compreensão junguiana de
experiências anômalas contemporâneas e revisitada

Is it still a modern myth? The Jungian understanding about contemporaries
anomalous experiences reviewed

Leonardo Breno Martins1

Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais – Inter Psi
Instituto de Psicologia – Universidade de São Paulo (IPUSP)

Resumo: Ciência, religião, ecologia, lendas urbanas, cultura new age, tecnologia e mitos
ancestrais estão entre os pilares do imaginário contemporâneo. Como agregador
superlativo dessas influências, constituindo eloquente objeto de estudo do imaginário
enquanto a quintessência das lendas modernas, estão as atuais visões celestes e de
entidades ditas associadas. Tanto no estudo das experiências anômalas em geral quanto
daquelas contemporâneas em particular, um precursor foi Jung. Em 1958, quando Jung
investigou visões de objetos celestiais e temas correlatos, os padrões dos relatos e as
especificidades do momento histórico foram decisivos em suas teorizações. Passados
mais de cinquenta anos, os padrões evidenciados e o clima cultural observados por Jung
se modificaram em muitos aspectos e se mantiveram em outros. Assim, o artigo discute
implicações teóricas e clínicas na compreensão do imaginário contemporâneo a partir da
tentativa de contextualização das proposições iniciais de Jung. Conclui-se que as visões
celestiais ainda constituem um “mito vivo”, crescente e relevante na contemporaneidade,
ao conjugar o sobrenatural e o tecnológico, e alavancar o processo de individuação.
Porém, as três hipóteses elementares de Jung sobre a natureza das experiências merecem
novas discussões.

Palavras-Chave: mito; psicologia analítica; experiências anômalas; óvni.

Abstract: Science, religion, ecology, urban legends, new age, technology and ancient
myths are among the pillars of the contemporary imaginary. As a superlative aggregator
of these influences, and an eloquent object of study on imaginary as the quintessence of
modern legends are current celestial visions and related entities. In both the study of
anomalous experiences in general and those contemporary in particular, Jung was a
precursor. In 1958, when Jung investigated sightings of celestial objects and related
issues, the standards of reporting and the specifics of the historical moment were decisive
in his theorizing. Fifty years after, the patterns shown and the cultural climate observed
by Jung have changed in many ways and remained in others. Thus, the article discusses
theoretical and clinical implications in the understanding of contemporary imagination
from the attempt to contextualize the initial propositions of Jung. It´s concluded that the
heavenly visions still constitute a “living myth”, growing and relevant in the contemporary
by combining the supernatural and the technological, and increase the process of
individuation. However, the three elementary hypotheses of Jung about the nature of the
experiences deserve further discussion.

Keywords: myth; analytical psychology; anomalous experiences; UFO.
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Introdução
Uma das marcas distintivas do momento histórico atual é o imaginário

coletivo, expresso em ícones, crenças, comportamentos e experiências subjetivas
diversos. O imaginário contemporâneo se apresenta como um amálgama dinâmico
de múltiplas influências, entre as quais ciência, religião, ecologia, lendas urbanas,
cultura new age, tecnologia e mitos ancestrais. Assim, um ângulo auspicioso para
se estudar a contemporaneidade reside em tomar o imaginário atual como objeto.

William James (1902/1991) aconselhava o estudo das manifestações
extremas de um fenômeno para facilitar a compreensão de algumas de suas
características essenciais, pois estas poderiam se apresentar com contornos
superlativos e de mais fácil visualização. Tomando como premissa tal
recomendação, a compreensão da contemporaneidade e do imaginário poderia
se beneficiar, particularmente, do estudo de vivências subjetivas radicalmente
impactantes e de rápida assimilação cultural na forma de crenças, rituais, arte,
fantasias e mesmo fomento de experiências subsequentes: as experiências
anômalas, ou ainda mais, aquelas caracteristicamente contemporâneas.

Experiências anômalas podem ser definidas como aquelas que em algo
divergem dos episódios corriqueiros e/ou do consenso cientifico ou cultural sobre
a realidade, mas sem relação obrigatória com patologia ou anormalidade. Os
exemplos mais notórios e estudados incluem experiências fora do corpo, sonhos
lúcidos, experiências de quase-morte, lembranças de vidas passadas, encontros
com entidades sobrenaturais, experiências místicas em geral, entre outras (cf.
ampla revisão em Cardeña, Lynn & Krippner, 2000).

Entre os motivos para a consolidação progressiva do estudo das
experiências anômalas, encontram-se três dimensões de sua relevância.
Primeiramente, elas são pessoal e culturalmente importantes, de modo que muitas
pessoas as vivenciam e outras tantas também são impactadas por elas de modo
religioso, por proximidade com protagonistas, na construção social da realidade.
Segundo, as teorias científicas permanecem bastante incompletas ao
desconsiderar estas experiências, dado que as mesmas sinalizam uma lacuna de
conhecimento sobre o funcionamento psicológico humano (Cardeña e outros,
2000). Como exemplo, dados epidemiológicos há mais de um século sugerem
que mais de 10% da população geral apresentou alucinações ao longo da vida
(Sidgwick, 1894 apud Berrios, 1996). Porém, há pouco conhecimento sobre
alucinações na população não-clínica, de modo a ressaltar a relevância de conhecer
os mecanismos destas alucinações e suas distinções e semelhanças com os
episódios experimentados por aqueles que sofrem de transtornos mentais (Bentall,
2000). Finalmente, desenha-se uma relevância clínica, dado que muitos
protagonistas recebem diagnósticos equivocados de profissionais de saúde
despreparados para lidar com estas experiências (Cardeña e outros, 2000; Almeida
& Lotufo, 2003). Ademais, as experiências anômalas podem prover benefícios à
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saúde e bem-estar psicológicos improváveis nas experiências ordinárias, como
uma acelerada, positiva, radical e estável reestruturação da vida do protagonista
após o episódio (Cardeña e outros, 2000; Menezes Júnior & Moreira-Almeira,
2009).

Uma vez definidas como experiências subjetivas acessíveis ao psicólogo
via relatos de primeira-mão e indícios circunstanciais, sua investigação independe
de crenças apriorísticas sobre a natureza última dos episódios. Logo, enquanto
eventos de ordem subjetiva (coisa que, no mínimo, são) os achados relacionados
podem ser equacionados como quaisquer outros dados (Almeida & Lotufo, 2003),
o que possibilita e legitima seu estudo, a despeito de sua aparente estranheza.

Entre o extenso leque de experiências anômalas ativas na cultura atual,
aquelas relacionadas a luzes estranhas no céu, pretensos objetos voadores não-
identificados (óvnis) e entidades alegadamente associadas se destacam enquanto
a categoria mais tipicamente contemporânea, embora ainda pouco explorada na
literatura científica. Pesquisas apontam índices em torno de 10% (cf. predominância
em Schuessler, 2000), com extremos de 5% a 25% (Schuessler, 2000; Dewan,
2006a; Hough & Rogers, 2007-2008), de protagonistas destas experiências entre
a população de diversos países. Embora não tenham sido apuradas como
pesquisas similares no Brasil, o país é referido na mídia nacional e internacional
como um dos recordistas em episódios (Suenaga, 1999), que ao longo deste
texto são chamadas de experiências óvni.

Devido às conotações psicossociológicas das experiências óvni (e.g., suas
funções mitológicas e religiosas, crenças associadas, episódios de variados níveis
de profundidade, teorias conspiratórias, interesse coletivo estimulado para ciência
e vida extraterrestre), Dewan (2006b) considera a categoria mais importante de
experiências anômalas são luzes em termos de mobilização social.
Complementarmente, ao apurar as dimensões folclóricas tradicionais, resgatadas
e atualizadas pelas experiências, Bullard (1989) distingue o ícone óvni como a
quintessência das lendas modernas.

Os desenvolvimentos atuais nas pesquisas, tanto sobre anomalias em geral
quanto das experiências óvni em particular possuem em Carl Jung um precursor
comum. Em diversas oportunidades, o autor discutiu êxtases místicos, crenças
em entidades sobrenaturais como experiências religiosas, entre outras (e.g., Jung,
1971/1991). Por sua vez, as nuances de importância histórica das décadas de
1940 e 1950 motivaram Jung (1958/1988) a dedicar uma obra inteira a crenças e
experiências óvni, delineando, por meio delas, o retrato da subjetividade de uma
época. Até onde esse retrato diz da cultura atual é uma questão que guia a presente
reflexão.

Entre as características proeminentes das décadas de 1940 e 1950
destacadas por Jung (1958/1988), têm-se a Segunda Guerra Mundial, com
desdobramentos geopolíticos e no Zeitgeist. A divisão política do globo em duas
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forças antagônicas (Estados Unidos e União Soviética) e a tensão decorrente do
risco de guerra nuclear propiciaram um momento cultural peculiar, em que uma
ameaça cataclísmica convivia com disseminadas tendências racionalistas. Assim,
diferia-se de séculos anteriores, quando o receio geral pelo “fim do mundo” possuía
na dimensão místico-religiosa dominante uma via eficaz de elaboração. As
dimensões da instabilidade política mundial, aliadas à origem tecnológica inédita
do poder destrutivo e ao enfraquecimento cultural da crença na salvaguarda divina,
trouxeram a ausência de prognósticos racionais precisos e alentadores, com
decorrente clima coletivo de insegurança a permear o imaginário coletivo.

A segunda característica do período a chamar a atenção de Jung (1958/
1988) foi o surgimento e consolidação de um novo fenômeno cultural. Boatos
progressivamente mais numerosos, excêntricos e similares, muitos provindos de
pessoas aparentemente idôneas e sem transtorno mental, diziam de estranhas
visões celestes de aspecto luminoso e material, com formato tipicamente discóide,
esférico ou cilíndrico. Tais “objetos” contradiriam o conhecimento científico vigente,
apresentando mudanças de forma, desaparecimentos, reaparecimentos e
manobras em ângulos e velocidade impraticáveis para pilotos e veículos
convencionais, entre outras proezas de aparência mágica. Já na década de 1950,
os termos “disco voador” e “objeto voador não identificado” (óvni) estavam
popularizados em diversos idiomas.

Enquanto céticos e entusiastas delineavam os extremos de recusa e
aceitação incondicionais diante das experiências óvni, Jung (1958/1988) assumiu
postura intermediária ao considerar o potencial destas para o estudo de símbolos,
dinâmicas inconscientes e fenômenos culturais. Adicionalmente, evocava sua
relevância clínica diante da angústia dos muitos que não conseguiam elaborar as
próprias experiências.

As experiências anômalas em geral podem ocasionar conflitos internos,
embora estes tendam mais facilmente a ser passageiros, abrandados e passíveis
de ressignificação positiva (Cardeña e outros, 2000; Menezes Júnior & Moreira-
Almeida, 2009). Distintamente, o caráter bizarro de muitas experiências óvni tende
a confrontar crenças religiosas e científicas, e pode angustiar protagonistas de
modo significativo, dificultando a elaboração subjetiva. Atualmente, os quadros
clínicos alegadamente posteriores a experiências óvni particularmente impactantes
incluem transtorno de estresse pós-traumático, fobias, ansiedade generalizada,
lapsos de memória, pesadelos recorrentes, sintomas físicos, sensação de nojo
de si, mudanças profundas de personalidade, transtornos mentais, entre outros
(Bullard, 1989; McLeod, Corbisier & Mack, 1996; Suenaga, 1999; Appelle, Lynn &
Newman, 2000). Deste modo, podem se delinear demandas clínicas específicas
entre protagonistas destas experiências, como a necessidade de compreender
como tais sinais e sintomas se formam e se mantêm a partir de dinâmicas intra e
interpsíquicas pouco exploradas e, em decorrência, pouco conhecidas.
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Ademais, Jung (1958/1988) sugeriu como outro aspecto atraente ao
psicólogo as crenças e o interesse coletivo por óvnis e extraterrestres, desde
então verificável. Como algo tão estranho pode ter tamanha penetração cultural?
A contemporaneidade soma importância ao estudo, dada a intrincada e mais
recente constelação de crenças e ícones absorvidos maciçamente pela cultura
(Suenaga, 1999; Dewan, 2006b). A rica e sedimentada “cultura óvni” atual inclui
conspirações governamentais de impacto global, mutilações de animais, “homens
de preto” (MIBs), movimentos religiosos, profecias apocalípticas, “microchips”
implantados em abduzidos, círculos nas plantações, entre muitos outros a multiplicar
as variedades do imaginário.

Por sua vez, embora evocada para alicerçar discussões posteriores sobre
imaginário, dinâmicas inconscientes e experiências anômalas, a obra de Jung
(1958/1988) parece não ter sido amplamente revista acerca de seu cerne.
Passados mais de cinquenta anos de sua publicação, houve importantes mudanças
tanto no Zeitgeist quanto nos padrões das experiências óvni, enquanto outros
aspectos da atualidade, relevantes à discussão do tema, mantêm semelhança
crucial com o contexto original tratado pelo autor.

Assim, a complexificação das experiências, crenças compartilhadas e
demandas clínicas justificam a necessidade de revisão da obra de Jung (1958/
1988), com vistas em discutir sua aplicabilidade e alcance atuais para o
entendimento do imaginário na contemporaneidade, agregadas à relevância
crescentemente reconhecida do estudo das experiências anômalas em geral.

É certo que, como ocorre com qualquer símbolo, o inconsciente pessoal
pode se valer do ícone “extraterrestre” para a projeção de conteúdos
especificamente particulares. Mas o enfoque principal de Jung (1958/1988) se
deu sobre uma esfera mais ampla, a de suas dimensões coletivas e arquetípicas,
já que as proporções globais das experiências constituem desafio maior à
psicologia. Este artigo segue similar tendência.

Discussão
Diante de um fenômeno cultural construído e alimentado por visões celestes,

o que o distinguia dos tipos comuns de boatos, Jung (1958/1988) considerou as
narrativas sobre óvnis como “boatos visionários” de cunho mitológico. Ele julgou
insuficiente a então disponível coleção de narrativas para a confecção de
conclusões sólidas (787). Passadas cinco décadas, a multiplicação e
complexificação das experiências e relatos sugere que Jung os presenciou apenas
em estágio embrionário, de modo que os episódios atuais proveem subsídios
que o autor desejara para fundamentar suas conclusões.

Como alicerce da argumentação, Jung (1958/1988, p.593) enumerou três
hipóteses básicas diante dos óvnis, a serem consideradas ao longo da obra:

1. Os óvnis são primariamente fenômenos físicos;
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2. Os óvnis são primariamente fenômenos psicológicos, a saber, projeções
de conteúdos inconscientes em forma de visões e narrativas;

3. Os óvnis são fenômenos sincronísticos, coincidências com significado
entre realidades físicas e psicológicas.

Jung (1958/1988, pg. 589) alertou sobre o perigo de que o julgamento de
questões contemporâneas como a dos óvnis se prenda sobremaneira a
subjetivismos, devido à complexidade dos episódios e à ausência de subsídio
para conclusões definitivas. Assim, o autor considerou os óvnis como
essencialmente numinosos, transcendentes no sentido kantiano, alheios à
possibilidade de uma compreensão racional. Ou seja, simplesmente não se poderia
dizer do que se tratam. Assim, Jung firmou a primeira relação – epistemológica e
não necessariamente causal – com o inconsciente, também numinoso. A apreensão
do psicólogo, tanto no caso dos óvnis quanto do inconsciente, incidiria sobre suas
manifestações, cujos contornos são distinguíveis pela consciência. O inconsciente
se apresenta enquanto sonhos, símbolos e diversas experiências descritas na
literatura psicológica. Já os óvnis figuram ao protagonista como visões, outras
experiências sensoriais, idéias e comportamentos, e ao pesquisador como relatos
e outras formas de registro.

Dada a numinosidade dos óvnis e do inconsciente, Jung (1958/1988) afirmou
sua inaptidão em poder decidir qual dentre as três hipóteses é a correta. Assim,
assumiu não poder contribuir com o estudo da eventual dimensão física dos
episódios, mas unicamente da psicológica, esta indubitavelmente existente. Ou
seja, a despeito de quaisquer acréscimos e em sintonia com Almeida e Lotufo
(2003), tratava-se de experiências subjetivas, da alçada da psicologia.

Uma vez estabelecidas tais premissas, as circunstâncias mundiais analisadas
por Jung (1958/1988) seriam ideais à emergência de um boato simbólico como o
dos óvnis. A realidade pós-guerra, com a polarização da hegemonia político-militar
mundial entre Estados Unidos e União Soviética, trazia consigo a ameaça iminente
de ataques nucleares. A natural tensão entre os opostos requereria uma figura
mediadora e, entretanto, inexistente no momento. Os países não forneciam ao
público evidência do cessar da Guerra Fria, mas de seu engrandecimento
progressivo. Por sua vez, o racionalismo, enquanto postura psicológica dominante
nos grandes centros, ocultava da consciência a dimensão espiritual, de modo que
a fé em um Deus salvador esmaecia rapidamente.

Para Jung (1958/1988), o ser humano alcançaria a individuação no ponto de
equilíbrio entre suas diferentes dimensões constitutivas, de modo a conferir à
maturidade psíquica uma característica de totalidade. Caso uma dimensão
predomine, as sobrepujadas seriam alimentadas energeticamente no inconsciente,
para que pudessem se manifestar em prol do equilíbrio psíquico. Diante do
racionalismo das décadas de 1940 e 1950, a subestimada dimensão espiritual
seria então alimentada, e isto de modo adicional pela tensão psíquica ocasionada
pela política global. A tensão seria um apelo ao equilíbrio ou integração entre os
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dois pares de opostos conflitantes: Estados Unidos/União Soviética e consciente/
inconsciente.

Jung (1958/1988) salienta que, na ausência de um símbolo integrador
mundano (dado o interesse político na manutenção da Guerra Fria) ou metafísico
(com a fé enfraquecida pelo racionalismo), criar-se-iam condições para o
surgimento, alimentado pela tensão psíquica, de um símbolo de integração “novo”
e estranho à consciência. O símbolo emergiria de forma não-integrada, não
reconhecida pela consciência como um conteúdo psíquico, mas projetado como
um evento externo. Assim, as projeções conferem fundamento consciente a
conteúdos inconscientes, embora sob o risco de tornarem a realidade externa
inconsistente e mesmo caótica. Para Jung, a testemunha típica de visões de
símbolos inconscientes projetados como óvnis e afins seria, portanto, aquela de
tendências racionais e lógicas. E o boato visionário assumiria dimensões distintas
do boato comum em função da tensão psíquica, que se propaga com a curiosidade
coletiva e o sensacionalismo da mídia.

  Passados mais de cinquenta anos da publicação da obra (Jung, 1958/
1988), algumas mudanças importantes ocorreram no panorama global, enquanto
outras nuances permanecem em essência. A Guerra Fria terminou. Todavia, seu
papel no psiquismo coletivo, ou seja, a ameaça de grandes calamidades, parece
exercida por outras circunstâncias. A degradação progressiva e com incertas
perspectivas de recuperação sofrida pelo meio-ambiente, com seus notórios efeitos
na manutenção da vida na Terra; as constantes tensões políticas no Oriente Médio,
com a possibilidade do uso de armas atômicas e do envolvimento das grandes
potências mundiais; o terrorismo internacional; a violência urbana; a desumanização
das instituições; o risco de colapsos econômicos; os valores e atitudes da juventude,
de difícil assimilação pelas gerações anteriores; a crise de sentido na pós-
modernidade; crenças religiosas e esotéricas sobre um iminente “fim do mundo”;
tudo poderia figurar no imaginário coletivo, alimentado pelo sensacionalismo da
mídia, como evidência de um processo de entropia planetária.

Como ilustração adicional, tem-se a renovação do interesse cultural por
produções cinematográficas que retratam grandes catástrofes, envolvendo
epidemias, quedas de corpos celestes, invasões de alienígenas, o apocalipse
entre outros. Por sua vez, as transformações em larga escala necessárias à
reversão dos riscos à sustentabilidade ecológica e social se encontram em fase
inicial de implementação, com decorrente incerteza quanto à sua efetividade em
tempo hábil. Assim, a esperança de salvação coexistiria atualmente com o medo
no imaginário coletivo, talvez de modo suficiente para manter a tensão elencada
por Jung (1958/1988) como a primeira condição para um boato simbólico com o
dos óvnis nos grandes centros.

A segunda condição para as projeções, a postura racionalista dominante,
parece declinar. O positivismo entrou em crise a partir da década de 1960. Posturas
holísticas e de integração começam a edificar um novo Zeitgeist, em detrimento
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de medidas fragmentárias anteriormente privilegiadas. O ecumenismo e a ecologia
são temas corriqueiros. Revalorizam-se culturalmente os sentimentos e a intuição.
Pregam-se a humanização das instituições e do próprio sistema econômico, a
aceitação das diferenças, as práticas curativas naturais e alternativas entre outros.
Assim, à guisa do equilíbrio e amadurecimento psíquico, as posturas
simbolicamente masculinas de dominação, atividade, razão, conflito, análise e
força parecem ceder progressivamente espaço a atitudes de convivência,
passividade, emoção, acordo, síntese e suavidade. Jung (1958/1988, pg. 589)
predisse semelhantes mudanças, quando apontou as visões de óvnis como sinais
do fim do éon (era).

Deste modo, pelo viés explicativo da segunda hipótese junguiana, as
experiências óvni deveriam diminuir progressivamente à medida que a transição
se efetuasse, como um representante final da era decadente a perder seu sentido
projetivo. Com a corrente mudança de paradigma, assimilada gradualmente pela
cultura nas últimas décadas, as crenças místicas e religiosas têm se fortalecido.
Assim, poder-se-ia sugerir um aumento substancial e progressivo no número de
pessoas propensas a abraçar crenças não científicas e que afrontam a razão. O
enfraquecimento do racionalismo estrito então diminuiria progressivamente o
número de protagonistas potenciais que correspondem ao perfil descrito por Jung
(1958/1988) não apenas como típico, mas necessário para a eclosão das
experiências. Em decorrência, esperaríamos o decréscimo no número de
experiências. Mas estas continuam a se avolumar (e.g., Suenaga, 1999; Schuessler,
2000; Dewan, 2006a; Hough & Rogers, 2007-2008). O que isso significaria para
o entendimento do imaginário atual?

 Por sua vez, como aventou Jung (1958/1988) para a década de 1950, o
pano de fundo tecnológico atual poderia também fornecer aos protagonistas
predominantemente racionalistas a oportunidade de projeções de contornos não
místicos, de modo a tornar sua emergência psicologicamente mais aceitável.
Todavia, com a derrocada do racionalismo, mesmo os protagonistas de manifestas
tendências místicas têm descrito eventos com óvnis de maneira fortemente
tecnológica, o que constitui outro ponto para reflexão. Se a roupagem tecnológica
das projeções serviria, segundo Jung, para mascarar a dimensão mística
inconsciente dos racionalistas, por que protagonistas que compartilham de uma
cosmovisão místico-religiosa projetariam óvnis tecnológicos? A dinâmica projetiva
responsável pelas experiências se complexificou? Haveria um substrato comum,
de aparência tecnológica, que subjazem as experiências de racionalistas e místicos?
Como o Zeitgeist tecnológico atual aproximaria a tal ponto as dinâmicas
intrapsíquicas dos dois grupos de protagonistas? Que outras questões poderiam
ser elencadas diante da mudança do Zeitgeist e da prevalência de óvnis de aparência
tecnológica?

Jung (1958/1988) forneceu possibilidade de compreensão de visões de óvnis
sob o novo Zeitgeist, assim como em áreas rurais dominadas por uma cosmovisão
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místico-religiosa, ao mencionar rapidamente a possibilidade de pessoas cujo desejo
profundo de ver óvnis ocasionaria um grande investimento energético do respectivo
simbolismo inconsciente, que então emergiria em forma de uma visão. De forma
similar ocorreria aos ascetas, altamente desejosos por experiências espirituais,
que experimentam visões reveladoras em meio ao martírio físico. A mudança do
Zeitgeist, aliada à ainda presente necessidade de um símbolo mediador das
polaridades destrutivas contemporâneas e ao forte desejo de ver óvnis poderia
facilitar o surgimento em massa de protagonistas deste perfil específico. Uma
vez não reconhecido o caráter simbólico destes conflitos e soluções de origem
psíquica, a expectativa de mediação poderia vir, como evidência de não-
elaboração, de uma fonte externa, como seres extraterrestres coerentes com o
cenário tecnológico espacial contemporâneo. Adicionalmente, em caso de
abafamento da dimensão racional em detrimento da mística, aquela poderia emergir
compensatoriamente projetada na forma de óvnis de aparência tecnológica.

Os cultos ufólatras que se edificam em torno de alguns protagonistas
conhecidos como contatados parece confirmar, ao menos parcialmente, a hipótese.
Em geral, um contatado, que alega ser portador de mensagens trazidas por irmãos
cósmicos a bordo de óvnis, agrega seguidores em forma de um grupo com
contornos místico-religiosos (Lewis, 1995; Suenaga, 1999). Os membros do grupo
participam de vigílias nas quais visões de óvnis são frequentes, o que poderia
estar associado ao grande desejo de observá-los, ao poderoso ambiente de
sugestionabilidade e ao pano de fundo celestial, provedor, por um lado, de privação
sensorial e rico, por outro, em estímulos sutis. Jung (1958/1988) sugere que estas
são condições ideais para a ocorrência de visões, pois o inconsciente tende a
suprir a carência de estímulos sensoriais do ambiente com projeções psíquicas.
O racionalismo dos pilotos, testemunhas costumeiras e passiveis de projetar
conteúdos contra o vazio celeste, lembrados na obra original, seria aqui substituído
pelo intenso desejo pela experiência. Todavia, Jung destacara que as visões
altamente desejadas podem, devido à sua origem arquetípica, assumir contornos
suficientemente arcanos para gerar estranhamento no protagonista, que poderá
não reconhecê-las e interpretá-las enquanto angelicais ou mesmo diabólicas,
dimensão esta que as experiências atuais sobre óvnis e alienígenas confirmam
abundantemente (Rojcewicz, 1987; Jacobs, 1998, 2002; Machado, 2001).

Embora a parcela de experiências relacionadas a cultos ufólatras não pareça
numericamente significativa na literatura, talvez não se possa dizer o mesmo das
experiências de pessoas não filiadas a grupos, mas influenciadas o suficiente
pelas atuais mudanças no Zeitgeist, pelo desejo de ter uma visão reveladora
qualquer e pela necessidade de um símbolo integrador. Pesquisas em ampla escala
para confrontar tais impressões demográficas aguardam serem feitas.

Embora sugiram a ausência de correlação entre as experiências e entidades
nosológicas clássicas, estudos atuais sobre a constituição psicológica de
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protagonistas de alguns tipos de experiências óvni obtiveram resultados
contraditórios acerca da presença de características de personalidade e traços
isolados relevantes para explicar os episódios, como tendência a falsas memórias,
alucinações, dissociações, sugestionabilidade e fantasias (e.g., McLeod, Corbisier
& Mack, 1996; Hough & Rogers, 2007-2008; French, Santomauro, Hamilton, Fox
& Thalbourne, 2008). Assim, novos estudos são necessários no sentido de delinear
perfis psicológicos de protagonistas de experiências óvni, o que representa um
incremento em dificuldade e relevância em relação ao intento original de Jung
(1958/1988).

A despeito dos pontos que demandam novas reflexões, a carga simbólica
das experiências relacionadas a óvnis parece semelhante à verificada por Jung
(1958/1988) na década de 1950. Ainda que representem um acréscimo significativo
quanto à incidência e complexidade das experiências, os padrões atuais remeteriam
a símbolos arquetípicos da totalidade psíquica e do inconsciente em si, sugerindo
seu papel enquanto veículo do processo de individuação, através do resgate do
equilíbrio psíquico.

Jung (1958/1988) lembra que os (ainda predominantes) formatos esférico e
lenticular dos óvnis relatados remeteria simbolicamente às mandalas, tradicional
símbolo da integração psíquica, da individuação e do próprio Self. Estas mandalas,
de acordo com o ideário coletivo ainda atual, viriam do desmesurado céu, do
espaço sideral, ou, de acordo com noções menos populares, do fundo do mar, de
cavernas abissais ou outras dimensões (todos estes, por sua vez, enumerados
por Jung como símbolos do inconsciente), sugerindo fortemente um apelo alegórico
à integração vindo das profundezas da psique. Já o cilindro, um formato hoje
comum em relatos sobre óvnis, tende a surgir, em sua popular condição de “nave-
mãe”, em conjunção àqueles de forma esférica ou lenticular. Ainda de acordo com
Jung, a complementaridade entre óvnis fálicos e esféricos remeteria simbolicamente
ao hierosgamos, o casamento sagrado entre as dimensões psicológicas masculinas
e femininas.

Por sua vez, formatos bizarros (e em algo raros) de óvnis que atualmente
são relatados, como medusas e aranhas voadoras, e mesmo os alienígenas
demoníacos e animalescos altamente reincidentes, remeteriam a símbolos do
inconsciente, que emergiriam com conotações afrontosas como sugestão de sua
não integração pela consciência. Jung (1958/1988) lançou bases para esta idéia
ao descrever a conotação simbólica de imagens mentais, sonhos e ícones
animalescos já descritos à sua época e relacionados pelo autor como experiências
óvni.

Diversas outras pontes entre os simbolismos sugeridos por Jung (1958/
1988) e as crenças e experiências óvni atuais podem ser diretamente estabelecidas.
Os agroglifos, também chamados de círculos ingleses (e.g., Albino, 2001), formas
de tendência circular e dimensões exacerbadas que surgem anualmente às centenas
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em plantações de grãos em diversos países e culturalmente atribuídos (não apenas,
mas fortemente) a alienígenas, analogamente se apresentam como intrincadas
mandalas que conectam o céu, de onde proviriam, a terra, onde se inscrevem.
Similarmente, as hoje alardeadas e numerosas notícias sobre quedas de óvnis
(e.g., Ticchetti, 2002) também estabelecem simbolicamente a conexão entre o
céu e a terra. Inclusive, as ocorrências relativas a óvnis historicamente mais
famosas no mundo e no Brasil, respectivamente, referem-se a pretensas quedas:
o caso Roswell, datado de julho de 1947, e o caso Varginha, noticiado a partir de
janeiro de 1996. Como um exemplo explícito da conexão simbólica, teria sido a
partir desses episódios e outros análogos que a humanidade teria recebido do
céu fomento tecnológico para sua evolução (i.e., lasers, fibra ótica etc.), segundo
crenças disseminadas na cultura. A despeito de sua data, Jung aparentemente
não teve conhecimento do caso Roswell, pois, com seu interesse em comentar o
simbolismo de sonhos e figuras relativos a quedas e pousos de óvnis,
provavelmente não se absteria de comentar um episódio multifacetado e
alegadamente concreto. Outra possibilidade é que os desmentidos sobre a queda
logo nos dias seguintes o tenham desmotivado a discutir o episódio. De fato, foi
apenas a partir da década que 1970 que o Caso Roswell ganhou as dimensões
culturais pelas quais é reconhecido atualmente (Ticchetti, 2002).

Ainda quanto à aparência dos óvnis, o fogo e a luz são representações
arquetípicas da dimensão espiritual (Jung, 1958/1988). Como à ocasião da obra
junguiana, os relatos atuais sobre óvnis tendem a descrevê-los iluminados, seja
por luz própria, seja pela reflexão solar em sua aparente fuselagem. Ao mesmo
tempo, suas ainda relatadas mudanças de forma e o aspecto por vezes aquoso e
etéreo, variando entre a visibilidade e a invisibilidade, remeteriam simbolicamente
à aqua permanens alquímica, o remédio universal, ou à aqua coelestis, a água
perigosa e ameaçadora. Tal água é símbolo do espírito, identificada com o
mercúrio (Jung, 1958/1988).

Por sua vez, a cultura absorveu a noção da divindade dos óvnis de modo
literal, tanto nos cultos “ufólatras” atuais quanto na popular noção de que
extraterrestres influenciaram a história da humanidade desde seus primórdios,
sendo então tomados por deuses (Däniken, 1968/2006). De modo sugestivamente
complementar, a maioria dos protagonistas de experiências óvni descreve reações
de deslumbramento, temor e reverência durante e após o episódio, com conotações
místico-religiosas ora evidentes, ora veladas (Bullard, 1989; Lewis, 1995; Suenaga,
1999; Marçolla & Mahfoud, 2002). Os reincidentes “alienígenas” de conformação
angelical corroboram o simbolismo. Em muitas experiências, tais seres seriam
belos e sábios, por vezes envoltos em auras luminosas, e trariam consigo
mensagens de conforto, fé e reprimenda pelo mau comportamento humano (Lewis,
1995; Suenaga, 1999).
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Já os alegados sequestros por óvnis, conhecidos como abduções (e.g.,
Mack, 1994; Hopkins, 1995; Moura, 1996; Jacobs, 1998, 2002; Appelle e outros,
2000), sugerem uma sofisticada representação do hierosgamos, dada a comum
noção de que os “alienígenas” vindos do céu (o “homem espiritual”, cf. Jung, 1958/
1988) raptam indivíduos terrenos (o “homem empírico”, cf. Jung, 1958/1988) para
facilitar-lhes a evolução de consciência, miscigenar-se a eles e gerar uma prole
híbrida (o ser integral). Jung pôde apenas especular sobre estas conexões
simbólicas, pois não dispôs das atualmente fartas experiências de abdução,
contatos amistosos com ditos “alienígenas” e crenças associadas.

As típicas abduções mostram-se complementarmente análogas e com similar
carga simbólica ao processo de morte (Mack, 1994; Moura, 1996, Martins, 2011).
De início, os abduzidos se sentem paralisados, angustiados, entregues a figuras
fantasmagóricas que os conduzem ao tenebroso Hades, via um autêntico “barco
de Caronte” (os óvnis), pelo Estige celeste ou subterrâneo. Naquele local, são
testados, torturados e apresentados a híbridos, que, por serem meio-humanos e
meio-alienígenas, apresentam-se meio-físicos e meio-fantasmagóricos, ou seja,
simbolicamente mortos-vivos. Por fim, os abduzidos retornam à Terra, delineado
a arquetípica jornada do herói. Bullard (1989) também compara as abduções ao
processo de morte, particularmente aos ritos de iniciação que simbolizam a
mudança de consciência após o processo de morte e renascimento, aos tormentos
alegoricamente infringidos a desencarnados por demônios e às experiências de
quase-morte. Bullard apontou paralelos para sugerir a reincidência de elementos
essenciais das experiências ao longo da história humana.

Por sua vez, segundo teorias conspiratórias ativas no imaginário cultural, os
governos mundiais ocultariam o que sabem sobre os óvnis à população por recear
pânico coletivo, queda do atual modo de vida e dos modelos econômicos e
religiosos vigentes, pelo interesse belicoso em dominar tal tecnologia, entre outros
(e.g., Good, 1989). A partir de Jung (1958/1988), se reconhecermos nesses
pretensos medos e interesses governamentais as atitudes tipicamente racionais
e mundanas, as resistências à revelação da “verdade” simbolizariam
eloquentemente a resistência consciente diante do desconhecido inconsciente,
sobressaindo-se, no conflito entre revelar ou não a verdade, a dicotomia entre a
individuação e a neurose. Em proporções menores, Jung observou o mesmo nas
atitudes racionalistas e de resistência às narrativas em sua época, o que lança
precedentes ao acima exposto.

Como uma amplificação do testemunhado por Jung (1958/1988), o debate
radical atual entre numerosos e extremados céticos e entusiastas, cada qual
tendendo a posturas apriorísticas inflexíveis sobre a natureza dos óvnis e
alienígenas, exemplificaria a neurose expressa pela fixação da consciência em
um lado da polaridade, em detrimento do esforço pela integração. Assim, os óvnis
se enrijeceriam respectivamente como uma censurável irracionalidade, e como
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uma maravilha extraterrestre inconteste a prometer salvação para nosso planeta
moribundo ou uma rotina sem sentido. Devido à sua compartilhada rigidez
psicológica diante das experiências óvni, um fenômeno cultural multifacetado e
ainda pouco conhecido, Bullard (1989) considerou os adeptos radicais do ceticismo
e da credulidade como mútuos alteregos.

Contradições ou hipótese sincronística?
Jung (1958/1988) se dedicou à dimensão psicológica dos óvnis não apenas

devido à sua reconhecida inaptidão para discutir aspectos físicos. Paralelamente,
ele declarou uma tendência parcimoniosa, embora não decisiva, à segunda
hipótese, devido aos contornos fantasiosos sugeridos em grande parcela das
experiências, à aparente inaplicabilidade de explicações convencionais (e.g.,
fenômenos astronômicos, fraudes) para as experiências mais interessantes, às
nuances pretensamente contrárias aos princípios da física que conhecemos e à
existência de ocorrências famosas de boatos visionários distribuídas pela história.
Sugeriu também que certos tipos de relato poderiam futuramente favorecer a
terceira hipótese, como visões concomitantes a olho nu e pelo radar, questionáveis
e quase inexistentes na literatura da época, o que lamentou ao desejar
explicitamente não apenas interpretar, mas também explicar os episódios (pg.
782, 786).

Ao expor abertamente seu incômodo pessoal com a ausência de explicações
para os casos mais interessantes e ao discutir explicitamente o papel da parcimônia,
da possível detecção de óvnis por radares, do perfil psicológico típico das
testemunhas, da contradição entre os detalhes dos relatos e os conhecimentos
físicos da época, Jung (1958/1988) ofereceu bases necessárias para uma futura
investigação de sua hipótese sincronística, incluindo a agregada relevância. Jung
desejou que sua obra pudesse balizar pesquisas futuras, inclusive de cunho
experimental, sobre a natureza dos óvnis, se psíquicos e/ou físicos, quando
houvesse mais dados disponíveis sobre os episódios (pg. 787), como atualmente
ocorre. Enquanto em determinadas ocasiões Jung discutiu as dificuldades teóricas
e metodológicas subjacentes à compreensão da sincronicidade (e.g., Jung, 1952/
1984), as numerosas e complexas experiências óvni poderiam significar uma
oportunidade ímpar para seu estudo, atentando-se para a interface entre suas
dimensões psicológicas e aquelas eventualmente físicas. Por fim, a relevância
tanto do estudo do fenômeno acausal da sincronicidade quanto da busca por
explicações para as visões celestes se associa e se nutre da importância do
emergente estudo das experiências anômalas, legitimando seu pertencimento ao
campo da psicologia. Como discutiu Jung (1952/1984), experiências desta ordem
podem inclusive significar um convite à interdisciplinaridade entre a psicologia, a
física e outras ciências naturais, em favor de uma compreensão mais abrangente
da realidade.
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Examinemos aspectos mais pontuais. Em contraposição ao verificado entre
as décadas de 1940 e 1950 e como elemento predito por Jung (1958/1988) para
o estudo futuro da hipótese sincronística, numerosas observações radar-visuais
são descritas na literatura atual. Entre as melhores fontes a registrar numerosos
episódios em primeira-mão ambicionados abertamente por Jung (e.g., pg.  786)
para favorecer a hipótese sincronística, estão documentos oficiais disponibilizados
por forças armadas, especialmente a aeronáutica, de diversos países (e.g.,
GEIPAN, 2011; The National Archives, 2011). Cabe mencionar que arquivos da
Força Aérea Brasileira que descrevem experiências óvni concomitantemente por
radar e a olho nu em território nacional foram gradualmente encaminhados ao
Arquivo Nacional de Brasília desde novembro de 2008 e estão à disposição para
consulta pública. As experiências radar-visuais, existentes atualmente em
quantidade significativa e portadoras de distinto poder elucidativo em potencial,
não se mostraram suficientes para findar as discussões sobre a realidade objetiva
dos óvnis, como pretendia Jung, mas forçaram o refinamento na retórica de céticos
e entusiastas (Maccabee, 1999) e agregam sutileza às discussões sobre
sincronicidade. Dado que as experiências óvni recebem atenção crescente, mas
ainda desproporcional à sua relevância, as experiências radar-visuais e a
perspectiva junguiana revisitada podem contribuir significativamente para a
compreensão dos episódios mais relevantes em pesquisas futuras, além das
experiências anômalas em geral, com as quais possuem conexões diversas.

Por sua vez, dentro dos parâmetros teóricos firmados por Jung (1958/1988),
a derrocada do racionalismo estrito pode facilitar o reconhecimento e elaboração
de conteúdos psíquicos inconscientes, o que diminuiria a necessidade de
subterfúgios projetivos como as visões de óvnis. Deste modo, aproximamo-nos
gradativamente de nossos antepassados de mil anos atrás, evocados por Jung
para sugerir o quanto tensões e concepções cataclísmicas não ocasionam visões
celestiais em massa, na proporção verificada atualmente, quando convivem com
uma cosmovisão místico-religiosa. E não há subsídio para se afirmar que o número
de pessoas propensas a ver óvnis por via de um desejo muito intenso seja suficiente
para preencher a lacuna deixada pelos racionalistas das décadas passadas.
Complementarmente, os grupos sociais rurais ou remotos partilham de uma
cosmovisão místico-religiosa que os aproxima, nestes termos, daqueles mesmos
antepassados milenares, mas sugerem reflexão quando se constata a elevada
prevalência de experiências óvni entre eles (e.g., Suenaga, 1999).

Pode-se conjecturar que a difusão da informação típica da
contemporaneidade, aliada à curiosidade coletiva, suplementa o fomento
psicológico passado das experiências. Contudo, cabe lembrar que Jung (1958/
1988) considerou secundário o papel da mídia e mesmo do Zeitgeist tecnológico
na construção dos episódios, em detrimento da tensão emocional e da busca de
equilíbrio psíquico pela via das projeções. Ademais, a literatura sugere alguns
momentos históricos em que o registro de episódios relacionados a óvnis por
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órgãos militares e civis parecia manter sua regularidade a despeito da mídia e do
clima intelectual sobre o assunto à ocasião, conquanto a importância deste clima
coletivo tenha se verificado em outros momentos (e.g., Ruppelt, 1959; Suenaga,
1999).

Finalmente, a larga prevalência de experiências acerca de óvnis triangulares
(e.g., Utrecht, 1992) sobre os quadrangulares (muito raramente mencionados)
fornece elementos adicionais favoráveis a novas reflexões, sem comprometer a
função simbólica. De acordo com Jung (1958/1988), enquanto símbolo arquetípico
da Totalidade, a quaternidade possui prevalência histórica sobre a trindade, o que
encontrou paridade e confirmação nos sonhos e obras de arte relativos a óvnis
analisados pelo autor. Todavia, como corolário da segunda hipótese junguiana, os
óvnis quadrangulares deveriam prevalecer com semelhante amplitude sobre os
triangulares. A constatação da ampla ocorrência do oposto sugere uma
possibilidade adicional de discussão acerca da hipótese sincronística, pois
elementos adicionais à dinâmica intrapsíquica predita por Jung na segunda hipótese
parecem compor a situação.

Conclusão
O imaginário contemporâneo agrega múltiplas influências conscientes e

inconscientes, tanto antigas quanto propriamente recentes, em um mosaico
provocador e de difícil compreensão. Se o conselho supramencionado de William
James (1902/1991) é correto, as experiências anômalas, em geral, e as
caracteristicamente contemporâneas, em particular, fornecem uma via privilegiada
para o estudo do psiquismo na contemporaneidade.

A obra de Jung (1958/1988) constituiu a primeira tentativa acadêmica de
investigar as experiências anômalas tipicamente contemporâneas, relacionadas a
visões celestes. Suas teorizações foram alicerçadas no Zeitgeist e nas
características das experiências então verificáveis. Após mais de cinquenta anos,
as mudanças e similaridades entre a década de 1950 e a atualidade motivam a
revisão das conclusões de Jung, com o propósito de verificar sua aplicabilidade
presente e possibilidades de ampliação.

Concluiu-se que, apesar da radical sofisticação das atuais crenças,
experiências e relatos culturalmente disseminados sobre óvnis e alienígenas, seus
aspectos essenciais portariam a mesma carga simbólica verificada por Jung (1958/
1988), constituindo, simbolicamente, um apelo psíquico à integração das
polaridades inconscientes e conscientes da personalidade, em prol da individuação.
Os óvnis constituiriam, pois, um autêntico “mito vivo”, sem demonstrar sinais de
enfraquecimento na cultura. Ao contrário, o amplo desenvolvimento das crenças
e experiências óvni ao longo dos últimos cinquenta anos consolidou a robustez do
argumento interpretativo junguiano, que fora reiteradamente definida pelo próprio
autor como então carente dos devidos alicerces.
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Deste modo, os óvnis podem ser passaporte para além do maçante
cotidiano, objeto de medos e esperanças, mensagem espiritual. Em cada contexto,
as visões tendem a ser elaboradas de acordo com a cosmovisão dominante, ao
mesmo tempo em que podem ser veículos de projeções psíquicas pessoais.
Bullard (1989) e Dewan (2006b) sugerem que os alienígenas se tornaram símbolo
do desconhecido na cultura moderna e veículo de resgate da dimensão sobrenatural
em tempos de hegemonia da ciência. Assim, criam-se condições para lidar com
um anseio espiritual que por vezes não é satisfeito nem pelas descobertas
científicas, nem pelas religiões tradicionais. Portanto, as interpretações originais
de Jung (1958/1988) parecem não apenas manter sua pertinência, mas abranger
crenças e experiências cuja existência e força futuras o autor sequer cogitara.

Por sua vez, as referidas condições picossociológicas da humanidade
elencadas por Jung (1958/1988) ainda não podem ser definitivamente descartadas
enquanto ocasionadoras de projeções desta natureza. Sendo assim, os óvnis
permanecem, à luz dos preceitos da psicologia analítica, associados à emergência
de conteúdos psíquicos não-integrados e projetados em forma de visões e outras
experiências apreensíveis pela consciência.

A diversidade e renovação de episódios atuais fornece elementos
motivadores de novas reflexões, incluindo acerca da abrangência da segunda e
terceira hipóteses de Jung (1958/1988) sobre a natureza das experiências. Ao
discutir o perfil dos protagonistas e suas motivações, o papel do Zeitgeist, os
tipos de óvnis a serem vistos, a importância de observações concomitantes radar-
olho nu, Jung declaradamente lançou bases para um futuro exercício comparativo,
a partir do posterior desenvolvimento do fenômeno cultural. Portanto, as
características da contemporaneidade e das experiências óvni atuais demandam
novos estudos, para os quais os alicerces deixados por Jung constituem um ponto
de partida.

Cotidianamente, o termo óvni se refere a um leque heterogêneo de
fenômenos naturais e artificiais, muito ou pouco conhecidos. Satélites, aviões,
astros, alucinações, sonhos e fantasias podem fomentar uma experiência óvni.
Ademais, como Jung (1958/1988) apontou, explicações desta ordem parecem
insuficientes diante de muitos episódios interessantes.

Portanto, a diversidade oculta sob o acrônimo óvni concorre contra
explicações universalistas e mesmo com sua breve exposição, em apenas um
artigo. Ademais, o referencial teórico junguiano e mesmo o modelo epistemológico
que o subjaz constituem apenas parte das possibilidades discursivas a respeito
do tema. Deste modo, sugere-se a abertura atual de debates sobre as crenças e
experiências anômalas contemporâneas, não seu fechamento.
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