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A aula teve como tema a contribuição de mulheres analistas

na obra de Carl Gustav Jung, ministrada em 19 de agosto de 2022, pela

professora  Cris  Vianna  Amaral,  jornalista,  especialista  em  Psicologia

Analítica e  analista  associada  do  CEJAA.  Seu  objetivo  foi  possibilitar  o

reconhecimento  da  influência  e  contribuição  de  mulheres  na  obra  e

pesquisa  de  Jung,  bem como apresentar  a  desconsiderada importância

delas para a Psicologia Analítica.

A  professora  apresentou  um panorama biográfico de Emma

Jung,  Sabina  Spielrein,  Toni  Wolff  e  Marie-Louise  von  Franz,  elencando

auxílios que estas ofereceram à Psicologia Analítica. Teve como prisma a

demonstração da  importância  das  mulheres  para  a  ciência,  bem como

observações feministas e necessárias mediante perguntas dos alunos. Tal

aula foi importante referência aos especialistas em formação.

Algumas questões, porém, não ficaram tão claras, a saber: a

importância direta dessas mulheres na formação da teoria de Carl Gustav

Jung, bem como no acréscimo de suas ideias ao arcabouço da Psicologia

Analítica – com exceção da apresentação referente a Sabina Spilrein e sua

relevância para a Psicanálise, mesmo que silenciada. 

Poderia  ter  sido  abordada  a  importância  de  Emma Jung  na

pesquisa  do  Santo  Graal,  e  de  Sabina  Spilrein  e  de  Toni  Wolff  para

formulação empírica do conceito de Ânima na teoria de Jung; a relevância

de Marie-Louise von Franz na pesquisa da Alquimia e no levantamento de

dados biográficos e bibliográficos bem como a tradução destas mesmas

obras  que  serviram  de  fundamento  em  diversas  teorias  da  Psicologia

Complexa. Sem falar de Aniella Jaffé e Barbarah Hannah que não foram

mencionadas. 



Outro ponto a ser revisado trata-se do momento precoce que

esta aula ocupou no cronograma do curso, impedindo aqueles alunos sem

conhecimento introdutório da Psicologia Analítica de apreciarem o sentido

destas  mulheres,  na  vida  pessoal  de  Jung,  no  seu  pensamento,  na

formulação de sua teoria, na disseminação e preservação de suas ideias. 

Em suma, há de se afirmar a importância e a relevância da

aula para a formação de um especialista, sendo um diferencial do centro

de formação que esta se encontre no cronograma. Reformulada é indicada

para as novas turmas do Curso de Pós-Graduação. 


