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Resumo

Com a atenção voltada para o indivíduo, J. Ortega y Gasset (18831955) e C. G. Jung (18751961) apresentam visões
similares à respeito da Modernidade e dos efeitos desta sobre o homem moderno, que se distancia consideravelmente
da sua singular individualidade e voltase sobremaneira para uma situação de acomodação social. No campo da
Filosofia, Ortega concebe o homemmassa como resultado da sua falta de esforço próprio para ensimermarse
(assimilar o mundo a partir de sua concepção individual) e agir autenticamente sobre o mundo social (ação a partir de
um conjunto de ideias próprias). No campo da Psicologia, Jung concebe o processo de individuação como o resultado
de um esforço íntimo e singular para separarse enquanto indivíduo e destacarse enquanto membro de uma
coletividade.

PalavrasChave: Jung, individuação, homemmassa.

Resumen

Con la atención centrada en el individuo, J. Ortega y Gasset (18831955) y C. G. Jung (18751961) tienen visiones
similares al respecto de la Modernidad y de los efectos de esta sobre el hombre moderno, que se distancia
considerablemente de su singular individualidad y se vuelve en extremo para una situación de comodidad social. En el
campo de la Filosofía, Ortega concibe el hombremasa como resultado de su falta de esfuerzo propio para
ensimermarse (asimilar el mundo a partir de su concepción individual) y actuar auténticamente sobre el mundo social
(acción a partir de un conjunto de ideas propias). En el campo de la Psicología, Jung concibe el proceso de
individuación como el resultado de un esfuerzo íntimo y singular para separarse como individuo y destacarse como
miembro de una colectividad.

Palabras clave: Jung, individuación, hombremasa

Introdução

Carl Gustav Jung (18751961) e José Ortega y Gasset (18831955) foram pensadores do seu tempo, do seu contexto,
e, como contemporâneos, vivenciaram um mundo de profundas mudanças, tanto na paisagem, quanto no indivíduo.
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Ambos, de origem europeia, pensaram o contexto ocidental a partir da perspectiva do indivíduo. Jung como um
destacado psiquiatra e psicólogo suíço e Ortega como um dos principais filósofos espanhóis. Cada um, a partir de seu
campo de visão e atuação, vivenciou o início do século XX e suas drásticas mudanças, ocasionadas inclusive por
profundas revoluções sociais e políticas, que literalmente mudaram o mapa do mundo.

Apesar das distinções de contexto e campo principal de atuação, a produção intelectual de ambos os pensadores foi
similar, sobretudo, na abrangência de assuntos, no volume produzido e nas críticas à Modernidade. Especificamente,
para o presente estudo, serão abordadas as críticas de ambos quanto ao fenômeno da massificação do indivíduo no
contexto social. Em Jung, tal massificação é descrita a partir da identificação unilateral do indivíduo com o conteúdo
da consciência comum, enquanto persona compartilhada, ou seja, enquanto máscaras sociais adotadas por indivíduos
no convívio social, de modo a estarem mais comodamente em sociedade, mesmo que, como consequência, sufoquem
a manifestação do que é propriamente individual; e, em Ortega, a massificação é apresentada a partir da perspectiva
ideativa do indivíduo perante o mundo, sem que este adote uma autonomia de pensamento, o que teria sido agravado
a partir da Modernidade, que estimulou fortemente a estruturação abstrata do pensamento, pois que, ao imaginar o
homem como um ser racional, acaba por deixar de lado o que é para o autor o mais importante: o viver, que é
propriamente individual.

Ortega entende, assim, a perspectiva individual a partir do conjunto de ideias que compõem a metafísica do indivíduo,
sua filosofia, tendo em vista que, para ele, a filosofia não seria destinada apenas a um grupo específico de pessoas,
nem estaria confinada a ambientes determinados, como o acadêmico, mas permearia todos os indivíduos, que, por
sua vez, estariam divididos em dois grupos: os homens autênticos, que adotariam uma metafísica própria, autônoma,
a partir da experiência individual radicada no viver; e os homens-massa, que adotariam uma metafísica alheia,
heterônoma, a partir de abstrações universalizadas como verdades. A partir de tal pensamento básico, o
homem-massa surge como um personagem filosófico orteguiano que representa o processo de massificação no
âmbito individual.

No contraponto da perspectiva de massificação do indivíduo, representada neste estudo pelo homemmassa
orteguiano, Jung fala de um processo de transformação psíquica, singular, pelo qual poderia passar todo e qualquer
indivíduo, desde que se submetesse conscientemente ao que denominou processo de individuação, por meio de
vivências psicológicas abrangentes de sua personalidade conscienteinconsciente, de tal modo que resultasse no
despertar de particularidades individuais, tornandose, assim, menos massificado e mais individuado, como que
perseguindo a máxima de Píndaro (filósofo grego do século V a.C.): “tornate o que és”. Tal processo de individuação
pode ser entendido muito mais como processo consciente de transformação psíquica do que como um ponto final a
ser buscado, tendo em vista que tal processo poderia ser ativado a qualquer momento e por ilimitadas vezes ao longo
de toda uma vida.

Ressaltase que o processo de individuação, por resultar em mudança individual e diferenciação com relação ao
coletivo, tende a ser sofrido para todo aquele que a ele se aventura, ainda mais em sociedades que favorecem o
comodismo e privilegiam a indiferenciação para melhor organização e controle. Contudo, a individuação pode,
também, revelarse como profundamente recompensadora.

Assim, enquanto o homemmassa pode ser entendido como um conceitochave da obra de Ortega, o processo de
individuação pode ser apontado como um temachave da obra da Psicologia Analítica, desenvolvida a partir do
pensamento de Jung. Nesse sentido, o presente estudo tem como proposta buscar a correlação do processo de
individuação de Jung com o conceito de homemmassa de Ortega, enquanto posições opostas, tendo em vista as
similaridades de pensamento desses dois autores contemporâneos, de modo a perceber, por um lado, a individuação
como contraponto ao contexto de massificação do indivíduo e, por outro, compreender o homemmassa orteguiano
em suas amplas características individuais, abrangendo, inclusive, como possibilidade, aspectos inconscientes de sua
personalidade, a partir de uma perspectiva psíquica junguiana.

Este estudo apresentase como um artigo de reflexão e estruturase por meio das seguintes partes: contextualização e
aproximações entre Carl Gustav Jung e José Ortega y Gasset; as perspectivas ontológicas de Jung e de Ortega; o
homemmassa como personagem filosófico de Ortega; o processo de individuação de Jung; e a contraposição entre o
homemmassa de Ortega e o processo de individuação de Jung. Tal construção tem o intuito de perceber
similaridades de pensamento entre os dois autores citados, de modo a considerar que ambos tratem de um indivíduo
assemelhado, seja quanto à visão de mundo, seja quanto à perspectiva ontológica, de modo a considerar o
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homemmassa orteguiano como em posição contraposta ao processo de individuação junguiano.

Contextualização e aproximações entre Jung e Ortega

Jung e Ortega se assemelham em muitos pontos, apesar de aparentemente tão distintos, principalmente, quando se
observa o campo de atuação e o berço de origem de cada um. O primeiro nascido na Suíça e bebendo da fonte da
vigorosa cultura alemã da época; e o segundo nascido numa Espanha já envelhecida e posta numa espécie de
segundo plano do pensamento europeu.

Mas as semelhanças podem soar mais fortes quando se percebe o campo de visão ampliado dos dois pensadores, ao
tratarem o indivíduo de um modo original, trazendo importantes contribuições para o pensamento humano.

Uma forte característica comum foi o peso crítico que a obra de ambos trouxe a respeito da Modernidade, que, por
sua vez, se instalava definitivamente naquela época, e que fazia mudar drasticamente a paisagem do mundo e o
indivíduo ocidental, ou para usar um termo orteguiano: mudava drasticamente o eu-circunstância, ao considerar sua
cosmovisão.

Segundo Maroni (1999), Jung considerava que o projeto da Modernidade tendia ao nivelamento e à uniformização das
pessoas, tendo como base um discurso de igualdade dos homens. Ele observava a sociedade moderna como
produtora de mediocridade e de um enfraquecimento acentuado da singularidade individual. Em contraponto a essa
uniformização moderna, Jung acenava para o caminho de valorização das virtudes do indivíduo.

Por outro modo, podese dizer que Jung viu a modernidade como uma ruptura histórica nas referências tradicionais do
indivíduo, sendo, por isso, responsável por um malestar existencial moderno, a partir de uma noção de
desenraizamento; contudo, tal ruptura no contexto moderno deve ser compreendida como um caminho sem volta, um
fato histórico a ser assimilado. Assim, para que surja um novo enraizamento necessário para um equilíbrio psíquico,
tornase fundamental o esforço do indivíduo por vivenciar a integração do que se rompeu ao novo que surge, pois
necessita atingir, por si mesmo, um saber próprio. (BARRETO, 2012).

Ortega, por sua vez, salienta de forma veemente que a Modernidade fez surgir uma espécie de “homem bárbaro
moderno” (Ortega y Gasset, 1926c2001, p. 54), dito civilizado, mas que apenas se utiliza comodamente dos
benefícios e facilidades materiais existentes, os quais haviam sido produzidos pelo destacado esforço das gerações
anteriores. Esse “bárbaro moderno”, denominado homem-massa, simplesmente goza das facilidades já postas, como
se estas tivessem surgido pela ação da natureza. Desse modo, tranquilamente, tende a abandonar o esforço pessoal,
não percebendo qualquer necessidade de fazer a si próprio, e, assim, acaba por se tornar homogeneizado,
massificandose em uma perspectiva individual, num mundo de aparentes plenos direitos. (ASSUMÇÃO, 2012).

Jung e Ortega convergem, desse modo, para o fato de que a modernidade tenha estimulado um enfraquecimento das
singularidades do indivíduo, levando, na visão de ambos, a um estado de mediocridade e massificação dos indivíduos.
Ressalto, contudo, que o contexto moderno não teria, certamente, inaugurado o fenômeno de massas, tendo em vista
que o mesmo já estaria presente desde os tempos primitivos, por meio do senso agregador cultural de muitas
comunidades e sociedades, inclusive nos grandes impérios como o romano.

O contexto moderno, por sua vez, foi extremamente eficaz em asfixiar a individualidade ao estimular um mundo no
qual as referências passam a ser continuamente relativizadas, deixando assim o indivíduo susceptível a aceitar, no
contexto social em transformação, manipulações ideológicas proporcionando uma nova visão de mundo, que surge a
partir de um desfragmentar contínuo, relativizante, das referências tradicionais no mundo ocidental.

As Perspectivas ontológicas de Jung e de Ortega

Segundo Penna (2013), perspectiva ontológica pode ser entendida como as concepções básicas de um autor a
respeito da realidade, a qual englobaria o homem e o mundo como um todo integrado. Tal concepção será utilizada no
presente estudo para apresentar as perspectivas ontológicas de Jung e Ortega.
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A perspectiva ontológica de Jung é composta por uma cosmovisão, sendo que a partir dela o homem formaria uma
imagem do mundo e de si mesmo; considerando, contudo, suas limitações de visão, ficaria, assim, adstrito ao melhor
conhecimento possível. Nesse ponto de vista, podese destacar, como contribuição original de Jung e pilar básico de
sua cosmovisão, o inconsciente como um substrato originário e formador da própria consciência. (PENNA, 2013).

Jung concebe o homem como uma individualidade, entendido como um ser único, indivisível e complexo, e, ao
mesmo tempo, como uma totalidade de aspectos inatos e também adquiridos, sendo representado por três níveis da
psique: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo seria o primeiro elemento,
de onde se originaria a própria psique, e seria composto por arquétipos, que podem ser entendidos como
potencialidades inatas universais. A psique por sua vez apresentaria dois centros: um na consciência, denominado
ego, que se confunde com o eu da consciência; e um outro no inconsciente coletivo, que se apresenta como um
centro arquetípico da individualidade, denominado Self (simesmo). O Self representaria, desse modo, tanto a
individualidade única e singular da pessoa humana, quanto um símbolo arquetípico de humanidade, enquanto imagem
geral e eterna do humano. (PENNA, 2013).

A perspectiva ontológica de Ortega pode ser traduzida em uma frase: “eu sou eu e minha circunstância, se não salvo
a ela não salvo a mim”, publicada em seu primeiro livro Meditações do Quijote, de 1914, de modo que o eu orteguiano
estaria indissoluvelmente coimplicado à circunstância dele, sendo que circunstância seria tudo que está em ação
sobre o eu, tanto proveniente do presente quanto do passado, incluindo seu contexto físico e histórico, como também
seu próprio corpo e psiquismo. (ASSUMÇÃO, 2012).

Particularmente, o eu orteguiano pode ser dividido em três constituintes: vitalidade, alma e espírito. Seriam três
aspectos pessoais a compor um único eu. A vitalidade apresentase como o aspecto corporal e sua força vital. O
espírito seria representado como o centro da vontade, do pensar e do querer, sua mente, seu eu mais característico.
Entre a vitalidade e o espírito estaria a alma, que seria menos obscurecida que a vitalidade, enquanto aspecto
independente da vontade, e menos iluminada que o espírito, o centro da vontade consciente. Por sua vez, a alma
seria identificada como a região das emoções, dos impulsos e dos desejos. (ORTEGA Y GASSET, 1926a1963).

Vale ressaltar que Ortega aponta para um quarto constituinte do eu, que ele denomina de fondo insobornable (fundo
insubornável).

[...] ese núcleo último e individualísimo de la personalidad está soterrado bajo el cúmulo de
juicios y maneras sentimentales que de fuera cayeron sobre nosotros. Sólo algunos
hombres dotados de una peculiar energía consiguen vislumbrar en ciertos instantes las
actitudes de eso que Bergson llamaría el yo profundo. De cuando en cuando llega a la
superficie de la conciencia su voz recóndita. (ORTEGA Y GASSET, 1926b1963, p. 84).

Seria possível supor, ao ler a descrição de Ortega, a respeito do fundo insubornável, que o mesmo, como centro
pessoal mais profundo do eu orteguiano, seja correspondente ao que seria o Self (simesmo) para Jung. Faço tal
leitura particular motivado pela percepção do Self como duas instâncias: como a individualidade mais profunda, única
e singular, e, também, como totalidade da condição humana, geral e eterna; enquanto que o caráter insubornável do
constituinte do eu orteguiano soaria também como individualíssimo e também como circunstância arquetípica do
humano.

O homem-massa como personagem filosófico de Ortega

Para se conhecer o homemmassa, como personagem filosófico no pensamento de Ortega, é necessário entender
como o eu orteguiano se relaciona, em sua história pessoal, com sua circunstância e daí como pode ocorrer a
massificação ou não do indivíduo, de modo que se apresente ou o homemmassa, ou o seu contraponto: o
homemautêntico orteguiano.

Para Ortega, a história pessoal individual autêntica é marcada por três momentos cíclicos e repetitivos: (1º) o indivíduo
encontrase submerso no mundo, perdido, desorientado, sem referência (momento da alteração); (2º) o indivíduo,
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após destacado esforço, recolhese intimamente para formar ideias sobre si e sua circunstância (ensimesmamento);
(3º) o indivíduo volta a submergir no mundo, mas agora para atuar conforme suas ideias formadas (momento da
ação). O homemautêntico é caracterizado por completar os três momentos, em especial, por passar pelo
ensimesmamento antes do momento da ação. (ORTEGA Y GASSET, 1960).

Para tanto, tornase necessário imaginar que uma característica íntima deve atuar como impulsionadora para a ação
autêntica do homem. Desse modo, entendo que o fundo insubornável atuaria nesse papel de impulsionador do
homem para o cumprimento de sua autenticidade como indivíduo singular, na busca de “tornarse aquilo que é”.

O completar ou não desses três momentos faz surgir uma outra concepçãochave no pensamento de Ortega: a
autonomia ou a heteronomia de ideias. Em contraposição à autonomia de ideias do homemautêntico, o
homemmassa, por não passar pelo esforço íntimo do ensimesmamento, vive em heteronomia de ideias, em
desorientação, e por comodismo atua por imitação das ideias e comportamentos alheios, preocupandose tão
somente em usar do que já está posto, como um direito. (ASSUMÇÃO, 2012).

Ortega y Gasset (1926c2001) descreve assim o homemmassa:

Esse homemmassa é o homem previamente despojado de sua própria história, sem
entranhas de passado e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas
“internacionais”. Mais do que um homem, é apenas uma carcaça de homem constituído por
meros idola fori; carece de um “dentro”, de uma intimidade sua, inexorável e inalienável, de
um eu que não se possa revogar. Daí estar sempre em disponibilidade para fingir ser
qualquer coisa. Tem só apetites, crê que só tem direitos e não crê que tem obrigações: é o
homem sem nobreza que obriga – sine nobilitate – snob. (p. 89).

O homemmassa é um personagem importante na obra de Ortega, a qual concebe o fenômeno de massa muito mais
de uma perspectiva individual do que sociológica, quantitativa; não considerando a massificação relacionada a um
grupo social característico. O homemmassa pode ser encontrado em qualquer ambiente e exercendo qualquer
função, assim que assuma em sua história pessoal uma postura de traidor da sua condição metafísica ao não produzir
suas próprias ideias, atuando como agente e paciente de sua condição de massa. (ASSUMÇÃO, 2012).

Assim esclarece Carvalho (2010):

Recordemos que o homemmassa não pertence a nenhuma classe ou grupo e pode ser
encontrado em todos eles: entre os médicos num hospital, professores nas escolas,
dentistas em seus consultórios, mesmo entre cientistas e milionários à frente de suas
empresas. Quando sua especialidade os leva à ignorância generalizada, a discussões
bizantinas e quando agem como crianças irresponsáveis eles integram a massa. (p. 17).

É importante ressaltar que para Ortega o “humano” encontrase propriamente no indivíduo, e não no social, pois, ao
tratar dos usos coletivos ou sociais, expressa que:

Ao seguir os usos, comportamonos como autômatos, vivemos por conta da sociedade ou
coletividade. Esta, no entanto, não é algo humano ou sobrehumano; ao contrário: atua
exclusivamente mediante o simples e puro mecanismo dos usos, dos quais ninguém é
sujeito criador, responsável e consciente. E, como a “vida social ou coletiva” consiste em
usos, essa vida não é humana, é algo intermediário entre a natureza e o homem, é uma
quasenatureza e, como natureza: irracional, mecânica e brutal. Não há uma “alma
coletiva”. A sociedade, a coletividade é a grande desalmada,  já que é o humano
naturalizado, mecanizado e como que mineralizado. Por isso está justificado que a
sociedade se chame “mundo social”. Não é, com efeito, tanto “humanidade” como
“elemento inumano” em que a pessoa se encontra. (ORTEGA Y GASSET, 1960, p. 49).
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Desse modo, já que o humano está propriamente no indivíduo, a massificação, enquanto fenômeno humano, deve,
por sua vez, ocorrer especificamente na intimidade do indivíduo. O fenômeno de relevância social que surge
posteriormente é consequência desse fenômeno humano, e mostrase numeroso quando indivíduos, um a um, optam
pela comodidade de não se esforçar por fazerse a si próprio, até que se tornam muitos.

O processo de individuação de Jung

Conforme esclarece Penna (2013), o processo de individuação de Jung pode ser entendido como um processo de
ampliação da consciência, que, de forma gradual e constante, integra aspectos inconscientes à consciência, ao
mesmo tempo que integraria a individualidade à comunidade humana, por meio do substrato comum do inconsciente
coletivo. Desse modo, a principal meta do processo de individuação pode ser entendida como a individualidade
integral, que cada indivíduo pode perseguila na sua busca constante de se tornar aquilo que é no seu íntimo mais
profundo, no Self (simesmo).

Hart (2011) aponta que, para Jung, a existência de um Self é fundamental para se compreender o processo de
individuação, tendo em vista que o Self funcionaria como um todo unificado, do qual o ego, como centro da
consciência, seria tão somente uma parte essencial. O Self seria também a parte unificada do inconsciente, com
ligação direta com o ego, de modo que funcione como um direcionador e promotor da integralidade psíquica.

Contudo, essa integralidade psíquica do indivíduo, possível por meio do processo de individuação, conforme comenta
Jung (em A Vida Simbólica, volume 18/2 das Obras Completas, § 1095 e 1099), citado por Maroni (1999), promoveria,
também, uma separação, uma inadaptação, do indivíduo com relação à coletividade. Alertando, assim, que aquele
que buscasse a individuação passaria a adquirir uma espécie de culpa social, que para ser resgatada deveria haver
um oferecimento, em substituição a si próprio, como persona outrora adaptada, de valores significativos e
reconhecidos pela coletividade. Quando, em sentido contrário, o indivíduo não pudesse oferecer valores à coletividade
(que pode ser entendida como a ação autêntica no pensamento orteguiano), ele deveria “sacrificarse” de modo
consciente “à conformidade coletiva”, e, como consequência, poderia assim escolher, para convívio social, o grupo ao
qual adaptarseia como persona, assumindo uma máscara social (assume, assim, conforme o pensamento
orteguiano, uma condição de homemmassa). Desse modo, em cada novo passo na direção da individuação
criarseia uma nova culpa que necessita ser expiada. A individuação, apesar de ser uma integração de conteúdos
opostos (conscienteinconsciente; indivíduocoletividade), é também, sobretudo, uma “adaptação exclusiva à realidade
interna”; enquanto que a expiação seria a readaptação à coletividade, agora, como indivíduo mais integral.

Para Maroni (1998):

[...] O homem individuado, após longa e intensa vivência psicológica, alcança uma nova
morada, um novo ethos, uma nova subjetividade, não raro muito mal compreendida. Essa
nova subjetividade proposta pela perspectiva junguiana é melhor compreendida na
comparação com o “homemmassa” (p. 22)

Maroni (1998) faz referência a “homemmassa”, sem associálo explicitamente ao conceito de Ortega, e assim o
descreve: “No homemmassa a consciência acreditase autônoma, livre de constrangimentos, não dependente de uma
base inconsciente e, nela, o ego é o centro” (p. 22). No meu entendimento, a autora descreve um aspecto do
personagem descrito por Ortega, que acredita ser pleno de consciência e não tocado pelo inconsciente.

A contraposição entre o homem-massa e o processo de individuação

Seguindo a linha do pensamento de Maroni (1998), quando se referiu que a nova subjetividade alcançada no processo
de individuação junguiano seria melhor compreendida em comparação com o “homemmassa”, e supondo que a
autora estaria se referindo ao personagem orteguiano, entendo que os dois estados “individuadomassificado”
contrapõemse, alternamse e complementamse, de modo que nunca estariam absolutamente em seus estados
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puros, sem que houvesse a presença, mesmo que potencial, do outro, do mesmo modo que no símbolo tradicional
chinês do Yin-Yang, uma vez que tal símbolo traz em imagem a dualidade de opostos que se equilibram e se
complementam. Nesse sentido, passo a buscar parâmetros de correlação entre o processo de individuação de Jung e
o homemmassa de Ortega, enquanto posições opostas.

Parto do princípio que o homemmassa é um indivíduo dotado, conforme a concepção orteguiana, de quatro
constituintes básicos: vitalidade, alma, espírito e fundo insubornável, e que os mesmos pressupõem correspondência
com a psique junguiana.

A vitalidade estaria representada no campo físico corporal, de atuação autônoma, ou seja, na vida que toma o corpo,
com sua carga genética e de energia vital, atuando como sistema autônomo de funcionamento neurovegetativo, que,
apesar de independente da consciência e do inconsciente, encontrarseia em contato direto com ambos. Tal
constituinte seria correspondente, no pensamento de Jung (19282002), ao seu conceito de energia vital, tendo,
contudo, a diferença de que a energia vital seria mais ampla, pois abrangeria todo o funcionamento humano,
englobando inclusive a própria energia psíquica (o psiquismo), como componente específico, bem como as funções
biológicas corporais em geral, o que, neste caso particular, estaria coincidente com o conceito de vitalidade para
Ortega, enquanto aspecto físico corporal específico.

O espírito orteguiano representaria o conceito de ego para Jung, ou seja, o centro da consciência junguiana, sendo
que os dois conceitos (espírito e ego) corresponderiam identicamente ao eu consciente, o qual se reconhece como o
eu regularmente identificado, enquanto sede do pensar e do querer do indivíduo.

Os dois outros constituintes do eu orteguiano, entendidos de modo correlacionado ao pensamento de Jung,
funcionariam como estruturas inconscientes. A primeira seria a alma, identificada como a região das emoções, dos
impulsos e dos desejos, podendo ser compreendida, a partir de minha suposição teórica, como a região do
inconsciente pessoal junguiano, no qual atuariam os conteúdos emocionais inconscientes, denominados complexos
(Penna, 2013). O segundo seria o fundo insubornável, identificado como um constituinte individualíssimo, profundo,
intangível, e, ao mesmo tempo, como voz recôndita do indivíduo a impulsionar o fazer-se homem, como estrutura
arquetípica direcionadora de sua condição humana; de tal modo que esse constituinte agiria, também a partir de
suposição teórica pessoal, de modo similar ao Self (simesmo), como estrutura paradoxal, ao expressar tanto a
individualidade mais profunda do indivíduo, quanto a condição mais geral do humano no indivíduo.

Ressalto que, conforme suposição teórica para o presente estudo, tanto a alma orteguiana como o inconsciente
pessoal junguiano atuariam como ponte entre a consciência (espírito ou ego) e o inconsciente coletivo (fundo
insubornável ou Self), de modo que a concentração de conteúdos emocionais da alma (acúmulo de conteúdos
emocionais a agir, de modo inconsciente, sobre o eu consciente) podem fazer com que o fundo insubornável se torne
soterrado e separado do espírito orteguiano (do ego), de modo que o pensamento do homem orteguiano não se
aprofundaria, ensimesmandose em direção ao fundo insubornável (ao Self), deixandose cair, assim, por falta de
esforço íntimo em sua condição de homem-massa.

O processo de individuação de Jung, entendido, conforme Penna (2013), a partir de sua perspectiva de ampliação,
gradual e constante, da consciência, ao integrar a ela conteúdos inconscientes, e, também, da individualidade, ao
integrar a ela circunstâncias coletivas, tende a ocorrer num movimento dialético, também cíclico e repetitivo, sendo
que o indivíduo se volta, alternadamente, para seu exterior e interior, buscando reconhecer e integrar os opostos com
que se defronta, semelhantemente aos três momentos orteguianos destinados a atingir o estado de autenticidade do
homem. Assim, esse movimento dialético transformador pode ser identificado tanto na individuação junguiana, quanto
na autenticidade orteguiana, de modo que ambos buscam integrar conteúdos individuais e coletivos, como também,
supondo no âmbito deste estudo, conteúdos conscientes e inconscientes, ao considerar de um modo particular a
concepção da circunstância do eu orteguiano como abrangendo, também, hipoteticamente, conteúdos inconscientes
em atuação. Desse modo, podese identificar como fundamental para ambos um estado de ensimesmamento, na
busca por conhecer e se tornar o que se é no íntimo mais profundo, conforme o impulso direcionador de sua condição
humana arquetípica ou de fundo insubornável. O processo de individuação, assim como o movimento de autenticidade
do homem, busca oferecer, também, igualmente, valores ao coletivo e firmarse enquanto singularidade própria,
mostrandose como indivíduo integral e único.
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Considerações Finais

A partir do que foi apresentado nos tópicos anteriores, as concepções de Ortega e Jung, a respeito da noção de
indivíduo e de seu modo de interação com o mundo, parecem, de um modo geral, convergir, o que permitiria supor a
contraposição entre o homemmassa orteguiano e o processo de individuação junguiano.

Nesse sentido, a indicada similaridade de pensamento entre os dois autores quanto ao modo como o indivíduo age no
mundo, tornaria perceptível, para ambos, uma relação entre opostos que se confrontam e interagem: indivíduo e
mundo (eu e circunstância); consciente e inconsciente (alteração e ensimesmamento); ego e self (espírito e fundo
insubornável), o que possibilitaria considerar que o homemmassa está em posição antagônica ao homem dito
individuado, que se assemelha ao homem autêntico de Ortega, por faltarlhe o esforço íntimo para promover a
mudança da atenção, ao voltarse para fora e para dentro.

Assim, a partir do modo como se dá esse confronto inevitável entre o eu consciente e sua circunstância (tanto exterior,
quanto interior) pode ocorrer uma modificação transformadora do indivíduo e do mundo, desde que aja, num primeiro
momento, um indispensável esforço do indivíduo para elaborar, por si mesmo, uma nova visão (saber) a respeito de si
e do mundo, como também, num segundo momento, que proceda, corajosamente, a uma ação individual mais própria,
que é entendida como autêntica por Ortega e mais individuada por Jung.

Logo, para que haja o homem autêntico para Ortega ou o homem em individuação para Jung, fazse indispensável um
idêntico esforço íntimo do indivíduo (ensimesmamentointeriorização), desde que este esteja atento ao seu impulso
direcionador de constituição mais íntima, que se originaria no fundo insubornável, para Ortega, ou no Self (simesmo),
para Jung, na busca do indivíduo por tornarse o que é, de fato, no íntimo mais profundo. A partir dessa consideração
específica, o processo de individuação tende a tornarse prejudicado ou, até mesmo, impossibilitado, sempre que
faltar o momento indispensável de interiorização (ensimesmamento).

O homemmassa, resultante justamente do não passar pelo esforço íntimo do ensimesmamento, se posicionaria em
contraposição ao processo de individuação, tendo em vista que em estado de alteração (atenção e ação unicamente
voltada para o outro) e de desorientação (ação sem referências norteadoras para realização individual) não poderia
atingir a sua singularidade própria, enquanto indivíduo único, como também não poderia oferecer à sociedade valores
autênticos, próprios de sua elaboração individual, para que sejam reconhecidos e aceitos pela coletividade.

Enfim, indico que o homemmassa estaria em contraposição ao início de um processo de individuação, e, para que
este possa ter possibilidade de início, de fato, o indivíduo deve voltarse, primeiramente, para seu interior,
ensimesmandose, na busca por sua singularidade individual, sem, contudo, desorientarse quanto às referências do
seu mundo exterior.
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