
O artigo tem por objetivo a reflexão sobre o exercício da psicoterapia 
hoje, relembrando os fundamentos arquetípicos e apontando as 
adequações necessárias frente às novas questões trazidas pelos 
pacientes. Foi realizado levantamento de artigos abordando o tema e 
consultadas obras sobre as bases arquetípicas da psicoterapia.
O estudo apontou: 1. Que é possível alterar condições do contrato 
terapêutico, preservando o vínculo; 2. Que o terapeuta deve levar em 
conta as questões coletivas de seu tempo, deslocando seu foco para 
a sobrecarga do ego frente ao colapso das grandes narrativas; 3. Que 
o terapeuta deve contar com o fator transcendental como condutor 
do processo analítico.
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Como professora e supervisora, participo da formação de psicoterapeutas há 
quase três décadas, e ainda me emociona acompanhar a transformação do estu-
dante de 5º ano do curso de psicologia em curador da psique. Há um momento 
decisivo em que o aluno/estagiário se apropria de certa habilidade, de um talen-
to latente em sua psique, e passa a manifestá-los em sua atuação.

Na maior parte das vezes, os alunos não se dão conta do momento exato 
desta espécie de iniciação, mas seus efeitos são impressionantes: seus pacientes 
alargam a consciência, ressignificam suas queixas, trazem sonhos reveladores, 
enfim, o processo dialético terapêutico se aprofunda.

Muito estudo, muita vontade e uma dose de talento inato produzem este 
aprendizado, mas principalmente, uma atenção permanente ao próprio interior, 
uma visita cotidiana a seus próprios limites, às suas feridas. Este exercício aguça 
as faculdades perceptivas e permite melhor compreensão do paciente e um 
olhar crítico à loucura do mundo, ao cenário coletivo de onde se destacam os 
sofrimentos individuais.

Reunida com mais três psicoterapeutas, resolvemos refletir sobre o ofício de 
terapeuta nos dias de hoje, relembrar os fundamentos arquetípicos desta arte e 
tentar compreender o panorama onde o encontro analítico acontece no presen-
te e suas implicações na condução do processo psicoterápico.

Nosso propósito é contribuir para a formação de novos psicoterapeutas, enten-
dendo que não há aventais, uniformes ou manuais que iniciem o neófito em sua 
prática. Só o aperfeiçoamento constante de sua capacidade de identificar, em si, 
no Outro e no mundo, os aspectos que exigem integração, atenção e cuidado.

Neste movimento, o terapeuta busca padrões, sentidos e significados que 
possibilitem a compreensão das queixas e demandas de seu paciente. Este 
esforço visa propiciar, aos que procuram a psicoterapia em busca de alivio para 
o sofrimento psíquico, autonomia e liberdade, necessárias para o exercício da 
ética e da cidadania. 

Dividimos este trabalho em duas partes: na primeira, apresentamos as ideias 
de autores contemporâneos, articulando-as com as nossas, sobre a subjetividade 
pós-moderna, tentando identificar quais feridas atormentam os que buscam 
psicoterapia e qual o sentido da prática psicoterápica numa era de crise das 
grandes narrativas; na segunda parte, apresentamos conceitos e proposições 
sobre o ofício da psicoterapia e sobre a formação dos psicoterapeutas.

 
PsICoTEraPIa HojE: dE quE FErIda TraTa o Curador CoNTEMPorâNEo? 
quaL o sENTIdo da PsICoTEraPIa aPós a CrIsE das GraNdEs NarraTIvas?

 Uma das características mais marcantes da nossa época é a necessária 
produção de sentido para a existência, atividade que se apresenta como empre-
endimento individual, na medida em que as grandes narrativas ideológicas fra-
cassaram. Esta difícil tarefa existencial tornou-se o maior fardo psíquico, pois já 
não é possível ao homem valer-se de poderes divinos e metafísicos para explicar 
o fracasso ou sucesso da sua vida, nem ampará-lo nas vicissitudes.

Outro fator notável é a exigência de demonstrações constantes de felicidade 
em todas as áreas da vida, aliada à responsabilidade exclusiva de buscá-la por 
si mesmo, sobrecarregando. e inflando o ego. Estas expectativas elevadas de 
sucesso e satisfação trazem doses igualmente elevadas de frustração.

A civilização consumista não é capaz de preencher tão profundas lacunas. A 
felicidade dos seres não avança na mesma proporção da superação das desigual-
dades de renda, nem do acúmulo de riquezas. Ela não está à altura da grandeza 
da condição humana. A responsabilidade da psicologia torna-se imensa diante 
desse quadro. Acolher a angústia e a solidão das pessoas, oferecendo tempo e 
espaço para reflexão, assume um caráter urgente.

Se as respostas coletivas não fazem mais sentido, as práticas psicoterapêuti-
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cas podem contribuir para a elaboração de sentido, diminuição do sofrimento e 
construção de parâmetros éticos.

A sociedade pós-moderna, calcada no hiperconsumismo, produz insegurança 
e alta dose de fragilidade psicológica. Lipovetsky comenta a este respeito:

(...) querendo sanar sua ansiedade, como reage o homo democraticus, trans-
formado em homo psychologicus? Apela para todos os medicamentos far-
macológicos e psicológicos disponíveis (...). Em outras palavras, ele procura 
soluções particulares para seus problemas particulares. É essa via hiperindi-
vidualista – psicológica e química no lugar de política – que progride a olhos 
vistos. Sem dúvida será esta a forma mais comum de encontrar respostas 
para esse novo mal-estar da civilização. Por enquanto, nenhum fenômeno 
observável justifica a hipótese de uma recaída em direção ao totalitarismo 
num futuro próximo. A segunda revolução individualista enfraquece as defe-
sas psicológicas dos indivíduos, mas consolida as instituições democráticas. 
(LIPOVETSKY, 2007, p.61)

 
O autor compara nosso contexto com antigos complexos sociais, identifican-

do diferenças entre o que os homens almejavam e o que almejam hoje: antiga-
mente, as ambições eram limitadas pela situação social, enquanto que hoje, nem 
mesmo é possível distinguir a razoabilidade dos desejos, entre os utópicos e os 
realistas. Esta colocação do autor traz como consequência um grau muito maior 
de exposição à frustração e ao descontentamento. Um projeto de felicidade tão 
pretensioso traz o risco de um número muito maior de sonhos contrariados. A 
falsa percepção de que todo desejo pode ser realizado traz uma intolerância 
aguda para os aborrecimentos do cotidiano e para as contrariedades.

Além disso, há a crença de que os fracassos são de exclusiva responsabilidade 
de cada um, causando uma dor moral insuportável.

Esta dor é trazida aos consultórios. Muito mais do que se queixar da vida, dos 
outros, do trabalho, os pacientes hoje se acusam de não serem mais eficientes 
em promover condições favoráveis a si mesmos, estão sempre descontentes, 
condoídos por tudo aquilo que não conseguem conquistar.

A vida íntima é a mais afetada neste contexto. Com a dinâmica da individu-
alização, os relacionamentos amorosos assumem a promessa de realizar a aspi-
ração narcisista de protagonizar uma narrativa única e especial. A infidelidade e 
o ciúme são filhos bastardos desta infelicidade anunciada.

O trabalho do terapeuta, nestas condições, é de “poda” nas exigências desca-
bidas sobre si mesmo e sobre os outros. Hoje, o terapeuta não insiste tanto em 
restaurar uma autoestima avariada, pois esta já foi superestimulada pelos pais e 
escola; antes, propõe o desenvolvimento da capacidade de conviver com aquilo 
que desagrada/contraria o grandioso projeto de si mesmo. Ou seja, busca-se des-
colar autoestima de autoimagem. A psicoterapia passa a ser um amargo remédio 
para “egos esperneantes”.

Enquanto tanto esforço é feito para atender tão pesadas exigências, a feli-
cidade insiste em desafiar as tentativas de captura por fórmulas; continua a se 
apresentar como entidade ingovernável e imprevisível; por conta disso, uma 
dose inevitável de melancolia está sempre presente (muitas vezes confundida 
com depressão), trazendo uma demanda terapêutica para entender porque, 
apesar de tantos esforços, a felicidade não fica para uma longa temporada...

Há uma grande dificuldade de manifestar sentimentos de desapontamento 
ou decepção, já que qualquer insucesso é visto como fracasso pessoal. A confis-
são de que a vida não vai tão bem como se mostra só é feita nos consultórios. As 
horas de terapia antes usadas para elaborar traumas deixados pelo autoritarismo 
ou ausência parentais, são agora preenchidas pela necessidade de criar sistemas 
de regulação ao comportamento que façam sentido numa época pós-disciplina. 
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Instituir valores que respondam à questão “em nome do que vou sacrificar o prazer 
imediato às demandas do ego?” é hoje o que ocupa boa parte da hora terapêutica.

Não se trata tanto de uma decadência moral, mas sim de uma multiplicação 
de éticas, fenômeno próprio de uma sociedade secularizada, democrática e indi-
vidualista. Os movimentos coletivos são limitados a grupos de interesse comum 
e não têm como meta mudanças na sociedade inteira.

Hillman e Ventura (1995) já denunciavam a necessidade de se rever o espaço 
terapêutico para que abarcasse as mudanças que aconteceram nos cem anos 
após a instituição do trabalho psicoterapêutico. Afirmam os autores que a tarefa 
da terapia é entender que as coisas fora do consultório são disfuncionais, ajudar 
o paciente a perceber a disfunção no mundo e na sociedade.

A terapia, segundo eles, desperta a consciência de que não é o sujeito que 
está em falta, nem é a causa da própria infelicidade, mas que há algo profunda-
mente errado na sociedade. Tal consciência provoca um movimento de sair de si, 
de olhar mais amplamente a articulação entre desejo e imposição social. Permite 
perceber que o desejo é plástico e não está aderido aos objetos apresentados 
pela sociedade consumista. Mais além, que esses objetos não suprem o vazio e a 
insatisfação: “não se fica satisfeito daquilo que não se quer”, e que não se trata 
de aumentar a dose de consumo.

A consciência desejável que a terapia pode trazer é que o sofrimento expe-
rimentado é o quinhão pelo qual o paciente deve se responsabilizar, mas que 
representa apenas parte da doença do mundo anunciando seu desespero através 
do sofrimento individual.

Ainda buscando apoio em Hillman e Ventura, pode-se compreender que o 
papel do indivíduo de refletir é urgentemente necessário.  Ainda que o sofrimen-
to humano vá muito além das queixas individuais, cabe a cada um garantir que 
toda construção humana de valor seja mantida e passada às próximas gerações. 
Nas palavras dos autores:
 

Nossa tarefa, de cada um de nós, é abraçar aquilo da herança humana que 
amamos e alimentá-lo, cuidar dele e passá-lo adiante, porque as trevas não 
durarão para sempre; quando terminarem, as pessoas vão precisar desses 
fragmentos que passamos adiante. Não poderão construir um mundo novo 
se não transferirmos a elas o que for possível, ideias, arte, conhecimento, 
habilidades, ou apenas o simples e frágil amor, o modo como tratamos as 
pessoas, como as ajudamos: isto é algo para se passar adiante. (HILLMAN e 
VENTURA, 1995, p.219)

 
Esta é uma visão que não separa o indivíduo do coletivo. Entendendo que a 

psique individual é parte da coletiva, ela participa do mesmo drama e o mani-
festa na sua subjetividade.  

Boechat (2005) aponta dois tópicos importantíssimos para se refletir sobre o 
futuro da psicoterapia: a aceleração do tempo e a ética.

A aceleração do tempo, segundo a autora, traz como consequência, para a 
psicoterapia, a urgência no atendimento das demandas, reduzindo o necessário 
tempo de reflexão.

A expectativa dos que procuram a psicoterapia, diz ela, é de adaptação ao que é 
esperado pela sociedade, o oposto do que propõe o processo de individuação “capaz 
de disponibilizar ao máximo sua verdadeira essência” (BOECHAT, 2005, p.127).

Outro tipo de demanda comum nos nossos dias apontada por Boechat (2005) 
é típica dos narcisistas: buscar através da terapia obter maior eficiência na mani-
pulação das coisas e dos outros, obtendo maior poder e controle.

Roberto também detecta a necessidade de se rever as bases da psicoterapia 
em função das mudanças ocorridas na contemporaneidade. Uma concepção de 
psique, não como realidade intrapsíquica, mas articulada com “um grande sis-
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tema objetivo, que Jung chamou de Self, ou psique objetiva” (ROBERTO, 2005, 
p.72) permite considerar que as questões emergentes no consultório estão 
conectadas numa unidade múltipla e interativa, diz ele.

Esta visão, a nosso ver, na qual indivíduo e coletividade não se separam, 
exige a consideração concomitante de ambas as dimensões no processo psi-
coterapêutico. Entender cada situação subjetiva relatada pelo paciente como 
manifestação particular de um fenômeno coletivo implica numa abordagem que 
não reduza uma dimensão à outra.

Ao tratar a dor do indivíduo, estamos, ao mesmo tempo, identificando os 
aspectos disfuncionais do contexto socioeconômico vigente. No entanto, a dor 
é vivenciada de maneira absolutamente particular pelo paciente e não cederá 
apenas com a consciência da enfermidade do sistema social. A tarefa da psicote-
rapia é dar condições para uma saída criativa e absolutamente única da situação 
dolorosa. Para tanto, é fundamental a conscientização das forças objetivas inter-
nas e externas que atingem o ego, enfraquecendo-o e roubando a autonomia e 
a liberdade de escolha.

Como modelo privilegiado de prática psicológica, a psicoterapia deve ser 
oferecida na formação do psicólogo de maneira consistente, com sólido apoio 
teórico e prático. Essa formação deve incluir o contato e a reflexão com as novas 
demandas da condição contemporânea, aliada a uma discussão crítica das for-
mas de se conduzir a relação terapêutica. Há que se respeitar as necessidades de 
flexibilização dos aspectos formais, sem perder o cuidado ético.

Compreender que os aspectos formais do espaço terapêutico possam se 
adaptar às novas demandas, requer um conhecimento sólido e seguro dos fun-
damentos em que a prática da psicoterapia se apoia. Recorrer aos fundamentos 
significa buscar as fontes arquetípicas da terapia, da cura e do curador. É o que 
faremos no próximo tópico.

Curador FErIdo:
o FuNdaMENTo arquETíPICo dE uM aNTIGo oFíCIo aINda sEM MaNuaL

o ofício da Psicoterapia                         
Se a tarefa do psicoterapeuta varia de acordo com o contexto coletivo, que 

influencia as queixas que lhe são trazidas ao consultório, as competências neces-
sárias para o exercício do ofício não mudaram com o passar do tempo.

Para Jung (1981), a psicoterapia é um processo dialético no qual paciente e 
psicoterapeuta estão envolvidos consciente e inconscientemente e onde ambos 
se transformam. Por isso ele achava que cabia ao psicoterapeuta estar o mais 
consciente possível do fato de que nesta relação ele pode ser profundamente 
afetado pelo paciente.

A disponibilidade para se colocar nesta relação é uma das competências 
indispensáveis ao psicoterapeuta. Jacoby (1995) afirma que o dom decisivo do 
psicoterapeuta é se relacionar com o paciente, considerando sua alteridade. Ele 
denomina “transferência concordante” a atitude de se colocar de forma espon-
tânea na relação e se deixar levar de acordo com as necessidades do paciente, 
dentro da estrutura da relação terapêutica. Consiste em se deixar carregar pelo 
paciente, para onde ele possa precisar.

Já que as necessidades do paciente em grande parte são inconscientes, a 
transferência concordante tem uma íntima relação com o conceito de partici-
pation mystique, que, segundo Jung (1981), é a área de inconsciência comum 
entre psicoterapeuta e paciente – onde estes se relacionam inconscientemente, 
e é justamente aí que ocorre primariamente o processo de transformação.

Ao mesmo tempo, o psicoterapeuta precisa estar atento ao movimento 
da relação terapêutica e ser capaz de relacionar as experiências interiores do 



paciente com a respectiva fase de desenvolvimento e com o contexto global 
da psicologia. Para tanto, é necessário que o psicoterapeuta esteja consciente e 
tenha diferenciado suas próprias experiências interiores – pois assim ele poderá 
discernir as questões do paciente de suas próprias projeções inconscientes.

Esta é outra característica indispensável ao psicoterapeuta – o autoconhe-
cimento. É preciso ter percorrido o caminho pelo qual se quer acompanhar o 
paciente – ter consciência das próprias dores para favorecer sua transformação. 
É disto que trata o mito de Quíron – o curador ferido.

Segundo o mito, Quíron era um centauro filho de Fílira e Cronos, que se unira 
a ela sob a forma de cavalo, o que explica sua dupla natureza. Vivia numa gruta 
e foi um grande instrutor de heróis, ensinando-lhes sobretudo a medicina. Seu 
talento se devia ao fato de ter sido ferido de forma incurável por uma flecha 
envenenada disparada por Héracles. Por ser imortal, Quíron estava fadado a viver 
eternamente ferido, mas Prometeu cedeu-lhe sua mortalidade e lhe permitiu 
descansar. (BRANDÃO, 2000).

O mito de Quíron mostra que a consciência da própria dor, mesmo que esta 
seja incurável, possibilita instruir os outros sobre como lidarem com as suas 
feridas. É importante mencionar que a figura de Quíron está relacionada à 
prática da medicina e da cura da alma, pois esta possibilitaria a cura do corpo. 
(GROESBECK,1983)

 
as origens da Psicoterapia

A psicoterapia se fundamenta nas mais antigas tradições de tratamento da 
alma e do espírito. O modelo proposto por Jung, em particular, resgata concep-
ções de saúde e doença da antiguidade. Embora as técnicas e procedimentos 
variem com as diferentes épocas e lugares, sua condição onipresente indica que 
se trata de atividade humana de caráter arquetípico.

Na antiguidade grega, a noção de doença e cura se inseria numa “cosmovisão 
que ultrapassava os limites do corpóreo, abrangendo o ser humano como um todo” 
(PENNA, 2005, p.146). A doença era tratada através de conhecimentos mágicos, 
médicos e religiosos e não se distinguiam doenças do corpo ou da alma. Os orá-
culos e rituais religiosos constituem a origem da psicoterapia contemporânea.

O centro da cura dos padecimentos da alma na Grécia Antiga era Epidauro e 
a divindade ali cultuada era Asclépio. Esta é mais uma das imagens arquetípicas 
do arquétipo do curador. O termo therapeutes tem por significado “aqueles que 
assistiam ao culto de Asclépio”. (PENNA, 2005, p.146)

A cura se dava através do resgate da ligação com os deuses e a doença ou 
distúrbio era sinal da desarmonia causada pela ruptura com os seres divinos. O 
lema de Asclépio era: “ purifica tua mente e teu corpo estará curado” (PENNA, 
2005, p.146)

Com Hipócrates, a medicina passa a se ocupar do corpo e as religiões, da alma. 
Na Europa medieval, as causas orgânicas das doenças já estão estabelecidas, mas 
muitos males são atribuídos a possessões do demônio necessitando de exorcismo.

Cada vez mais a ideia de cisão entre corpo e espírito foi dominando o pensa-
mento no mundo ocidental, reflexo da cisão mais ampla entre ciência e religião. 
No final do século XIX começa um movimento diferente com a constatação de 
que certos males físicos poderiam ter causas psíquicas.

Neste contexto, a psicoterapia tem seu início: “a psicoterapia está diretamen-
te associada ao tratamento dos sofrimentos causados por conflitos psíquicos e 
seus objetivos visam aliviar este sofrimento” (PENNA, 2005, p.150).

Destacando a Psicologia de Jung deste contexto, pode-se perceber que ela 
resgata a visão de adoecimento vigente na antiguidade grega, tal como se 
procedia em Epidauro. Corpo e alma integrados num todo único, assim como 
consciente e inconsciente. No pensamento junguiano, a ciência, a religião e a 
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mitologia não são vistos como excludentes, mas como formas complementares 
de compreensão do mundo.

A noção de cura trazida por esta abordagem é a de que só a transformação 
da personalidade total pode trazer alívio ao sofrimento do paciente. Esta trans-
formação é uma delicada operação realizada pela dupla terapeuta/paciente 
através do aumento gradativo de consciência. A este processo, Jung deu o nome 
de individuação: “A individuação é o tornar-se um consigo mesmo, e ao mesmo 
tempo com a humanidade toda, em que nos incluímos” (JUNG,1981, p.103).

A meta da individuação é a construção de uma individualidade integral, rea-
lizando a integração do eu com as demandas arquetípicas e com as exigências 
da coletividade. Esta construção se dá através do respeito à individualidade do 
outro nas relações de troca, no convívio com as diferenças.

A relação terapêutica deve se constituir em modelo exemplar de relação 
humana pautada pela integridade, respeito e confiança, apoiada na valorização 
do autoconhecimento e da ética dele resultante.

   
aspectos arquetípicos da relação analítica

Retomando o mito do curador ferido, nas palavras de Penna:
 

O princípio que subjaz à mensagem de Quíron é o conhecimento vivencial 
de uma ferida constantemente presente naquele que cura. A capacidade de 
curar é proporcional à capacidade de sofrer e conviver com a própria ferida, 
a capacidade de suportar o sofrimento dá origem á habilidade para curar. 
(PENNA, 2005, p. 160).

 
No encontro analítico, as polaridades ferido/curador estão presentes confi-

gurando-se, num primeiro momento, o ferido no paciente e o curador no tera-
peuta. Esta condição corresponde à necessidade de ajuda por parte do paciente 
e a disposição em ajudar do terapeuta.

A presença do curador externo (terapeuta) favorece a projeção do curador 
interno do paciente. Primeiramente, este aspecto deve ser acolhido, mas o 
caminho de transformação é o de constelar o curador interno, como potência 
de cura do paciente.

Na relação analítica, cabe ao terapeuta manter-se conectado com sua feri-
da interna, para não sucumbir à tentação de se identificar com a projeção do 
paciente e assumir o papel exclusivo de curador.

O terapeuta não é, nem precisa ser, isento de feridas, aspectos sombrios, com-
plexos constelados, etc. O que ele necessariamente tem que ter é consciência 
destes fatores na sua psique e compromisso ético de trabalhar arduamente sobre 
suas questões pessoais. Deve estar ao menos uma sessão à frente de seu paciente, 
pois se não estiver constantemente em trabalho pessoal, inclusive com ajuda de 
outro profissional quando necessário, sua atuação será como a de um charlatão.

Ao permanecer tão íntimo com suas feridas, o terapeuta permite que se ins-
tale um vínculo terapêutico autêntico e fértil, onde a potência curadora possa 
se constelar e orientar o processo analítico. Sonhos, sincronicidades, intuições, 
empatia emergem nas sessões indicando e sinalizando o caminho da individuação.

Este convívio generoso e gentil com as feridas serve de modelo ao paciente 
para que ele perceba que sua dor é parte integrante de seu ser e possa dar-lhe 
um sentido através do qual ele se reconcilie com ela. Um ego mais forte, amplia-
do pelo autoconhecimento, consegue redimensionar a dor e adotar uma posição 
ativa frente às feridas: mudar o que pode ser mudado e aceitar o que não pode.

Ainda acompanhando as palavras de Penna:
 

O percurso de uma análise é necessariamente árduo e sofrido, pois estamos 
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a todo o tempo lidando com as feridas, suas cicatrizes, as possibilidades de 
recuperação (cura) e os limites do ego tanto em relação ao inconsciente 
quanto em relação ao mundo. (PENNA, 2005, p.171).

 
 
CoMo ForMar PsICoTEraPEuTas? 

Diferentemente de outras profissões dentro da área da saúde, ser psicoterapeu-
ta não vem com manual contendo instruções do que deve ser feito. Ao contrário 
de um fisioterapeuta, por exemplo, que no caso de um joelho quebrado, segue 
um protocolo de reabilitação, com os exercícios que deve aplicar no paciente, o 
jovem terapeuta não dispõe de um protocolo geral de conduta. Sua subjetivida-
de está implícita dentro do processo, ter consciência disso é condição necessária. 
Conhecimento técnico e teórico é o mínimo. O jovem psicoterapeuta precisa de 
mais: para adentrar no mistério da cura é necessário experimentar de modo per-
manente a própria ferida. Não há manual pronto que revele e oriente para isso.

Jung era enfático nesse ponto: uma boa técnica nas mãos de um mau terapeuta 
não funcionará; uma técnica errada nas mãos de um bom terapeuta será eficaz.

Von-Franz, lista algumas condições que considera importantes ao psicotera-
peuta iniciante: 1) ter um sólido e abrangente conhecimento da sintomatologia 
das doenças psicossomáticas; 2) ter conhecimento de mitologia, de símbolos de 
várias culturas; não deve ter pressa em interpretar símbolos, mas saber buscar 
conhecimento para isso; 3) saber que associação só funciona para o inconsciente 
pessoal; 4) ter capacidade de empatia e compaixão; 5) ser treinado nas quatro 
funções da consciência e conhecer suas fraquezas ; 6) saber buscar ajuda quan-
do suspeitar que algo não está andando bem na análise de qualquer paciente; 
7) se identificar com a vocação de terapeuta, variante arquetípica do curador 
(sacerdote, curandeiro), entendendo vocação como o equivalente ao chamado 
dos deuses. (VON-FRANZ, 1999, p. 295).

Contudo, vale ressaltar que Jung (1975) recomendava aos terapeutas apren-
der as teorias da melhor maneira possível, mas que as pusessem de lado quando 
tocassem o milagre da alma viva. Ou seja, quando o terapeuta tem um paciente 
à nossa frente é a sua personalidade total que é solicitada. O que ele é, e não o 
que sabe, é o determinante no relacionamento terapêutico. O foco principal está 
na pessoa do terapeuta, no quanto ele caminhou em seu processo de individua-
ção, por conta disso, um manual pronto é impossível de existir.

Von-Franz (1999) explica essa questão como um problema difícil que se 
apresenta aos possíveis iniciantes que são possuídos pelo arquétipo da cura. 
Segundo a autora, a imagem arquetípica do curador está relacionada com a do 
puer aeternus. Nos casos em que está presente a inflação egóica, a autora reco-
menda, que além de estudo longo e profundo e da terapia pessoal que esclareça 
a dinâmica, tais iniciados devem compreender que o psicoterapeuta é apenas 
aquele que ajuda e apoia o processo, e não seu autor: é importante perceber a 
“mão de Deus” que governa o destino humano, em vez de querer fazer alguma 
coisa ele mesmo.

Quando a conscientização do terapeuta não ocorre, e ele se sente tentado a 
assumir o papel de pai/sábio diante da dependência infantil e ingênua de seus 
pacientes, constela-se a sombra do curador, que significa complexo de poder e 
que é simbolizada pela figura do curandeiro demoníaco.

Ao ser contaminado pelo pedido de ajuda do paciente, o terapeuta sai de 
seu papel, que é o de promover a transformação a partir da relação consciência/
inconsciente do paciente e passa a assumir uma série de posturas baseado na 
necessidade inconsciente de curar. Ele pode, por exemplo, se tornar excessiva-
mente zeloso e sugerir diversas coisas que ele acredita que possam favorecer o 
bem-estar do paciente. Isso faz com que este se torne dependente e pode levá-
lo a tomar atitudes buscando a aprovação do terapeuta; ou então pode fazê-lo 
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se sentir frustrado por não conseguir seguir as sugestões do terapeuta, que por 
sua vez, talvez sinta que não é capaz de ajudar o paciente e fique desesperado.

Para Von-Franz (1999) o importante para o terapeuta não é se tornar um 
grande curador, mas saber de seus limites. Há pacientes que podem estar além 
do terapeuta em crescimento pessoal – isto é mais crucial quando acontece 
numa área em que o terapeuta está envolvido e constelado. Segundo a autora, 
estando consciente de seus limites, o terapeuta pode ajudar no que é capaz, 
deixando o resto por conta do paciente e não trazer o paciente para o seu nível. 
Deve admitir suas dificuldades e, invertendo as posições, pedir a compreensão do 
paciente. Neste ponto, o processo deixa de ser tratamento e passa a ser relacio-
namento mútuo de ajuda. Evidentemente, sem custo para o paciente.

Von-Franz (1999) enfatiza que não basta sentir uma única vez o chamado da 
vocação; o direito de praticar esta profissão precisa ser repetidamente conquis-
tado dentro de cada terapeuta.

Parisi (2007) relaciona algumas condições necessárias para propiciar a cons-
telação curador/paciente no relacionamento terapêutico de forma adequada. 
São elas: manutenção do ritual analítico, que segundo a autora, significa garan-
tir um espaço adequado, horário e duração da sessão predefinidos, frequência, 
pagamento, entre outros; assim como o empenho do psicoterapeuta no que se 
refere à sua formação e principalmente à sua personalidade.

Consciente de suas feridas, o psicoterapeuta pode se colocar na relação 
terapêutica sem reservas e espelhar da forma mais clara possível os conteúdos 
do paciente.

O papel central da contratransferência é legitimado inclusive pela psicanálise 
contemporânea. Enquanto Freud via na contratransferência o risco de perder 
a neutralidade, condição necessária para a correta interpretação dos conflitos 
inconscientes do paciente (JACOBY, 1984), outros autores reconhecem sua 
importância e discutem como esta mudança transforma a teoria psicanalítica 
(ZASLAVSKY & SANTOS, 2005).

Segundo estes, a valorização da contratransferência faz com que se deixe 
de focar apenas os fenômenos que se referem ao paciente e se passe a focar 
a interação entre dois indivíduos, tornando-se uma psicologia do vínculo 
(ZASLAVSKY & SANTOS, 2005). Eles ainda mencionam autores norte-americanos 
e europeus, que utilizam nomenclaturas variadas para falar da ideia em comum 
de um espaço subjetivo construído pela dupla paciente/psicoterapeuta, o que dá 
características próprias a cada processo analítico. A intersubjetividade emerge 
da dupla pela formação de um terceiro analítico (ZASLAVSKY & SANTOS, 2005).          

Tudo o que foi discutido deixa clara a impossibilidade da existência de um 
manual, no sentido de uma padronização na formação do psicoterapeuta. É 
necessária uma formação teórica consistente, que lhe possibilite o conhecimen-
to das principais teorias da Psicologia Profunda, pois isso lhe permitirá situar o 
processo terapêutico vivido com cada paciente no contexto geral da Psicologia. 
A base teórica também tem o papel de nortear alguns aspectos da prática 
do psicoterapeuta e as universidades são capazes de prover esta necessidade. 
Porém, os aspectos psíquicos discutidos anteriormente não cabem aí.

Esta é justamente a parte misteriosa da questão. Acreditamos que grande 
parte disso tem a ver com a alma. É preciso existir um espaço e um chamado 
para o próprio mundo interno, que coloque o aspirante a terapeuta na trilha do 
autoconhecimento, até que o processo de transformação o leve a perceber o 
desejo de assumir a tarefa de acompanhar outros por este caminho. A universi-
dade pode contribuir para despertar este desejo e dar a ele a forma de um ofício, 
mas mais do que isso não lhe cabe.
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CoNsIdEraçõEs FINaIs
As reflexões sobre o caráter arquetípico do oficio de terapeuta e a retomada 

daquilo que os mestres apontam como requisitos indispensáveis para candidatos 
a psicoterapeutas tiveram por objetivo identificar as bases e fundamentos da 
prática da psicologia clínica.

Demonstrar a origem e o desenvolvimento da psicoterapia ao longo da his-
tória permite discriminar o que caracteriza sua essência e especificidade, sem 
as quais ela se deturpa, daquilo que precisa ser “flexibilizado” para atender as 
demandas do momento presente.

Assumindo a postura da Psicologia Analítica de não separação entre corpo e 
psique e entre individual e social, propomos algumas considerações:

1. O espaço analítico deve prever certas condições constantes, como horário 
e local das sessões, mas o principal é a manutenção da dupla terapeuta/paciente. 
Esta permanência garante a instalação do vínculo terapêutico onde o arquétipo 
do curador poderá se constelar. A frequência semanal dos encontros é desejável, 
mas pode ser modificada para adaptações necessárias.

2. O terapeuta deve ser consciente das condições do seu tempo. Isto signifi-
ca ter informações do tipo de organização do trabalho vigente, das produções 
culturais formadoras de opinião, das exigências sociais sobre os indivíduos, dos 
sinais de reconhecimento e prestígio e assim por diante. Deve ter um posiciona-
mento crítico sobre todos esses fatores de modo a não tomá-los como absolutos, 
mas contextualizá-los.

Esta talvez seja uma das mais importantes contribuições que cabe ao tera-
peuta: traduzir o espírito do seu tempo para os pacientes, de modo a evidenciar 
que o sofrimento decorrente da não conformidade com os ideais colocados 
socialmente não é indicativo de fracasso pessoal.

Não é uma tarefa fácil, pois tanto o terapeuta quanto o paciente sofrem 
as mesmas pressões e estão submetidos aos mesmos valores. Suas feridas são 
similares.

3. A falência das grandes narrativas, apresentada no início deste trabalho, se 
manifesta no encontro analítico como demanda por sentido das perturbações e 
frustrações que se apresentam na vida dos pacientes. Eles chegam ansiosos ao 
consultório tentando entender as causas de seus sofrimentos, pois cumpriram 
todas as exigências para uma vida feliz, mas as coisas insistem em não resulta-
rem como o esperado. Por vezes, a ansiedade decorre de intensos sentimentos 
perturbadores, apesar de “tudo estar bem com suas vidas”.

A busca pela psicoterapia nestes casos vem marcada pela expectativa de 
entender onde estão falhando e como podem superar este “defeito” na esperan-
ça de que, assim, obterão o êxito negado.

Ao mostrar ao paciente que a psicoterapia não tem condições, nem é seu 
objetivo, de atender esta demanda, o terapeuta corre o risco de ver seu trabalho 
questionado e desvalorizado.

4. A psicologia de Jung oferece recursos para uma proposta terapêutica que 
responda a este vazio de sentido e referências: sem o amparo de uma narrativa 
aceita coletivamente, seja religiosa, política ou ideológica, o sentido só poderá 
ser constituído de forma criativa e particular. Aqui reside um perigo comum ao 
terapeuta e ao paciente: a inflação egóica. Na ausência de um princípio regula-
dor coletivo é grande a tentação de se achar que o ego, com suas demandas e 
carências, é a medida das coisas.

Relativizar a importância do ego, colocando-o, não como valor central, mas 
submetido a forças imponderáveis, é tarefa terapêutica delicada em tempos 
marcados pela ilusão de controle total sobre a própria vida.

Mesmo o terapeuta corre o risco de se esquecer disto e achar que seu critério 
pessoal basta para criar as regras de seu trabalho. Ainda que advertido na facul-
dade, por exemplo, de que não deve atender membros de uma mesma família, 
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ele pode achar que “sabe separar as coisas”. Ignora assim um conceito básico de 
trabalho que é o papel do inconsciente.

5. A proposta da psicologia analítica é a de que o processo terapêutico con-
duza à individuação, entendida como unificação de si mesmo, em consonância 
com o meio no qual está inserido. A transformação só acontece se todas as par-
tes forem consideradas: as demandas, inclinações, limites e chamados internos, 
o respeito às limitações colocadas pelos outros e uma consideração crítica das 
exigências sociais. Esta é uma operação que se dará tanto no paciente quanto 
no terapeuta.

6. Neste trabalho perigoso e incerto em seus resultados, a dupla paciente/
terapeuta deve saber que o verdadeiro condutor do processo é o fator transcen-
dente, o “terceiro” gerado nesse encontro particular e único.

“Invocado ou não, Deus está presente”, dizia a inscrição sobre a porta de 
entrada do consultório de Jung.
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