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Psicoterapia Breve: Uma proposta de 
trabalho a partir da Psicologia Junguiana 

Sílvia Santoyo Lopes 

Esse trabalho tem como inspiração os muitos pacientes aos quais atendi, 
e que em sua grande maioria se beneficiaram através desta técnica. 

Introdução 

Apesar do preconceito ainda existente em determinados círculos, mJito 
se tem avançado na área das Psicoterapias Breves, com trabalhos desenvol
vidos dentro de diversas modalidades e enfoques (egóica, psicanalítica, 
sistêmica, e outras) (1) (2) , apresentando-se diferentes tipos de tratamento 
para diferentes tipos de pessoas. A realidade sócio-econômica atual e a de
manda dos pacientes que nos procuram, quer numa instituição, quer no con
sultório; nos impele a questionar se uma terapia profunda, nos moldes tradi
cionais, se adequa a estas pessoas. As vantagens desta técnica vão além de 
critérios econômicos, culturais ou do tempo despendido, mas da qualidade 
de um tratamento que podemos oferecer de uma maneira mais engajada com 
nossa época. 

Indicações e limites 

Antes de indicarmos um paciente para Psicoterapia Breve, devemos 
através de entrevistas iniciais nos assegurarmos de alguns pré-requisitos dos 
quais dependerá obtermos um bom resultado. Essa triagem, por assim dizer, 
tem como objetivo a investigação da demanda do paciente (o que ele quer, 
sua queixa, sintomas) e ter uma idéia do funcionamento dinâmico de sua 
psique. A Psicoterapia Breve, na modalidade aqui apresentada, é indicada 
nos casos onde o paciente esteja passando por uma crise, entendendo esta 
como um momento de ruptura dentro de seu esquema de vida. Deve ficar 
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caracterizado para o terapeuta e para o paciente que estes acontecimentos 
formam uma base mobilizadora para que ocorram possíveis transformações. 
É necessário ainda certa capacidade de elaboração. Não estariam indicados 
os casos de psicoses, TOC (Transtornos Obsessivos-Compulsivos) 
depressões graves, dependentes de drogas e outros com comprometimentos 
mais acentuados, que necessitariam de uma atenção mais intensa e 
muItidisciplinar. 

Duração do tratamento e contrato 

- A questão do tempo 

É detenninado em conjunto com o paciente que avalia sua necessidade, 
podendo variar entre 6 meses e um ano. 

A delimitação do tempo é um dos fatores catalisadores do processo e 
da diminuição dos índices de abandono. Além de já estarmos trabalhando 
com um aspecto da consciência a ser desenvolvido, estabelecemos com 
isto, limites para o aparecimento da transferência e de resistências. 

- Sobre a Transferência e Postura do Terapeuta 

Nos seus relatos, Jung (3) nos dá conta de inúmeros casos por ele 
atendidos, os quais poderíamos qualificar de atendimentos breves. Em várias 
ocasiões ele nos alerta para os riscos da dependência do paciente em relação 
ao terapeuta, devido ao exagerado número de sessões ou a estimulação da 
transferência. Nesse sentido, nossa proposta se baseia em atendimentos 
semanais onde a transferência seria utilizada de maneira a amplificar a 
compreensão do paciente de suas atitudes habituais, que podem aparecer 
também na relação terapêutica. 

A postura do terapeuta deve ser ativa - perguntar ,questionar, assinalar, 
interpretar, até mesmo dirigir, não se limitando ao material trazido pelo paciente 
e tendo em vista os objetivos a serem alcançados. 
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-Alta 

Respeitamos o prazo estipulado no início do tratamento, trabalhando a 
separação e finalização algumas sessões antes do término, ou quando este 
material é trazido pelo paciente. 

Após a alta são marcadas entrevistas de "manutenção" a cada 6 meses, 
para acompanharmos a evolução do paciente que geralmente contirua depois 
do término do tratamento. Reavaliamos na ocasião, conjuntamente com o 
paciente, a necessidade de voltar ou não ao tratamento, ou ainda algum outro 
encaminhamento. 

Uma proposta de trabalho a partir da Psicologia 
Junguiana 

-OFoco 

Uma das principais características das Psicoterapias Breves, é o que 
chamamos de foco. Diverge de acordo com o objetivo e linha de atuação do 
terapeuta. Focalizar não significa excluir, mas direcionar o "olhar" e a ação, 
não perdendo de vista o conjunto, ou a psique total do paciente. 

Dentro desta proposta temos por foco ou objetivo a ampliação da 
consciência, o estabelecimento de um Ego capaz de funcionar de maneira 
econômica (no sentido energético) em relação aos seus conteúdos e ao 
inconsciente. Isso significa lidar com complexos, projeções e atitudes 
unilaterais. 

Para isso, desenvolvemos um planejamento de trabalho, aqui 
apresentado de maneira didática e resumida, podendo ser modificado de 
acordo com o desenvolvimento do processo terapêutico. 

-A Persona 

Trabalhamos com as principais caracteristicas que compõe a identidade 
corporal, subjetiva e coletiva do paciente, relacionando e confrontando sua 
auto- imagem com as respostas que obtém do mundo externo. Podemos 
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utilizar material gráfico como desenhos, colagens ou massa e argila. Também 
questionários dirigidos, testes e técnicas corporais que vão de encontro ao 
objetivo estabelecido. 

- As quatro funções 

Procuramos identificar a função principal e auxiliar do paciente, sua 
orientação - introvertida ou extrovertida, sua maneira própria de ver e se 
colocar no mundo e o quanto de unilateralidade pode estar ocorrendo em 
seus comportamentos. A partir deste material facilitar o entendimento de 
conflitos nas relações, projeções, etc. Caso seja necessário, também neste 
caso utilizamos material intermediário, como teste das funções e outros. 

-A Sombra 

Ao trabalharmos conflitos, complexos e projeçães , ou mesmo dificul
dades com a função inferior, é inevitável que apareçam conteúdos relativos a 
Sombra. Devemos levar o paciente a entender seu funcionamento e aceitá
la, e muitas vezes a utilizá-Ia construtivamente. Gerahnente ela se faz repre
sentar em uma atividade atrativa mas dificultosa ou temerosa pelo paciente. 
Devemos estimulá-lo a enfrentar este desafio, como por exemplo um curso 
de teatro ou dança que propicie uma maior expressão corporal e emocionaL 
um curso de computação para o desenvolvimento da atenção, concentração 
e raciocínio, a entrada em algum grupo de trabalho ou lazer que amplie suas 
relações e convívio social. Ou outras que se façam oportunas e que o terapeuta 
não deve se negar a indicar, tendo elas próprias, finalidades terapêuticas. 

- Os Sonhos 

Não são pedidos, mas são bem vindos, se trazidos de maneira espon
tânea. Servem de orientação ao terapeuta como um retrato do momento do 
paciente e do seu processo, e assim são traduzidos a ele para serem elabora
dos. Assim como este, evitamos trabalhar o material produzido pelo paciente 
de maneira regressiva ou na direção de conteúdos simbólicos mais profun
dos, pois "escaparíamos" dos objetivos originais ora propostos. 
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Relato de uma experiência 

Há mais ou menos três anos atrás, em um Posto de Saúde da Prefeitu
ra de SP, trabalhávamos em equipe multidisciplinar. Eu e a Terapeuta 
Ocupacional, Cláudia Quadros, resolvemos formar grupos de crianças com 
queixa de dificuldade escolar. A estratégia era a seguinte: as crianças (quatro 
meninos entre 7 e 9 anos) tinham uma sessão semanal de hora e meia onde 
desenvolviam atividades semi-dirigidas que visavam à estimulação global 
(fabricação de máscaras, álbum da família, trabalho com sucata, pintura, re
corte e colagem, entre outros). Trabalhávamos também sua sociabilidade e 
possíveis aspectos emocionais que pudessem estar interferindo em sua pro
dução (p. ex. medo de fracassar, baixo limiar de frustação, entre 
outros). Combinamos com as mães que elas também viriam para uma sessão 
semanal, em outro horário, com as mesmas terapeutas. Desenvolvíamos com 
elas as mesmas atividades que havíamos feito com as crianças com algumas 
pequenas adaptações~ 

Essas mães se julgavam incapazes de ajudar seus filhos no processo 
de aprendizagem ou não conseguiam entender como isto pudesse acontecer. 
Tinham elas próprias baixíssima auto-estima por não terem um bom nível de 
escolaridade. Com os pais não era muito diferente (os pais compareceram a 
uma sessão préviamente marcada, devido ao horário de serviço). Havia uma 
identificação forte desses familiares com os fllhos, que precisava se tomar 
consciente. Este era nosso foco e por isso essa estratégia. 

A princípio combinamos oito sessões. Das quatro crianças, duas tive
ram alta depois desse período e duas foram reencaminhadas. Uma para con
tinuar com o trabalho de estimulação (sua mãe foi para o grupo de orientação 
de mães) e a outra para grupo de ludoterapia e fonoaudiologia, mais orienta
ção da família. As que tiveram alta, fizeram posteriormente entrevistas con
trole a cada três meses, mantendo o desempenho esperado. 

Destacarei um dos casos que recebeu alta, que chamarei de A e o 
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outro que continuou em grupo de estimulação, B. 

A era o mais participativo do grupo, apenas um pouco retraído. Pouco 
auto-confiante no início, ao perceber que conseguia tenninar uma tarefa a 
contento, passou também a ajudar outros do grupo que tinham maior dificul
dade. 

B era o mais passivo, tinha um irmão gêmeo e vinha de uma família 
evangélica. Não assistia TV nem torcia para nenhum time de futebol. Seu 
universo era restrito e diferente dos outros. Sua expressão global era 
empobrecida. Teve pouca evolução nas oito semanas. 

Quanto às mães, a de A participou ativamente das tarefas propostas, 
colocando seus sentimentos e pontos de vista. Foi modificando a rotina da 
família em relação à escola, como por exemplo estabelecer horário e local 
apropriado para o filho fazer as lições de casa. Ficou menos angustiada por 
não saber ensiná-lo e recorreu à escola e à professora mais vezes, ou até à 
colegas do filho e outras pessoas que pudessem auxiliá-lo. No último dia 
fizemos uma sessão de imaginação ativada, onde ela visualizou seu filho fa
zendo um curso técnico, formando-se e trabalhando. 

A mãe de B, mais apática e envergonhada, tinha dificuldade de realizar 
as tarefas e não para nossa surpresa, um dos desenhos pedidos durante as 
sessões era incrivelmente parecido com o que seu filho havia feito na "mes
ma" sessão. Durante a imaginação ativada via os filhos trabalhando junto 
com o pai, tendo o mesmo oficio (pai era dono de uma oficina mecânica). 

Pudemos, através deste material que foi surgindo durante as sessões, 
confirmar e ao mesmo tempo trabalhar nosso foco - a questão da identifica
ção, ou poderiamos até dizer da participação mística que estava ocorrendo. 
Estas crianças vivendo sua realidade através do inconsciente desses pais, 
que projetavam neles sua sombra. Não estavam desenvolvendo sua própria 
consciência. 

128 

HERMES 

A essa. altura muitos devem estar se perguntando, como falar de Jung 
e não se falar dos Arquétipos, do inconsciente coletivo? Eles estão lá sim, 
como origem de tudo, como pano de fundo, como força propulsora. E atra
vés de uma consciência desenvolvida e estruturada podem chegar até nós de 
maneira criativa. Este é apenas um dos caminhos possíveis. 

Bibliografia: 

1. Fiorin~ Hector 1, Teoria e Técnica de Psicoterapias, Ed. Francisco 
Alves, 1981. 

2. GilIiéron, E., Introdução às Psicoterapias Breves, Ed. Martins 
Fontes, 1993. 

3. Jung, C. G., A Prática da Psicoterapia, Ed. Vozes, 1981. 

129 


