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ca partindo de referenciais teóricos como Neumann, Hillman e o próprio Jung. 
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temas da morte e do comportamento suicida, especialmente na adolescência. 
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quaisquer intenções de tecer respostas objetivas. Ao contrário, destina-se a 
fazer emergirem conteúdos sombrios à luz de nossas consciências, convidan-
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teórico.
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O que é a morte, afinal?1 Santos (1997, p. 342-343) nos apresenta um 
breve resumo sobre algumas possibilidades teóricas:

O homem como destino final e inexorável transcende o mero processo 
biológico para levantar importantes repercussões. A mensagem da res-
suscitação da morte é relevante para notarmos que a vida e a morte 
são interdependentes: existem de forma simultânea e não-consecutiva. 
Os estoicos diziam que “a morte é o fato mais importante da vida”; e 
entre os romanos Cícero, proclamava que: “Filosofar é preparar-se para a 
morte” e para Sêneca “ninguém desfruta o verdadeiro gosto para a vida, 
até que esteja pronto para abandoná-la”. Santo Agostinho expressou a 
mesma ideia: “O verdadeiro ser do homem nasce para a morte’’. O limite 
biológico entre a vida e a morte pode ser preciso, mas do ponto de vista 
psicológico ambas se fundem. A morte é um fato da vida e não o seu últi-
mo momento. Morremos desde o nascimento, o final está presente desde 
o princípio. Ela é incomparável. Martin Heidegger (1926) e Jasper (que 
posteriormente denominou-a de situação limite), afirmavam ser ‘a condi-
ção que nos permite viver a vida de maneira autêntica’’. Freud acreditava 
que a transitoriedade da vida aumenta o desfrute que experimentamos 
com a morte. Sustentou, ainda, que possuímos dentro de nós um instinto 
voltado para a vida (instinto de vida – Eros) e um instinto voltado para a 
morte (instinto de morte - Tanatos).

Há ainda, como sabemos, o conceito de morte interpretado à luz das diversas 
religiões. Adentrando na psicologia analítica, Boechat (2009, p. 11) afirma que 
a “morte […] implica a experiência do não-ser”, constituindo-se um fenômeno 
inerente à psicoterapia. Para o autor, a morte não deve ser compreendida em seu 
sentido literal, mas a partir de uma perspectiva simbólica e é nesta perspectiva 
que este texto se desenvolve.

VIVER E MORRER ATÉ ADOLESCER 
Possivelmente todos os temas complexos disparam uma labiríntica tentativa 

de compreensão teórica. Não seria diferente com a adolescência. No campo da 
psicologia por exemplo, há muitas abordagens tecendo suas considerações sobre 
ela. Em alguns momentos estes constructos convergem entre si; em outros, 
divergem. A grosso modo, de acordo com o Dicionário de Psicologia, a adoles-
cência pode ser definida como:

Período do crescimento humano usualmente situado entre o início da 
puberdade e o estabelecimento da maturidade adulta. Em termos de 
desenvolvimento o período caracteriza-se pela transição do estágio infan-
til para o estágio adulto de inúmeras funções incluindo as sexuais, após 
um interregno mais ou menos prolongado a que se dá o nome de período 
de latência. A adolescência não inclui só as mudanças pubertais no corpo 
mas também o desenvolvimento das capacidades intelectuais, interesses, 
atitudes e ajustamentos. Os limites convencionais para a adolescência 
são as idades de 12-21 anos para meninas e 13-22 anos para os rapazes 
(LUELLA COLE; IRMA N. HALL, 1970 apud CABRAL; NICK, 2001, p. 15).

Como disposto no conceito acima, a adolescência não inclui somente as 
mudanças relacionadas à puberdade. Neste caso, é preciso sinalizar que puber-

1. Artigo elaborado para o trabalho de conclusão do curso de Especialização em Psicologia Analítica 
Junguiana, ministrado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM/
Unicamp), sob a orientação da Profª Drª Maria Paula M. S. Bueno Perrone.

dade e adolescência podem ser compreendidas como fenômenos diferenciados 
– apesar de frequentemente caminharem juntos. 

A puberdade está relacionada à mudança física, que prepara o corpo para a 
experiência da sexualidade. Inicia-se com o crescimento esquelético e com as 
mudanças na composição muscular e envolve alterações nos sistemas circulató-
rio e respiratório, no aumento de força e resistência – especialmente nas pes-
soas do gênero masculino – incluindo, também, o desenvolvimento dos órgãos 
sexuais reprodutivos e das gônadas (ovários e testículos), o aumento de pelos e 
o crescimento das mamas e menarca – nas pessoas do gênero feminino – numa 
substancial transformação do sistema neuroendócrino (MARSHALL; TANNER 
apud COLLI, 1988). 

Esta mudança geralmente principia entre 9 e 13 anos – no corpo biológico 
feminino – cuja primeira expressão envolve o botão ou broto mamário (telar-
ca), seguido de crescimento dos pelos pubianos e do primeiro fluxo menstrual 
(menarca); e entre 10 e 14 anos no corpo biológico masculino, tendo a primeira 
manifestação centrada no crescimento dos testículos, seguido do aparecimen-
to dos pelos pubianos e do crescimento do pênis. Alguns fatores marcam seu 
desabrochar como a genética, as questões ambientais, nutricionais e étnicas 
(MACEDO et al., 2014).

E a adolescência, quando chega? A adolescência é um fenômeno um pouco 
mais complexo. Alguns autores consideram-na um processo historicamente 
construído, não sendo parte inerente da constituição humana; outros, a incluem 
no processo biológico do desenvolvimento. 

Ariès (1981) é um dos representantes do primeiro grupo. Para o autor, até o 
século XVII as crianças eram retratadas como pequenos adultos pois, segundo 
conclusões de seus estudos, não havia uma particularidade infantil ou uma con-
sideração diferenciada para esta etapa da vida. De acordo com Oliveira (2010, 
p. 47) “não havia descontinuidade nem ruptura durante o desenvolvimento das 
crianças, pois estas podiam conviver com os adultos em suas atividades, fossem 
ligadas ao trabalho ou à vida sexual”. Ainda segundo esta autora, apesar de 
sempre ter existido uma atribuição de valor ao início da capacidade reprodutiva 
humana foi a partir do século XVIII, com o processo de industrialização e com 
a soberania burguesa, que a adolescência passou a ser considerada um período 
específico no desenvolvimento humano. 

Contudo, o “século dos adolescentes” é o século XX, no qual os estudos a 
respeito da juventude passaram a receber destaque (OLIVEIRA, 2010, p. 47). 
Dentre estes encontram-se as pesquisas do psicólogo americano G. Stanley Hall 
que, divergindo de Ariès, atribuiu à adolescência um caráter evolutivo – dada a 
influência de Darwin em seus estudos. Segundo Berni e Roso (2014, p. 130-131):

Stanley Hall também foi identificado como o primeiro psicólogo a descre-
ver a adolescência como um estágio especial do desenvolvimento huma-
no, marcado por tormentos e conturbações vinculadas à emergência da 
sexualidade, o que antes era ignorado. 

Sua obra, Adolescence, publicada em dois volumes no ano de 1904, e ainda 
não traduzida para a língua portuguesa, marca a adolescência como campo 
científico e acadêmico (ARNETT, 2006 apud BERNI; ROSO, 2014). Stanley Hall 
considera a adolescência como um renascimento sentido com intensos conflitos 
e tensões, propondo que neste estágio o sujeito retorna às etapas vividas na 
infância, porém de modo mais complexo (SPRINTHALL; COLLINS, 2003 apud 
CERQUEIRA-SANTOS; MELO NETO; KULLER, 2014).

Em geral, as teorias psicanalíticas concordam que

A questão adolescente diz respeito aos impasses do sujeito que, no anseio 
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de se desprender de suas referências familiares, confronta-se com os 
enigmas da sexualidade e com as incongruências da organização social da 
qual participa. O personagem adolescente, comumente associado a uma 
faixa etária específica (os teens, como a mídia tem nomeado), pode ou 
não se defrontar com tais questões, conforme o permitam sua estrutura 
psíquica e os recursos que lhe são oferecidos pelo contexto em que se 
insere (MATHEUS, 2008, p. 623).

Essa definição encontra certa ressonância na psicologia analítica. De fato, no 
adolescer, o ser humano busca um deslocamento de suas referências familiares, 
vivenciando incontáveis processos de morte simbólica. Para compreender melhor 
este ponto vamos retroceder na história dos sujeitos, começando pelo processo 
gestacional. 

Para Neumann (1995) a gestação humana precisaria durar entre 20 e 22 
meses. Como isso não ocorre, o filhote humano2 precisa vivenciar um processo 
gestacional fora do útero por mais um ano, para atingir uma maturidade seme-
lhante à da maioria dos seres mamíferos e, “deste modo, todo o primeiro ano 
da infância precisa ser considerado como fazendo parte da fase embrionária” 
(NEUMANN, 1995, p. 8).

Nesta fase, ainda de acordo com o autor, a criança encontra-se plenamente 
integrada - psíquica e fisicamente – ao corpo da mãe. Este movimento antecede 
o desabrochar do ego e é denominado Urobórico – uma referência ao símbolo 
do Uroboros, a serpente circular que morde a própria cauda, engolindo-a, e 
caracterizando uma unidade sem diferenciação entre polos, ou seja, sem os 
opostos que vão se desenvolver posteriormente na realidade psíquica. Assim, o 
Uroboros é um 

‘grande círculo’ que protege o ego com potencial de desenvolvimento 
e é só com a conclusão da fase embrionária pós-uterina que podemos 
demonstrar o completo estabelecimento da instância autodeterminante 
que a Psicologia Analítica denomina Self Individual (NEUMANN, 1995, p. 
11-12). 

Este Self Individual caminhará, ao longo de toda a sua vida, rumo ao processo 
de individuação – que encontra seu ápice na segunda metade da vida – após 
os 40 anos de idade, sendo denominado como metanoia. Desta forma, o Self é 
tanto uma totalidade psíquica de onde derivará o ego, como também um centro 
regulador do inconsciente coletivo – um arquétipo.

Portanto, como a gestação não se prolonga por 20-22 meses, ela permanece 
numa condição extrauterina no qual mãe e bebê se constituem um todo indife-
renciado, partilhando do mesmo Self. Por conta desta fusão é preciso registrar 
que as mães também precisam de amparo para não se perderem no inconsciente 
dos filhos. Este suporte à maternagem deve ser oferecido pelo ambiente externo. 
Por sua vez, a oferta de cuidado ao bebê chega através do reconhecimento de 
suas necessidades: amamentação, conforto corporal, segurança. 

Em resumo, na fusão entre a mãe e seu filho há um núcleo de ego pertencen-
te ao bebê – um ego a vir a ser – que necessita desta relação primal para crescer 
e desenvolver-se, posteriormente, numa unidade separada. Enquanto não possui 
a maturidade necessária para desenvolver-se sozinho este núcleo é protegido 
pelo que Neumann (1995) denominou como estado urobórico – a função simbó-
lica ofertada pela mãe. Segundo ele, a mãe atua como um vaso continente para 
o ego em potencial. Há, nas palavras do autor, uma participation mystique que 
nada mais é do que a unidade bebê-mãe/mundo. Em tal fenômeno, prossegue 

2. Termo cunhado por Portmann e citado por Neumann (1995).

ele, ambos se orientam mutuamente pelo inconsciente um do outro – por esta 
razão a mãe precisa do suporte externo. Ainda para o autor, à medida que a 
criança cresce o ego se torna independente do abrigo ofertado pelo arquétipo 
da grande mãe. Após um ano, aproximadamente, quando concluída a gestação 
extrauterina, a criança começa a desenvolver seu próprio Self descolando-se 
do Self matriarcal. Deste Self Individual provém o ego da criança cujo papel é 
“representar os interesses da totalidade do mundo interior e do meio ambiente” 
(NEUMANN, 1995, p. 9). O Self é, portanto, o centro da totalidade e está pro-
fundamente ligado aos arquétipos parentais.

Como a criança desenvolverá o ego? O bebê cresce e a partir de sua inserção 
na cultura, na linguagem e no campo social, desenvolve suas próprias experiên-
cias. Inicialmente, a família é quem exerce esta função mediadora do sujeito com 
o mundo externo; depois, a escola tomará um assento importante na construção 
destas vivências humanas. O ego de uma criança de dois anos, que diz “não” com 
certa frequência, está lidando com os desafios impostos pelo ambiente no qual 
está inserida e, concomitantemente, buscando transformar ou dominar muitas 
das questões que lhe surgem e, desta forma, este ego se fortalece “como enti-
dade separada e como um forte centro interior de vontade, intencionalidade e 
controle”. Com isso “um ego que adquiriu autonomia na infância também sente 
que a consciência pode ser dominada e dirigida à vontade”; logo, podemos pen-
sar que numa pessoa ansiosa, por exemplo, o “ego não alcançou plenamente esse 
nível de confiante autonomia” (STEIN, 2006, p. 35).

Depois de um certo ponto no desenvolvimento, o ego humano e a cons-
ciência humana passam a ser largamente definidos e moldados pelo 
mundo cultural em que a pessoa cresce e é educada. Isso constitui uma 
cama, ou invólucro, da estrutura do ego em torno do ego central. À 
medida que uma criança cresce numa cultura e aprende suas formas e 
hábitos por intermédio de interações familiares e experiências educacio-
nais na escola, o invólucro do seu ego vai ficando cada vez mais espesso. 
Jung refere-se a essas duas características do ego como ‘Personalidade 
nº1’ e ‘Personalidade nº2’. A Personalidade 1 é o ego nuclear inato e a 
Personalidade nº 2 é a camada culturalmente adquirida do ego que cresce 
no transcorrer do tempo (STEIN, 2006, p. 29).

É importante registrar que o ego não se assenta somente em uma base somá-
tica, mas especialmente está vinculado a uma base psíquica: 

a psique, para Jung, abrange a consciência e o inconsciente, mas não 
inclui todo o corpo em sua dimensão puramente fisiológica. O ego, 
sustenta Jung, está baseado no soma psíquico, isto é, numa imagem do 
corpo, e não no corpo per se. Portanto, o ego é essencialmente um fator 
psíquico (STEIN, 2006, p. 31). 

Como afirma Stein (2006), na medida em que o ego busca impor sua vonta-
de ele encontra barreiras no mundo externo. Se o conflito é bem conduzido o 
resultado será o crescimento deste ego. Em contrapartida um ambiente extre-
mamente protetor, que não permite tais conflitos ou que não faz uma mediação 
saudável entre a imposição do ego e a realidade externa, poderá prejudicar e 
enfraquecer seu desenvolvimento.

 Na medida em que a criança entra em contato com outras referências (pai, 
avós, tios, vizinhos, professores etc.) e com a cultura ela começa a desenvolver 
suas identificações, incorporando alguns aspectos destas referências e descar-
tando outros. Neste processo ocorre a separação dos conteúdos macho-fêmea 
que estavam integrados na fase urobórica, no qual as figuras masculinas esta-
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vam subordinadas à grande mãe e “à medida que o desenvolvimento prossegue, 
essas figuras de acompanhantes vão se tornando ‘lutadores’ até que, por fim, 
emergem figuras masculinas independentes” (NEUMANN, 1995, 143).

A criança cresce e, conforme se desenvolve, experiencia novas manifestações 
arquetípicas. Haverá sempre um arquétipo dominante em cada fase pela qual a 
criança passa: “o arquétipo da fase seguinte mostra seu aspecto positivo e o da 
fase atual a ser transcendida mostra seu aspecto aderente, terrível e ameaçador” 
(NEUMANN, 1995, p. 144). Os arquétipos são compostos por aspectos positivos 
e negativos. Este conflito promove grande tensão no ego, desencadeada pelo 
Self que possui uma tendência inata à totalidade, demandando que o sujeito 
encontre saídas criativas para o conflito que envolve não somente incorporar 
novos aspectos, mas abandonar os antigos desfazendo suas identificações – um 
claro exemplo de morte simbólica. Segundo Souza (2011), Jung afirma que este 
processo conduz o sujeito ao tortuoso e necessário caminho da individuação.

A individuação é uma tendência natural de desenvolvimento psíquico, 
direcionada pelo Self, centro unificador da personalidade […]. É o pro-
cesso pelo qual seres individuais são formados e diferenciados; […] é um 
processo de diferenciação, tendo por meta o desenvolvimento da perso-
nalidade individual (NEVES, 2010, p. 138).

O que acontece, então, quando o sujeito chega à adolescência? Nesta fase, 
lembra Neves (2010), ele buscará com mais força a consolidação de sua identi-
dade, distanciando-se de seus modelos familiares primitivos e aproximando-se 
cada vez mais de seus pares. A vivência destes novos modelos é fundamental 
para a estrutura de sua personalidade. Ainda de acordo com a autora, Jung 
afirma que na puberdade ocorre o processo de diferenciação porque as trans-
formações corporais 

acentuam a manifestação do eu […]. Neumann caracterizou esse estágio 
como uma fase em que ocorre a separação dos pais primordiais. A unida-
de original, […] urobórica, é rompida e se manifesta pelos sentimentos de 
medo e de sensação de morte, pois o ego ainda não está suficientemente 
estruturado, fortalecido; dessa forma, a realidade torna-se por demais 
ameaçadora. Com o nascimento do ego, a situação paradisíaca é suprimi-
da (NEVES, 2010, p. 142). 

A situação paradisíaca é a totalidade original, segundo Edinger (apud NEVES, 
2010). Com a ocorrência desta diferenciação o ego, perdido e com medo, precisa 
de amparo e vai buscá-lo na sua relação com o outro – os pares – para poder 
reencontrar-se. Começam, a partir das relações interpessoais, o acionamento de 
outros arquétipos que estruturarão a personalidade: persona, sombra, anima e 
animus (NEVES, 2010).

Diante da complexidade desta etapa de transição da infância para a vida 
adulta poderíamos questionar: haveria na adolescência um movimento incons-
ciente em busca da manutenção da unidade original, em situações nas quais a 
fase urobórica não teria acontecido como se esperava? Como se, no processo 
natural de rompimento e de separação dos pais originais o adolescente tentasse 
preservar esta relação inacabada concentrando toda a sua força psíquica para 
atingir este objetivo sendo, então, inflamado pelos aspectos negativos dos 
arquétipos abandonados? Neste momento, sentindo-se sem saída – mobilizado 
por um Self que tende a caminhar para a individuação – o suicídio surgiria como 
resolução deste conflito angustiante, desta batalha travada na alma?

Foto: c Rita M.
<flic.kr/p/4txTa6>
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VIVER E MORRER NO ADOLESCER:
CONTRIBUIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PARA REFLEXÃO 

O comportamento suicida envolve não somente o suicídio concretizado, mas 
ações relacionadas a ele como a ideação e a tentativa suicidas – mesmo que 
esta última não culmine na morte do corpo. Uma dúvida muito comum entre os 
profissionais que atuam com adolescentes é se a automutilação se configuraria 
como uma tentativa de suicídio. Antes de prosseguir, é importante estabelecer 
uma possível diferença conceitual neste vasto campo de estudo. A automutila-
ção pode ser definida como

destruição deliberada direta ou alteração do tecido do corpo sem inten-
ção consciente de suicídio, mas que resulta em ferimentos graves o 
suficiente para a ocorrência de lesões (Giusti, 2013). Este comportamento 
está associado a mecanismos mal adaptativos de enfrentamento ou estra-
tégias de regulação de emoção, neste sentido a automutilação deliberada 
pode ser utilizada para alívio de emoções muito fortes e diminuição da 
tensão (SILVA; BOTTI, 2017, p. 68, grifo nosso).

Pode-se considerar que a automutilação produz a função simbólica de apa-
ziguar a dor, a angústia daquilo que não é possível nomear. Traz para o corpo o 
sofrimento da alma possibilitando, a partir do concreto, algum caminho de cui-
dado – talvez, uma tentativa de resolução do conflito anteriormente levantado? 

O suicídio, como descreverei a seguir, para além do concreto da morte, traz 
elementos simbólicos a serem considerados no processo de análise. 

Para estudos epidemiológicos o ato suicida se encontra na categoria de 
‘morte por causas externas’. Segundo Botega (2015) os números oficiais indicam 
que há, no Brasil, em média 32 mortes por dia em decorrência desta ação. Em 
termos de coeficiente médio de mortalidade, nos períodos de 2004 a 2010, estas 
mortes indicaram 5,7 por cem mil habitantes. Algumas regiões superam estas 
taxas, como é o caso da região sul, cujo coeficiente indica 7,8 mortes a cada cem 
mil habitantes (BRASIL, 2018; SPERB, 2016; TATEMOTO, 2016).

O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 19 a 25 anos no 
mundo. De acordo com Botega (2015) algumas características definem os 
sujeitos mais vulneráveis, os chamados grupos de risco: homens, sendo as taxas 
de suicídio de três a quatro vezes maiores; adultos jovens, sem companheiras/
companheiros (viúvo, solteiro ou divorciado); de orientação bissexual ou homos-
sexual e os que pertencem a minorias étnicas. A presença de transtornos mentais 
– como a depressão e o transtorno afetivo bipolar – ou históricos de suicídio na 
família também são fatores de risco associados ao suicídio. Outros ainda relatam 
histórias de vida permeadas por violência física e/ou sexual, instabilidade fami-
liar, desemprego, sentimentos de vergonha e humilhação e dificuldade para lidar 
com as adversidades (BOTEGA, 2015, p. 87). 

Voltemos aos adolescentes. De acordo com pesquisa publicada no Mapa da 
Violência, entre os períodos de 2002 a 2012, foram registrados 2.900 suicídios 
de jovens no Brasil. Como nos dados gerais, a maioria do gênero masculino 
(WAISELFISZ, 2014), o que equivale a uma média de 290 suicídios por ano.

Os adolescentes apresentam um risco de suicídio em potencial por conta de 
seus comportamentos impulsivos e imediatistas e por estarem mais expostos à 
violência doméstica e a violências no campo escolar e social. É importante notar 
que nem todo desejo de morte do adolescente se configura como uma ideação 
suicida. Porém, o oposto também é verdadeiro: não podemos banalizar o sofri-
mento juvenil considerando tratar-se de uma “questão da adolescência”. Muitos 
jovens não encontram espaço de diálogo nem em casa, nem na escola, nem com 
amigos. Guardam para si o turbilhão eclodido em seus corpos biológicos e em 
suas almas. Questões existenciais surgem conduzindo o jovem em seu processo 

de individualização: quem sou eu? O que desejo? O que posso diante do que 
desejo? O que posso diante da realidade? 

A forma como cada adolescente lida com os gatilhos que disparam o sofri-
mento é particular, mas não podemos nos desconectar dos fatores externos a 
que estes jovens estão constantemente expostos: a internet sem continência 
possibilita navegar por um mar de conteúdos sombrios. Além disso, diante de sua 
necessidade de identidade grupal, o jovem muitas vezes se aventura por desafios 
que testam a linha tênue que separa a vida e a morte. Experiências coletivas 
de asfixia mecânica e inalação de aerossóis têm levado muitos adolescentes ao 
findar de sua vida biológica. Sem dúvida, seria o inconsciente coletivo manifes-
tando-se através destes desafios. A curiosidade sobre os processos de vida e de 
morte, esta dúvida que nos acompanha durante toda a vida, acentua-se nesta 
fase. O que eles estão comunicando à nossa sociedade? 

SUICÍDIO: A MORTE DE QUÊ? 
Para aprofundar o fenômeno do suicídio sob a perspectiva junguiana utili-

zarei como referência principal James Hillman (1926-2011). Faz-se importante 
esclarecer que Hillman e Neumann (1905-1960) são analistas que seguiram 
trajetórias teóricas distintas. Este último pertence à escola desenvolvimentista, 
que concentra seus estudos sobre a experiência arquetípica no desenvolvimento 
humano. Por sua vez, Hillman “desenvolveu sua própria abordagem fenomeno-
lógica dos processos psíquicos à qual deu o nome de psicologia arquetípica” 
(BOECHAT, 2009, p. 9). 

Ambas compreensões são muito importantes, afinal, os dois autores partem 
do mesmo referencial que são os estudos e ensinamentos de Jung. A proposta 
de apresentar outra leitura acerca do suicídio tem a única função de iluminar a 
reflexão deste complexo assunto. 

E o que a psicologia arquetípica de Hillman nos ensina sobre o suicídio? Em 
resumo, ensina a subverter a lógica social vigente. Vamos entender como. 

O primeiro ponto que o autor destaca é que, com exceção dos sofrimentos 
psíquicos que se manifestam no plano das psicoses, o psiquiatra não deve entrar 
no cuidado ao lado do analista3 junguiano quando a demanda de cuidado 
versa sobre o tema do suicídio. Ao longo de toda a sua obra4 Hillman enfatiza 
a importância do sigilo entre o analista e a pessoa atendida. Segundo ele: “tudo 
é desnudado dentro de uma pequena sala, entre duas pessoas, em segredo e no 
vácuo” (HILLMAN, 1964/2011, p. 23). 

A preocupação do analista, prossegue o autor, deve ser com a “saúde da alma 
e, por isso, seus padrões de julgamento dizem respeito à vida psicológica – e não 
física” (p. 29). Desta forma, alerta ele, se o analista se preocupar em defender a 
vida do corpo biológico mais do que a vida psíquica essa escolha refletirá sobre 
o sujeito e provocará consequências negativas ao processo de cuidado uma vez 
que, ao tentar salvar o sujeito de sua morte, o analista ignorará fatos importan-
tes que dizem respeito à alma de quem lhe confiou sua história. O conceito de 
alma é trazido pelo autor na perspectiva simbólica, como uma parte de nós que 
não é mente nem corpo e que está primordialmente interligada ao inconsciente 
coletivo – portanto, sob influência arquetípica.

O que o suicídio quer comunicar? Ou, o que a alma deseja comunicar com 
o comportamento suicida? Se o analista não se atentar para estas perguntas e 
sustentar o foco de seu trabalho no manejo concreto não haverá processo ana-
lítico possível, de acordo com ele. 

Hillman (1964/2011) desmistifica o horror social atribuído ao suicídio afir-

3. Utilizo o termo analista pois é o utilizado por Hillman e outros estudiosos. Contudo, incluo como sinôni-
mo o psicólogo com formação em Psicologia Junguiana.

4. A obra de Hillman utilizada neste texto é ‘O suicídio e a alma’.



40 - Hermes 24 Hermes 24 - 41 

mando ser esta uma possibilidade humana. A preocupação do analista deve estar 
centrada no sentido do suicídio, a partir da singularidade de cada pessoa, e isto 
não pode ser determinado pelas classificações nosológicas. O ofício do analista 
transcende as burocracias das ciências cartesianas: “exatamente aqui, onde ter-
minam os relatórios e as classificações, começa o problema analítico” (HILLMAN, 
1964/2011, p. 51). Isto porque os desafios que vão ao encontro do analista são 
sofrimentos humanos interiores, que não cabem em qualquer enquadramen-
to diagnóstico, pois narram uma realidade subjetiva muito específica que é a 
daquele sujeito e de ninguém mais:

O que uma pessoa traz para a hora analítica são os sofrimentos da alma, 
enquanto que os significados descobertos, as experiências compartilhadas 
e a intencionalidade do processo terapêutico são todos expressões de uma 
realidade viva que não pode ser melhor apreendida do que pela metáfora 
básica da psicologia, psique ou alma (HILLMAN, 1964/2011, p. 57).

É importante assinalar que aquilo que o autor denomina como psicologia é, 
de fato, o estudo da alma humana – como o próprio nome nos revela – e não a 
psicologia enquanto ciência e profissão. Desta forma, Hillman é incisivo ao dizer 
que quando o analista se interessa pelo problema da alma ele não deve desen-
volver um trabalho preventivo ao suicídio, já que ao antecipar sua ação para 
evitar outra – a morte – ele impede a manifestação dos conteúdos que precisam 
emergir do inconsciente, pois são estes conteúdos efervescentes e incompreen-
síveis que estão produzindo sofrimento. 

Alerta também que, ao se colocar junto da alma que sofre, o analista tem 
de estar ciente de que caminha na contramão dos protocolos externos – uma 
vez que a sociedade não aceita e não admite o suicídio como possibilidade de 
resolução dos conflitos psíquicos. Para o senso comum, o suicídio é interpretado 
como ato imoral, pecaminoso e/ou covarde. Ao analista incumbe a travessia par-
ceira por esta jornada sombria, construindo uma relação dialética, uma vez que 
“a compreensão necessita de um espelho” e “para compreender um suicídio pre-
cisamos saber que fantasia mítica está sendo encenada” (HILLMAN, 1964/2011, 
p. 61-62). O autor adverte ainda sobre a importância de o analista reconhecer o 
nível de aproximação que estabelece com o sujeito em sofrimento, já que esta 
dialética traz consigo o risco de uma relação de contratransferência baseada no 
mecanismo de identificação. 

Compreendo, a partir dos apontamentos do autor, que o analista recria sim-
bolicamente a relação primal, mas não no nível urobórico – porque este contém 
uma identificação projetiva. Teço meu pensamento neste sentido considerando 
que na cena analítica, assim como na relação primeira extrauterina, o diálogo 
entre dois corpos almáticos se estabelece via inconsciente. 

Seguindo adiante, Hillman (1964/2011, p. 74-75) esclarece que

O suicídio pode ser para alguns um ato de filosofia inconsciente, uma 
tentativa de compreender a morte juntando-se a ela. O impulso para a 
morte não precisa ser concebido como um movimento contrário à vida; 
pode ser uma exigência para um encontro com a realidade absoluta, uma 
exigência para uma vida mais completa através da experiência da morte.

A morte, para o autor, pode ser interpretada como uma nova vida que se 
manifesta no inconsciente; contudo, não se trata desta vida concebida através 
dos estereótipos do mundo externo que, segundo ele, não passa de um “padrão 
moribundo” familiar (HILLMAN, 1964/2011, p. 79). Considerando esta interpre-
tação, o “impulso suicida é um ímpeto de transformação […] uma tentativa de 
mudar de uma esfera para a outra à força, através da morte” (idem, p. 80). 

Como se o sujeito, na tentativa fracassada de vencer a morte simbólica, par-
tisse para as vias de fato – tamanho o mergulho em seu sofrimento.

O suicídio é, então, o anseio por uma transformação rápida. Isto não é 
morte prematura, como poderia dizer a medicina, mas a reação tardia de 
uma vida entravada que não se transformou à medida que prosseguia 
[…]. Essa impaciência e intolerância refletem uma alma que não se man-
teve afinada com sua vida; ou, se em pessoas mais velhas, uma vida que 
não mais alimenta com experiências uma alma ainda faminta (HILLMAN, 
1964/2011, p. 85).

A construção teórica que Hillman apresenta não é uma defesa ao suicídio, 
mas uma defesa à vida da alma. Ele afirma não ser preciso morrer concretamen-
te para enfrentar os conflitos inconscientes e que o suicídio se configura como 
uma interpretação equivocada da necessidade da alma. 

Contudo, para ele, não caberia ao analista uma intervenção para impedir o 
ato e, sim, o acolhimento do sofrimento em sua plenitude e o trabalho incansá-
vel de análise sobre a mensagem codificada enviada pelo inconsciente, questio-
nando qual o sentido do suicídio para cada pessoa. E, aqui, além do desafio de 
subverter a lógica vigente, o psicólogo/analista que atua em políticas públicas 
tem de encontrar o meio do caminho possível entre o sujeito atendido e a equipe 
multiprofissional com a qual trabalha e também possui um compromisso ético 
de construção de cuidado integral.

O LUGAR DO ANALISTA JUNGUIANO NO MANEJO DA CRISE SUICIDA 
Como trabalhar o comportamento suicida na psicologia analítica? Diante de 

tantos autores, qual caminho nos possibilita construir uma dialética almática? 
Minha experiência clínica-política5 e minha entrada no mundo da psicologia 

analítica me ensinam que é o sujeito quem conduz o seu cuidado. Qualquer ten-
tativa de enquadrá-lo em nossas concepções teóricas pode revelar-se como um 
violento encapsulamento de sua alma. Nas palavras de Jung (1935/2017, p. 104, 
§ 291) “deve-se ser excepcionalmente cuidadoso para não impor a própria von-
tade ao paciente; temos de dar-lhe uma certa liberdade. Não se pode desviar as 
pessoas de seu próprio destino” – mesmo que para isso seja preciso acompanha-
-lo em seu processo de morte simbólica, sentida por ele como concreta. 

O rico material produzido no encontro analítico tem de ser manejado cui-
dadosamente a partir da história de cada sujeito singular ou, como Hillman 
(1964/2011) coloca, da história de sua alma. Jung ilustrou esta delicada cons-
trução ao desenvolver sua analogia simbólica dos processos alquímicos, e que 
Horschutz (2011, p. 64) resgata nesta colocação: “o espaço terapêutico […] é 
como um vaso onde será realizado o trabalho seguindo a direção oferecida 
pelo inconsciente, que é a fonte dos conteúdos a serem trabalhados”. A autora 
prossegue:

o terapeuta deve estar sempre atento ao tipo de vaso criado na relação 
terapêutica e à qualidade de fogo necessária, pois um vaso frágil não 
pode ser colocado diretamente no fogo, sob pena de estourar, requer 
certos cuidados que tornam o processo mais moroso, um aquecimento 

5. Prática clínica-política é um termo utilizado pelos trabalhadores e pesquisadores do SUS e refere-se 
a uma atuação comprometida com a realidade brasileira, extrapolando a clínica tradicional e derivando 
para uma clínica ampliada. Esta ampliação contém inúmeros elementos concretos e simbólicos e está 
intimamente associada à luta pela construção e sustentação de um modelo de cuidado integral, universal, 
acessível e qualificado – respeitando o que determina a Lei nº 8.080/90. A marcação deste termo no texto 
é também um ato político de resistência em nome de todos os trabalhadores e usuários da Política de 
Saúde Mental.
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em banho-maria, até que o paciente esteja apto a transcender o ego, 
vivenciando a morte deste e o seu renascimento, transformando, o que 
requer muita entrega e confiança, tanto por parte do analista como do 
analisando, além de crescente atenção aos símbolos que emergem do 
inconsciente e da relação transferencial (p. 67).

Em resumo, acredito que quando um sujeito busca pelo processo analítico7 
ele o faz na tentativa de que sua alma em sofrimento seja acolhida – é uma 
procura no sentido de transcender as águas profundas e revoltas de seu incons-
ciente que, naquele momento, o afogam. Em alguma medida, presumo, esta 
pessoa intenta compartilhar sua dor – espera ser resgatada. Porém, coparticipar 
com o analista seu processo caótico não significa construir a saída que este, a 
família ou a sociedade imaginam como ideal. Analogicamente, não significa 
que o analista virá em socorro do sujeito que está naufragando, o resgatará e o 
levará à margem da praia, mas sim, que chegará em seu barco, oferecerá todo 
o seu equipamento e o convidará a mergulhar. Alguns sujeitos possuem condi-
ções para este aprofundamento oceânico, outros nem sabem nadar. O fim desta 
jornada é desconhecido.

Deste modo inicia-se o processo. O vaso começa a ser modelado – a relação 
primal está pronta para ser recriada. A prima-matéria está no inconsciente, 
aguardando o momento em que poderá se manifestar – encher o vaso – através 
dos símbolos, que é a sua linguagem. A narrativa codificada se apresenta por 
meio de relatos dos sonhos e das fantasias, de produções (escultura, pintura, 
literatura, música, poesia, desenho, etc), pela técnica da imaginação ativa ou da 
caixa de areia, enfim, por meio de um conjunto de instrumentos que poderão 
ser utilizados neste processo de construção do vaso para, então, posteriormen-
te depositar-lhe o conteúdo. Se imaginarmos se tratar de uma navegação em 
águas inconscientes, estes instrumentos atuam como auxílio nesta travessia até 
que ambos – analista e analisando – encontrem um ponto possível para o mer-
gulho. Portanto, é uma arte extremamente delicada, um verdadeiro artesanato 
e demanda muito do profissional – em disponibilidade interna e externa, em 
manejo e conhecimento teórico, em energia psíquica, em autoconhecimento.

O processo terapêutico, no que diz respeito ao tema suicídio, só é possível 
quando o psicólogo dá conta de permanecer nas profundezas junto ao 
paciente durante o processo de mudança que se faz necessário a pacien-
tes com este perfil (SOUZA; CHAGAS, 2018, p. 17).

Nas palavras de Hillman (1964/2011, p. 100), “o analista não pode negar essa 
necessidade de morrer. Terá de acompanhá-la. Sua tarefa é ajudar a alma em sua 
caminhada”. Portanto, não é levar à margem ou ensinar técnicas de mergulho e 
observar de fora. Sua tarefa é mergulhar junto.

Para que consiga realizar este trabalho o profissional precisa também identi-
ficar e compreender os conteúdos transferenciais existentes nesta relação.

O processo psicológico da transferência é uma forma específica do 
desenvolvimento mais generalizado da projeção. […]. A transferência 
é um caso especial de projeção ou pelo menos é assim que o entendo. 
Evidentemente cada um de nós está livre para usar o termo da maneira 
que julgar mais adequada. […] Ninguém pode fazer projeções intencionais 
e conscientes. […] A projeção é sempre um mecanismo inconsciente […]. 
Ela é de natureza emocional e compulsória (JUNG, 1935/2017, p. 109, § 
314-316).

É preciso desvelar quais conteúdos dos inconscientes individual e coletivo 

do sujeito estão deslocados para o analista, que corre o risco de se identificar 
com tal projeção e não conseguir ouvir a alma em sofrimento. Faz-se necessário 
também compreender a via oposta, da contratransferência. Como é possível 
atentar-se a tantos fenômenos dinâmicos, complexos, vivos?

Reiteradamente, nos textos de analistas/pesquisadores, a análise pessoal – ou 
análise didática, como Jung (1935/2017) nomeia – é apontada como condição 
sine qua non para o desenvolvimento de um trabalho nesta perspectiva; afinal, 
como o próprio Jung deixa claro, oferecemos ao outro somente aquilo que 
possuímos. Como poderei ensinar a mergulhar se eu nunca tiver mergulhado? 
Conhecer somente a teoria dos fenômenos humanos, sem ter vivido a experiên-
cia da análise pessoal é o mesmo que saber todas as técnicas e reconhecer cada 
equipamento de mergulho e nunca ter se aventurado a imergir em seu mundo 
subaquático.

Neste sentido o analista – ou o psicólogo6 de abordagem junguiana – neces-
sita conhecer e se aproximar de suas próprias sombras, buscando integrá-las à 
consciência, rumo à individuação. As sombras podem ser compreendidas como 
os elementos localizados nas profundezas do oceano onde a luz do sol não 
chega e, portanto, não se sabe o que se irá encontrar. É preciso mergulhar até lá, 
colocar as mãos cuidadosamente, retirar alguns habitantes deste lugar sombrio, 
trazê-los à luz para, só assim, conhecê-los. Por isso a análise pessoal/didática é 
fundamental.

Contudo, antes de concluir este texto, minha posição clínica-política me 
movimenta rumo a outras reflexões e não posso furtar-me de registrá-las. Estas 
questões estão relacionadas à realidade social brasileira, este cenário no qual o 
psicólogo – analista ou não – também está imerso. 

A análise pessoal/didática não é acessível a todos os que desejam se enve-
redar por este campo teórico. Não estou me referindo às resistências e defesas 
dos profissionais em curar suas próprias feridas, apesar de esta ser outra pauta 
que merece ser discutida. Questiono-me se os analistas junguianos e, mais espe-
cialmente, as instituições formadoras estão conectadas com esta realidade que 
não se alinha mais à prática elitizada na qual a psicologia – enquanto ciência 
e profissão – se alicerçou. Quantos psicólogos analistas junguianos existem no 
Sistema Único de Saúde? Quais caminhos um profissional da psicologia, que 
deseja iniciar sua formação analítica, poderá percorrer quando o salário que 
ele recebe mal possibilita seu sustento básico? Questões simples podem ajudar 
nesta reflexão: os valores das sessões de análise são negociáveis e acolhem a 
realidade do trabalhador? As escolas de formação oferecem bolsa de estudos? As 
supervisões clínicas têm valores acessíveis? Os congressos e encontros científicos 
flexibilizam suas inscrições de acordo com a renda de seus participantes? 

Se o discurso e a prática convergem para acolher as demandas da alma, 
então, esta discussão precisa ser trazida à luz. Há muitos curadores feridos pela 
realidade social e refletir sobre esta pauta é também possibilitar a discussão 
sobre o tema central deste escrito – tarefa esta que não caberá neste momento, 
mas que convida ao trabalho os leitores que se interessarem.

Por fim, ao longo destas linhas, vamos entendendo que o binômio vida-
-morte está para além dos fenômenos concretos que estes termos abarcam e, 
assim sendo, velhas questões morrem para possibilitar o nascimento de novas e 
inquietantes perguntas.

6 Apesar de compreender que a psicologia não é a única profissão que possibilita a inserção na formação 
analítica junguiana optei por fazer este recorte a partir de meu núcleo de trabalho.
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