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O MISTÉRIO EM PSICOTERAPIA 1

Gláucia Rezende Tavares2

Não creio que o universo seja mudo,
mas que a ciência tenha problemas de audição.

- Reeves -

Resumo: Hycner (1997) afirma que é inconcebível uma abordagem dialógica que se restrinja 
às realidades individuais, do mundo físico e visível. O que nos une como seres humanos não é, 
necessariamente, o visível e o palpável, mas também a dimensão invisível e impalpável “entre 
nós”. Mistério é o que não podemos apreender, porque é inesgotável, como a própria vida. 
Nascemos envoltos na zona de mistério, sendo acompanhados por duas perguntas norteadoras: Por 
que nascemos? Quando morreremos? Jung (1975) afirma que a vida é uma pausa luminosa entre 
dois grandes mistérios que contudo são um. Ribeiro (1999) o identifica como a grande pergunta: 
“Para que existo”? Nessa questão encerra-se o sentido e o mistério da vida. Descobri-la poderá 
lançar luz sobre o nosso caminho, permitindo que o caminhar se dê com mais segurança, mesmo 
dentro do nevoeiro. A travessia pelo pântano pode ser ressignificada se tivermos como guia a 
pergunta: qual é o sentido dessas dores? É a escuta que permite a conexão com o mistério. Se 
tivermos medo de ficar sozinhos, medo do silêncio, nunca poderemos realmente estar presentes 
a nós mesmos. A auto-alienação é, em grande parte, a condição do mundo moderno e só pode ser 
mudada por uma decisão pessoal. O processo terapêutico pode favorecer a coragem e a disciplina 
de conectarmos com a zona de mistério, que se encontra entre o inconsciente e a consciência 
ampliada. Um dos maiores crimes que corremos o risco de cometer é o de permanecermos 
inconscientes. Por mais que o psicólogo clínico investigue os comportamentos, penetre na 
intimidade de seus clientes, esquadrinhando suas subjetividades, sempre sobram perguntas não 
respondidas. É assim que a aura do mistério envolve o trabalho do psicólogo clínico, requerendo 
seu exercício constante de humildade.

Palavras-chave: processos psicoterapêuticos, acontecimentos que mudam a vida, espiritualidade.

Hycner (1997) afirma que é inconcebível uma abordagem dialógica que se res-
trinja às realidades individuais, do mundo físico e visível. Segundo o autor o que nos 
une como seres humanos não é, necessariamente, o visível e o palpável, mas também a 
dimensão invisível e impalpável entre nós. É o espírito humano que permeia qualquer 
interação nossa. Topar com o mistério é fazer contato com o invisível, com o impon-
1 Estudo apresentado em maio de 2006, no XII Encontro da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Feno-

menologia do Centro-Oeste, em Goiânia-GO.
2 Psicóloga clínica; doutoranda em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina UFMG; professora do cur-

so de especialização em Gestalt-terapia (FEAD); vice-presidente da diretoria auxiliar da Sociedade de 
Tanatologia de Minas Gerais (SOTAMIG); psicóloga do grupo Neocenter (UTI neonatal e pediátrica).
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derável e com o imprevisível, com o vazio, repleto de possibilidades. Leloup (2001) 
nos mostra que a palavra mistério ou mística vem do verbo grego muein que signifi-
ca calar-se, fechar a boca e os olhos diante do que é apenas expresso pelo silêncio. É 
curioso constatar como o silêncio pode oscilar entre dificuldade extrema de comuni-
cação, a barreira intensa à negociação, havendo rancor, ressentimento e ódio de sobra 
à pura comunhão de almas, onde fica a impressão de se falar estraga. O silêncio pre-
sente na morte pode também ser vivenciado como desistência doentia ou como manu-
tenção de vínculo de uma forma mais saudável.

Mistério é o que não podemos apreender, porque é inesgotável, como a própria 
vida. Nascemos envoltos na zona de mistério, sendo acompanhados por duas pergun-
tas norteadoras: Por que nascemos? Quando morreremos? 

Não entender era tão vasto, que ultrapassa qualquer entender
E entender era sempre tão limitado.
Não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito. Ao sr. Deus.
O bom era ter inteligência e não entender...
Era uma benção estranha com a de ter loucura sem ser doida. (Lispector, 1944)

Jung (1975) afirma que a vida é uma pausa luminosa entre dois grandes misté-
rios que, contudo, são um. Ribeiro (1999) o identifica como a grande pergunta: “Para 
que existo?” Nessa questão encerra-se o sentido e o mistério da vida. Descobri-la po-
derá lançar luz sobre o nosso caminho, permitindo que o caminhar se dê com mais 
segurança, mesmo dentro do nevoeiro. Nunca chegaremos ao dia em que finalmente 
conseguiremos explicar, com certeza, toda a jornada. Somos apenas chamados a vivê-
-la o mais conscientemente possível.

O poeta grego Cavafy (1961, apud Hollis, 1995) captou o paradoxo, partindo 
do pressuposto de que a meta da jornada seja a própria jornada. Seu poema se intitula 
Ítaca, cidade que foi ao mesmo tempo o local da partida e a meta de Ulisses, protótipo 
do andarilho existente em nós. Depois de recomendar a Ulisses que rezasse para que 
sua jornada fosse longa e com muitas aventuras, o poeta o exorta a não apressar a vol-
ta. E, se enfim chegasse ao porto da sua terra natal, se lembrasse de que:

Ítaca proporcionou-te a bela viagem.
Sem ela você jamais teria partido.
Mas ela nada mais tem para lhe dar.
E se você a encontrar pobre, Ítaca não o enganou.
Com a grande sabedoria que você obteve, com tanta experiência.
Você certamente deve ter entendido então o que Ítaca significa. (p. 157)

Nossas Ítacas não são locais de chegada ou lugares de descanso, e sim energias 
que ativam e alimentam a nossa jornada.



117 Revista da Abordagem Gestáltica – Volume XII

O mistério em psicoterapia

Quando nos encontramos em momentos de turbulência e corremos o risco de 
nos imobilizar, podemos ser salvos pelo que está dentro de nós. Os habitantes do pân-
tano turbulento são a solidão, as perdas, o desgosto, a dúvida, a depressão, o desespe-
ro, a ansiedade, a culpa, a traição.

A travessia pelo pântano pode ser ressignificada se tivermos como guia a per-
gunta: qual é o sentido destas dores?

Perls (1979) afirma que masoquismo é a dor pela dor, entretanto, procurar a dor 
e fazer dela uma virtude é uma coisa, entender a dor e fazer uso desse sinal da natu-
reza é outra. Nos atoleiros da vida existe a possibilidade de construção de sentido e o 
estímulo para a ampliação da consciência. O mistério da vida desabrocha, de manei-
ras renovadas, quando o eixo se desloca do sentido ego-mundo para o ego-Si-mesmo. 
Quando agarramos o leme do convés do capitão, mal conhecendo nosso rumo, saben-
do apenas que a coisa precisa ser feita, vivemos a grande aventura da alma. Esta é uma 
jornada que vale a pena empreender, e ao fazê-la o terror é compensado pela constru-
ção de sentido, pela dignidade e pelo propósito.

Se trouxeres à tona o que está dentro de ti,
O que é trazido à tona te salvará.
Se não trouxeres à tona o que está
Dentro de ti,
O que não trouxeres à tona te destruirá. 
(Evangelho de Tomé, s.d. apud Hollis, 1995, p. 7)

A tarefa da primeira etapa da vida é fortalecermos suficientemente o ego para 
deixarmos nossos pais e ingressarmos no mundo. Essa força torna-se disponível na 
segunda metade para a mais ampla jornada da alma. Ginger e Ginger (1995) apre-
sentam a ordem da ontogênese, de acordo com a qual o ser humano se desenvolve do 
nascimento à morte. O bebê está principalmente centrado em seu corpo, depois ele 
estabelece relações privilegiadas com seus cuidadores, em seguida há ampliação de 
suas relações sociais, o adolescente e o adulto participam, mais ativamente, da vida 
social e, enfim, o idoso é confrontado com a sua morte e se interessa cada vez mais 
pela vida espiritual.

É a escuta que permite a conexão com o mistério. Estar sozinhos e quietos 
pode mobilizar medo de que algo vá ser sussurrado ao nosso ouvido, e portanto 
odiamos o silêncio e nos entorpecemos com a vida social. Esta pode ser uma outra 
pergunta para transitarmos na zona de mistério: de que maneira estou tão amedron-
tado a ponto de evitar a mim mesmo? O medo nos mantém afastados desse encon-
tro essencial com nós mesmos. Se tivermos medo de ficar sozinhos, medo do silên-
cio, nunca poderemos realmente estar presentes a nós mesmos. A auto-alienação 
é, em grande parte, a condição do mundo moderno e só pode ser mudada por uma 
decisão pessoal.
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O processo terapêutico pode favorecer a coragem e a disciplina de conectarmos 
com a zona de mistério, que se encontra entre o inconsciente e a consciência amplia-
da. Um dos maiores crimes que corremos o risco de cometer é o de permanecermos 
inconscientes.

Perls (1979) escreve o seguinte poema:

Sem consciência não há nada
Nem mesmo conhecimento do nada.
Não há encontro casual de nada com nada.
Os sentimentos não têm lugar para formar o conteúdo.
O sujeito e o objetivo não podem se juntar num todo.
Consciência é o subjetivo e “o que” é o objeto...
O meio de todos os meios, nada mais é do que consciência.
Que diferencia olhos e ouvidos, toque e cinestesia... (p. 44)

Segundo Ribeiro (1999) a função de toda psicoterapia é conectar a pessoa com 
o sentido de sua própria vida e isso é função da ampliação de consciência e não ape-
nas de duração de tempo. Quanto mais auto-conhecimento, mais próximos do contato 
íntimo com o mistério. Onde quer que encontremos feridas e falhas em nossa histó-
ria, é exatamente o lugar onde temos a oportunidade de desenvolvermos o nosso auto-
-suporte. A consciência ampliada é capacidade de conexão com a teia de interações e 
com a construção de sentido, favorecendo a biodigestão das intempéries da vida. Yon-
tef (1978) afirma que estar aware é um processo dinâmico e exclui um modo imutá-
vel de ser e de ver o mundo. É o processo de estar em vigilante contato com o even-
to mais significativo do campo organismo meio, com pleno suporte sensório-motor-
-emocional-cognitivo-energético. Sem awareness, a mudança não ocorre, a mudança 
é função do contato.

Assumir a vida como um desenvolvimento e não como fixação, encarando-
-a como uma série de mortes e renascimentos, é estarmos à altura da plenitude da 
jornada e irmos além do que é conhecido e confortável. O que compensa as perdas 
exteriores é não atrofiar o relacionamento com a vida interior. Não somos imortais, 
de modo que cada escolha importa. Assim, o valor e a dignidade, o terror e a pro-
messa da existência humana dependem da mortalidade. A beleza não está em opo-
sição ao terror.

O paradoxo repousa no fato de que é somente renunciando a tudo aquilo que 
buscamos que transcendemos a ilusória garantia de controle. Ou encaramos algo es-
sencial ou nossa vida é desperdiçada.

Por mais que o psicólogo clínico investigue os comportamentos, penetre na in-
timidade de seus clientes, esquadrinhando suas subjetividades, sempre sobram pergun-
tas não respondidas. É assim que a aura do mistério envolve o trabalho do psicólogo 
clínico, requerendo seu exercício constante de humildade. 
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