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O LUGAR DO MISTÉRIO NA PSICOTERAPIA 1

Sandra Albernaz L. M. Saddi 2

Resumo: De modo geral, no mundo consumista contemporâneo, as pessoas não priorizam suas 
relações afetivas, o diálogo, a escuta. Não se dispõe de tempo, nem há disponibilidade para refletir, 
conversar, ouvir, estar com alguém... Não se pode perder tempo com bobagens. O ser humano 
sente-se cada vez mais angustiado, incompreendido e solitário. Neste artigo busca-se abordar a 
psicoterapia como um tipo de relação que fomenta o encontro e a compreensão entre os seres. 
Objetiva-se refletir sobre o mistério que permeia o encontro psicoterapêutico: a capacidade de 
o ser humano criar uma relação de encontro recíproco que favoreça a aparição do ser, com uma 
atitude de abertura, de aceitação e de compreensão verdadeiras. Destaca-se a importância do amor, 
da presença, do respeito à individualidade absolutamente singular de cada pessoa na construção 
de uma relação. Por fim, enfatiza-se a possibilidade de escutar e de responder ao ser que pede, 
bem como à possibilidade de sacralização do encontro e a presença do mistério na vida.

Palavras-chave: psicoterapia, encontro, mistério.

Vive-se em uma sociedade consumista, que exige que se produza cada vez mais, 
a ponto de haver pouco contato com necessidades que são fundamentais para o ser 
humano, o que gera angústia, sentimentos de insatisfação, de vazio, como se faltasse 
algo e não se soubesse o quê. Às vezes a pessoa diz que tem tudo para ser feliz e não 
se percebe como tal. Ela não compreende o que acontece e não consegue estar em paz 
com ela mesma. Não percebe que o importante não é somente ter, mas permitir-se ser.

Não se percebe (unaware) a importância de ser escutado, visto, compreendido, 
amado, aceito por outro ser humano, o que talvez seja uma das possibilidades mais 
importantes para a aparição, a revelação do ser de cada um. Mesmo que escondidas, 
camufladas pela correria do dia-a-dia, essas necessidades permanecem latentes, es-
perando resposta.

Então, como se pode buscar o bem-estar do ser humano tendo como recurso o 
encontro, o estar juntos, amorosamente presentes, em uma atitude compreensiva, de 
não-julgamento, de escuta atentiva? Que mistério permeia o Eu-tu, o encontro de seres?

No entanto, que é mistério? Segundo o vernáculo, é o culto secreto, tudo aqui-
lo que a inteligência humana é incapaz de explicar ou compreender, enigma, conheci-
mento aprofundado de uma arte ou ciência, inacessível aos não-iniciados.
1 Estudo apresentado no XII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica e I Encontro de Fenomenologia 

do Centro-Oeste, em maio de 2006.
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O ser humano é um mistério e, a psicoterapia, como lugar de encontro de seres, 
é também um mistério, um enigma!

O mistério é a possibilidade aparentemente simples de um ser humano colocar-
-se a disposição do outro para compreendê-lo verdadeiramente, de captar sua singula-
ridade, unicidade e particularidade. É uma tentativa de compreensão do pedido do ser, 
que é impalpável, porém concreto em sua realização.

As pessoas buscam a psicoterapia com a esperança de serem escutadas verda-
deiramente; esperam encontrar alguém que as veja por detrás da máscara com a qual 
se apresentam ao mundo; desejam que outro ser humano des-cubra seu ser verdadeiro, 
compreenda seu pedido naquele momento. O que esperam? Compreensão? Aceitação? 
Amor? Liberdade para ser?

Como então escutar e responder a um pedido tão urgente de outro ser? Como 
o psicoterapeuta e o cliente podem criar uma relação de encontro recíproco que favo-
reça a aparição do ser? A resposta só pode ser a atitude de abertura, de aceitação, de 
compreensão verdadeira, de amor, de presença, de respeito à individualidade absolu-
tamente singular daquela pessoa. Não se trata de utilizar uma técnica, mas de uma ati-
tude, de pré-sença (como abertura ao ser).

Trata-se de uma relação compreensiva de influência mútua, de valorização do 
inter-humano, em que há um interesse genuíno do terapeuta pelo ser do cliente, capa-
citando-o, ou seja, promovendo a capacidade de a pessoa escutar-se (e a seu ser), de 
compreender-se em suas vivências, em seu mundo.

Nessa forma de psicoterapia, algumas atitudes do gestalt-terapeuta tornam-se 
imprescindíveis, pois possibilitam a promoção de liberdade de expressão e o vislum-
bre do ser. Para tanto, são necessárias as atitudes de disponibilidade amorosa, recipro-
cidade e responsividade ética.

Entende-se por disponibilidade amorosa uma abertura amorosa para outro ser, 
livre para aceitar, escutar solicitações e a elas responder. Utilizando uma linguagem 
buberiana, uma abertura ou disposição ao encontro Eu-Tu. Buber explica em sua obra 
Eu e tu (1974): “entre o eu e o tu não há nenhum jogo de conceitos, nenhum esquema, 
nenhuma fantasia... Todo meio é obstáculo” (p. 130). Entre o eu e o tu há somente re-
lação e nela o amor surge e pode agir, ajudar, educar, curar...

Reciprocidade é troca, é mutualidade, é relação. É permitir-se ser tocado e tocar 
o outro, é crescer junto, sofrer e rir com... É estar sintonizado com o cliente, com tudo 
que ele compartilha e, ao mesmo tempo, doar-se como ser humano àquele que doa. E, 
paradoxalmente, na doação, muito se recebe. 

Por fim, responsividade ética autêntica quer dizer: ser capaz de escutar e res-
ponder genuinamente à singularidade do outro, ao significado existencial daquilo que 
surge diante de nós. Na verdade, isto é bem diferente de responder à fala do cliente. 
Esta resposta é parcial, já que a fala nem sempre expressa a totalidade do ser, o signi-
ficado do pedido. Trata-se de responder ao ser que pede; a pessoa nem sempre se dá 
conta daquilo que está pedindo. Só quando ela recebe a resposta, é capaz de perceber o 
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que havia pedido. A resposta é ética, não em referência ao bem e ao mal, mas no senti-
do de ser fiel ao ser, àquilo que é pedido, que carece imprescindivelmente de resposta. 
Além disto, essa atitude requer autenticidade e coragem de ser do terapeuta, para que 
ele consiga responder de modo mais genuíno possível ao ser do cliente; responder ao 
apelo do ser para que o cliente possa ser seu poder-ser mais próprio.

Essas atitudes possibilitam a construção de um tipo de relação que favorece, ou 
melhor, que abre a possibilidade de expressão do ser, e, aos poucos, o indivíduo passa 
a adquirir confiança para ser ele mesmo.

Nessa relação, há momentos de silêncio, de quietude, para que o cliente volte a 
si mesmo e tente escutar-se. As atitudes de aceitação, de compreensão, de confirmação 
e de escuta do terapeuta em relação ao cliente fazem que ele desenvolva seus recursos 
próprios: ouvir-se e ter coragem de ser aquilo que ele é. A psicoterapia então aconte-
ce no encontro genuíno, na abertura de um Eu para um Tu, na liberdade de poder ser. 

Com certeza, há momentos em que é necessário a objetivação, mas a abertura 
às possibilidades do ser, à sua aparição, ao encontro puro e simples devem estar sem-
pre presentes.

A psicoterapia é um tipo de relação recíproca, responsiva-amorosa; é uma for-
ma de contato genuíno entre pessoas. É um lugar sagrado no qual a pessoa pode si-
lenciar-se para escutar o chamado de seu ser e sinta que possa ser. Escutar o que Fer-
nandes (2005) designa:

clamor que me aclama para o meu poder ser mais próprio (...) Quando um tal 
clamor rompe a minha surdez, eu me encontro a mim mesmo. Então, eu dou 
ouvidos a mim mesmo. Eu deixo de dar ouvidos ao “todo o mundo” e, assim, 
dou ouvidos ao clamor que me aclama a ser eu mesmo na minha possibilidade 
mais própria de ser (...) É nesta silenciosidade de mim mesmo, que sou atingi-
do pela convocação de ser. (p. 154)

Trata-se, portanto, de algumas atitudes fundamentais para que a relação psi-
coterapêutica ocorra com êxito, e sem as quais não seria possível escutar nem res-
ponder ao ser que pede. A construção desse tipo de relação favorece a liberdade, a 
flexibilidade e o encontro, de tal modo que o ser humano possa tornar-se responsá-
vel e livre para escolher ser “si-mesmo”. “Nisto, eu me torno plenamente respon-
sável pelo meu existir. Uma tal escolha constitui, pois, a decisão suprema da vida, 
a pura e simples decisão de ser, de ser si mesmo”, pontua Heidegger (apud Fernan-
des, 2005, p. 153).

Por fim, pergunta-se: que mistério é esse que permeia o encontro de seres e fa-
vorece a abertura à possibilidade do poder-ser mais próprio do ser? Que relação mis-
teriosa é essa que humaniza, nutre e cura o cliente e também o terapeuta?

O mistério talvez consista justamente na possibilidade da sacralização do en-
contro. Ribeiro (2005) assinala:
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O lugar do sagrado implica em acreditar que as coisas são maiores do que aqui-
lo que vejo ou que o que eu vejo é infinitamente menor que a essência que se 
esconde sob a aparência das coisas. O sagrado é o supremo contato com a to-
talidade do outro, querendo, trabalhando para que este, mais que o terapeuta, 
intua sua essência e o mistério de sua existência... (pp. 81-82)

Eis o mistério: o encontro, a existência, o ser, a vida!
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