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Prefácio

Começo este prefácio dizendo que a coisa está feia: plena 
pandemia por coronavírus e, não bastasse, um país sofrendo 
por ações e omissões de um governo que aumenta os riscos 
e negligencia os cuidados à vida dos brasileiros . Mais de mil 
mortos por dia, muitos infectados a cada minuto . Maio de 
2021 e estamos há praticamente um ano com a vida abalada: 
adoecimentos; confinamento em casa e o máximo de distancia‑
mento físico entre as pessoas; turbulências nas famílias, no tra‑
balho, na vida escolar, social e cultural; mortes sem preparo ou 
despedida; sistemas de saúde em colapso, profissionais exaus‑
tos e exauridos; vacinas em quantidade insuficiente, pessoas 
precisando se arriscar à infecção além do razoável para trazer 
comida à mesa, outras nem isso .

Não era neste tom que eu pretendia iniciar este texto, mas 
não houve jeito, ele se impôs . Essa situação nos perpassa a to‑
dos, trazendo medo de infecção pelo vírus, insegurança quan‑
to ao futuro, lutos sem a devida consideração, frustração pelo 
confinamento obrigatório e pela impossibilidade de encontros 
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olho no olho ou pele na pele . Temos ainda angústia, relaciona‑
mentos que entram em conflito e pedem novas configurações, 
e uma vida excessivamente mediada por computadores ou ce‑
lulares, com prejuízos à saúde física e mental . Como dar conta 
de um cotidiano com tantas perdas, demandas e necessidades?

Eu queria mesmo era ter, já de início, podido declarar 
minha alegria e honra pela oportunidade de apresentar esta 
obra, organizada por Vanda Lucia Di Yorio Benedito e recém‑
‑nascida num momento tão delicado . Vanda, muito perspicaz, 
mal despontava a pandemia e a obrigação de recolhimento em 
casa, convocou as participantes do Núcleo de Terapia de Casal 
e Família da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica a redi‑
gir aspectos de suas experiências clínicas, com vistas a compor 
um livro . Mais do que isso, criou oportunidades online para 
a apreciação dos textos no grupo, o que garantiu uma satis‑
fatória complementaridade entre eles, múltiplos olhares sobre 
cada tema e um ganho em aprofundamento . O resultado é esta 
coletânea, que ilustra a competência profissional das autoras 
e mantém tanto a vitalidade do tema central quanto a impos‑
sibilidade, a ele inerente, de abordá ‑lo de maneira conclusiva .

Em 2015, tive a oportunidade de prefaciar o livro que 
pode ser considerado o irmão mais velho deste, Terapia de 

casal e de família na clínica junguiana, também organizado 
por Vanda e fruto do trabalho do mesmo núcleo . À época, 
saltava à vista a enorme lacuna na literatura da psicologia 
junguiana a respeito do atendimento de casais . A situação 
melhorou um pouco desde então, com maior participação do 
tema em congressos, cursos e publicações da área . Por outro 
lado, justamente nos últimos anos, os casais e as famílias em 
configurações mais abertas têm sido alvo de ataques de cunho 
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moralista, com maior ou menor grau de violência, num mo‑
vimento de estagnação e retrocesso quanto aos direitos con‑
quistados no início deste século .

A psicologia analítica nos ajuda a compreender que o ca‑
minhar da vida se dá numa dinâmica incessante entre polari‑
dades opostas, num movimento que não é linear, mas cheio de 
voltas, avanços e recuos . Contudo, talvez a mesma psicologia 
esteja ainda em plena busca de explicar tamanha regressão, e 
até fixação, como a que se depreende de falas e atos imbuídos 
de grande violência e injustiça constatados na atualidade .

Mas é possível ter esperança . Um trabalho clínico como o 
aqui esboçado aposta na possibilidade de brechas que abrem 
novos caminhos, nos quais a criatividade se presta a elaborar 
conflitos, a buscar e atualizar parcerias e a construir redes de 
apoio em períodos de fragilidade ou crise . Não se trata de 
visar solucionar tudo ou impor situações idealizadas como 
perfeitas, mas de trazer uma postura de abertura e escuta, de 
reconhecimento de diferenças e singularidades . A ideia é cola‑
borar para a criação de um campo onde algo novo e imbuído 
de respeito surja e mobilize mudanças factíveis . 

Há uma dimensão artesanal neste trabalho, que requer 
paciência, tempo, olhares de diferentes ângulos, capacidade 
de espera e postura de alteridade – tudo isso ao lado de uma 
maturidade que constata, em face da complexidade de fato‑
res em jogo na dinâmica conjugal e familiar contemporânea, 
que mais vale descrever, refletir, compartilhar experiências e 
levantar questões do que buscar respostas e caminhos defini‑
dos a priori . A teoria e os elementos da cultura são tomados 
como inspiradores e não se abandona, em momento algum, a 
prática clínica para tais considerações .
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O casal e a família constituem ambientes por excelência 
em que o potencial arquetípico ganha formas singulares e se 
humaniza, o que reassegura o processo de individuação, tam‑
bém neles, como um conceito basilar e necessariamente con‑
siderado neste livro . Isso não se dá de maneira tranquila, pre‑
visível ou constante; percebem ‑se os desafios da individuação 
também no seio do casal e da família . Há, sim, algo como crises 
esperadas – a gravidez e o nascimento de um filho, o cotidiano 
com filhos pequenos ou adolescentes, o envelhecimento a dois, 
o casal enlutado –, mas as maneiras de passar por elas diferem, 
e como! Há temas contemporâneos – a sexualidade, os casais 
homoafetivos, aspectos da dinâmica do narcisismo ‑ecoísmo, 
a influência da tecnologia ao facilitar encontros amorosos e 
também ao invadir o cotidiano familiar .

Do ponto de vista do manejo técnico, um capítulo es‑
pecífico trata do atendimento de casais valendo ‑se do traba‑
lho corporal inspirado na contribuição de Pethö Sándor . E, 
distribuídos pelo livro, há exemplos do uso de contos como 
facilitadores do processo terapêutico e vinhetas ilustrativas de 
fragmentos de situações clínicas, algumas relacionadas a con‑
ceitos teóricos e outras amplificadas com base em elementos 
de nossa cultura, como filmes da atualidade .

Os textos estão organizados em duas partes: a primeira 
apresenta diferentes olhares para os relacionamentos amo‑
rosos; já a segunda considera o casal em diferentes ciclos 
da vida . Lê ‑los na ordem sugerida oferece‑nos uma visão 
que leva em conta os ciclos de desenvolvimento e talvez 
evoque memórias nessa perspectiva . Por outro lado, cada 
um poderá também criar uma sequência própria para a lei‑
tura, pois os capítulos têm começo, meio e fim e abordam 
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temas específicos, guardando certa independência em rela‑
ção aos demais .

Trata ‑se de um livro com grande potencial para contri‑
buir com o aprimoramento profissional de terapeutas de ca‑
sal e família, dada a amplitude de temas e de maneiras de 
abordá ‑los . Por outro lado, sua linguagem é clara e acessível, 
o que pode também interessar a leigos .

Os tempos no trabalho em psicologia se entrecruzam e 
desafiam . Percebo, nesta obra, reflexões que buscam dar conta 
minimamente do vivido na clínica ao longo dos últimos anos . 
Vejo um grande valor no registro em que consiste esta cole‑
tânea . Por outro lado, simultaneamente ao tempo da escrita e 
das inúmeras revisões necessárias às boas publicações, casais 
e famílias têm buscado atendimento psicoterapêutico em ple‑
na pandemia, trazendo velhas questões com novas roupagens 
e, inclusive, demandas específicas à situação mais global . Está 
se formando um caldo de novas experiências e reflexões a 
partir da clínica que, espero, venha a fornecer substrato para 
uma terceira publicação no âmbito deste núcleo, que tem sido 
tão consistente e criativo .

Por ora, contemos com o que aqui se apresenta como 
uma degustação valiosa e atual de temas tão multifacetados . 
Desejo uma boa leitura!

Laura Villares de Freitas

Membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica; 

professora livre ‑docente do Instituto de Psicologia da Universidade  

de São Paulo; doutora em Psicologia Clínica
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Apresentação

A ideia deste livro começou a ser gestada logo depois do lan‑
çamento do primeiro livro: Terapia de casal e de família na 

clínica junguiana – Teoria e prática . Seis anos se passaram . Foi 
uma construção lenta no início, mas o período de confinamen‑
to pela pandemia de Covid ‑19 nos impulsionou a produzir 
com mais afinco . Diante das limitações que o contexto nos im‑
pôs, a única opção possível eram os encontros online, mas pa‑
radoxalmente nosso movimento foi de expansão: aumentamos 
nossos encontros, nossas leituras, nossa produção coletiva .

Assim como o primeiro livro, este também foi escrito por 
muitas mãos . Todos os textos foram lidos e relidos pelo gru‑
po, buscando um aprofundamento no conhecimento e nas 
reflexões sobre a teoria aplicados à nossa prática . Esses dois 
planos interagem em todos os capítulos .

Mesmo considerando que esta produção foi fruto de um 
longo percurso compartilhado, procuramos traduzir, nos di‑
ferentes capítulos, experiências variadas dos autores, que vêm 
acompanhando as transformações do mundo privado, refleti‑
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das neste livro pelas demandas contemporâneas trazidas aos 
nossos consultórios por casais e famílias .

Esse núcleo tem sido fiel ao seu propósito inicial: o de 
expandir o conhecimento da psicologia analítica ao campo 
de estudo e trabalho psicológico com casais e famílias, ainda 
pouquíssimo desenvolvido no mundo junguiano . Ligado à clí‑
nica da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, o núcleo 
também cumpre com seu compromisso de atender casais e 
famílias de baixa renda .

Estamos convencidas de que este caminho que abraça 
diferentes olhares para trabalhar com o contexto conjugal e 
familiar nos aproxima, de forma empática, de uma visão mais 
realista da complexidade dessas estruturas .

Esperamos que este livro incentive e fortaleça o trabalho 
de vários colegas que desejam, como nós, trilhar o caminho da 
terapia de casal e família na abordagem junguiana .

Vanda Lucia Di Yorio Benedito
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1 
A abordagem junguiana e a  

terapia de casal em direção à 
individuação conjugal

Vanda Lucia Di Yorio Benedito

“Amor”, como se sabe, é um 

conceito vastíssimo, que pode 

alcançar céus e infernos, em que 

se conjugam o bem e o mal, a 

nobreza e a baixeza.

(Jung, 1981, §10)

Este capítulo pretende buscar na obra de Jung e de seus 
seguidores pressupostos teóricos com os quais seja possível 
desenvolver uma compreensão da conjugalidade, a fim de 
apresentar manejos clínicos que favoreçam o alinhamento en‑
tre teoria e prática .

A intersecção entre esses dois campos, clínico e teórico, 
será feita por meio da compreensão simbólica dos conflitos 
conjugais, demonstrando como os parceiros podem chegar 
a reconhecer e vivenciar o campo imago ‑afetivo, no qual se 
constrói e também se sustenta a dor psíquica que paralisa o 
vínculo amoroso . Esse campo será compreendido com base 
nos complexos sombrios complementares dos cônjuges . A 
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