
Quando lidamos com o conteúdo pessoal em análise o trabalho de 

atribuição de significado deve sempre recair sobre o paciente. O 

analista não tem muita licença para interferir. Porém, quando lidamos 

com o conteúdo coletivo, estamos lidando com um assunto onde toda 

a humanidade foi, é e será participante das dores, paixões, tristezas 

e alegrias presentes ali nos símbolos expressados pelo inconsciente. 

Surge a amplificação, como ferramenta extremamente útil e prática 

na tentativa de se interpretar o que há nestas mensagens e bem como 

tais interpretações podem ser de grande auxílio na vida do paciente.
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Na prática da psicoterapia de orientação analítica, é comum a utilização de 
trabalhos com sonhos, imaginação ativa, sandplay, danças e outras técnicas que 
visam à expressão do inconsciente. Busca-se a amplificação dos conteúdos, que 
serão interpretados pelo analista e devolvidos ao paciente.

Mas, qual a utilidade deste trabalho para o paciente? Não estaria o analista ape-
nas expressando de forma soberba talvez seu conhecimento intelectual e cultu-
ral, se utilizando de referências mitológicas, poéticas e artísticas para dar forma 
ao seu pensamento? Não seria mais pertinente pedirmos a associação livre do 
paciente frente tal material? Mediante estas questões, devemos primeiro enten-
der a diferenciação entre a associação livre de Freud e a amplificação de Jung.

Diferenciação entre associação livre e amplificação:

Conhecemos o que é livre associação. Este método, até onde vai a minha 
experiência, mostrou ser bastante duvidoso. Por meio dele a pessoa se abre a 
qualquer número e tipos de lembranças que lhe vier à cabeça, o que se acre-
dita que conduzirá aos complexos. Não me interesso por saber os complexos 
de meus pacientes. Quero saber o que os sonhos têm a dizer sobre os com-
plexos e não quais são eles... Logicamente devo mencionar aqui o mérito de 
Freud, que nos despertou para toda a problemática dos sonhos, habilitando-
nos a penetrar nesse mundo de imagens. Sabemos que sua idéia era que os 
sonhos representavam a distorção de um desejo oculto, não satisfeito, por 
discordar do consciente. Devido a essa censura, ele surge distorcido para que 
a consciência não o reconheça, podendo assim, ao mesmo tempo, mostrar-
se e viver. Freud nos diz: ´Vamos corrigir por completo essa distorção; seja 
natural, abandone suas tendências deformadoras, deixe as associações cor-
rerem livremente, e aí chegaremos aos fatos naturais`. Meu ponto de vista é 
totalmente diverso. Freud está procurando os complexos, eu não. Aí está a 
diferença central. Procuro saber o que o inconsciente está fazendo com os 
complexos, porque isso me interessa muito mais do que o fato de as pessoas 
terem complexos. Todos nós os temos; trata-se de um fato muito corriqueiro 
e desprovido de interesse. É apenas de interesse saber o que as pessoas fazem 
dos  complexos; aí está o que realmente interessa, a questão prática central. 
Freud aplica um princípio totalmente diferente e oposto, que em lógica é 
chamado reductio ad primam figuram (redução à primeira figura). Isto é 
um tipo de silogismo, uma sequência complicada de  conclusões lógicas, 
cuja característica é começar de um juízo perfeitamente sensato, racional, e, 
através de observações e insinuações sub-reptícias, ir mudando a natureza 
da primeira assertiva sensata, até atingir a distorção completa, o aspecto 
insensato. (JUNG, 2004, par.171, 175)

Recordo-me de uma propaganda que mostrava de forma irônica a maneira 
como o pensamento freudiano se desenvolvia em análise. Na propaganda, o 
psicanalista abre a porta olha para o paciente e lhe diz: “A culpa é da sua mãe!” 
Em seguida, bate a porta na cara do coitado do paciente. Se formos pensar a 
maneira do raciocínio freudiano, vamos sempre buscar a existência dos comple-
xos na associação livre, e somente isso. A culpa é da minha mãe, E agora? O que 
eu faço com esta informação? 

Esta propaganda evidentemente trata de forma lúdica o pensamento que Freud 
tem da psique. Na psicanálise freudiana temos uma linha fixa, um silogismo. 
Segue um exemplo de silogismo.

O amor é cego. Deus é amor. Logo, Stevie Wonder é Deus.
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Este é um exemplo do que vem a ser um silogismo, uma linha lógica e desastro-
sa. Ou seja, para Freud não importa o conteúdo presente no sonho, ou na fala do 
paciente, ele sempre vai nos remeter, no final de tudo, à nomeação dos comple-
xos (o Édipo é hors concours) e o desejo reprimido. Mediante estas informações, 
citarei o caso e um sonho de uma paciente que atendo, para deixar mais clara 
a diferença entre associação livre e amplificação. Retomarei este sonho e a sua 
amplificação mais adiante. Paciente A., 35 anos viúva, não trabalha desde que 
seu marido morreu, há sete anos, vive da pensão do falecido marido, depressi-
va, sem filhos. Dinâmica arquetípica de uma puella. No sonho, ela dança com 
o falecido marido, os dois entram em coreografias bem eróticas, ambos ficam 
com suas partes íntimas à mostra e atritando, sem penetração. No fim, o marido 
ejacula diretamente no chão. Imediatamente, uma menininha entra no salão e 
aponta para a poça de esperma no solo. Vamos falar sobre o conceito de ampli-
ficação. Jung comenta o seguinte a respeito do conceito de amplificação:

Há uma máxima do Talmude que diz que o sonho é sua própria interpreta-
ção. Ele é a totalidade de si próprio. E se julgarmos que há alguma coisa por 
trás ou que algo foi escondido, não há dúvida de que  não o entendemos. 
Portanto, antes de mais nada, quando os senhores abordarem um sonho, 
pensem: ´Não entendo uma palavra do que está aqui`. Recebo muito bem 
essa sensação de incompetência, pois então sei que será preciso um bom 
trabalho em minha tentativa de entender o sonho. O que faço é o seguinte: 
Adoto o método do filólogo que está bem longe de ser livre-associação, 
aplicando um princípio lógico – a amplificação, que consiste simplesmente 
em estabelecer paralelos. Por exemplo, no caso de uma palavra muito rara, 
com a qual nunca antes nos defrontamos, tenta-se encontrar passagens de 
textos paralelos, se possível, aplicações paralelas, onde a palavra ocorra. Aí 
tentamos colocar a fórmula que adquirimos através dos conhecimentos de 
outros textos frente à passagem que nos trouxe dúvida. Se ela se tiver, então, 
tornado legível, poderemos dizer: ´Agora é fácil compreendê-la.` Foi assim 
que aprendemos a ler hieróglifos e inscrições cuneiformes, e dessa mesma 
forma poderemos ler os sonhos. (JUNG, 2004, par.172, 173)

Como se pode ver, a amplificação é uma técnica em busca de se decifrar uma 
linguagem oculta ou obscura. A associação livre freudiana acaba por ser uma 
técnica que visa atestar uma verdade teórica. Na livre-associação psicanalítica, 
já sabemos previamente o que iremos encontrar expresso nos conteúdos da 
psique. Na amplificação, buscamos uma mensagem e ou conteúdo expresso na 
linguagem simbólica dos sonhos, no discurso do paciente e na sua dinâmica de 
funcionamento, conteúdo este o qual não sabemos do que se trata previamente. 
Com a amplificação se obtém uma utilidade prática e não apenas nominal do 
conteúdo que foi amplificado. Pois buscamos a dinâmica do complexo diante do 
inconsciente e não apenas nomeá-lo ao sujeito. Vamos, agora, procurar entender 
a serventia e a ajuda que a amplificação traz à psique do paciente.

SERVENTIA E AJUDA DA AMPLIFICAÇÃO AO PACIENTE
Na perspectiva junguiana, compreendemos que a psique se expressa através de 
uma linguagem oculta, a linguagem simbólica. A incerteza inicial do significado 
e a certeza da natureza arquetípica são referências à que o analista deve sem-
pre se ater no trabalho com a amplificação. Jung comenta o seguinte sobre o 
fundamento da psique e a necessidade de conhecimento do analista a respeito 
de mitologias:

Devemos admitir porém que os conteúdos arquetípicos do inconsciente cole-
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tivo assumem muitas vezes uma forma grotesca e horripilante em sonhos e 
fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos e 
fantasias. Até mesmo a consciência mais racional não é imune aos sonhos 
de angústia que podem perturbá-la profundamente, ou às representações 
obsessivas e angustiantes. A elucidação psicológica dessas imagens que não 
podem ser ignoradas ou caladas conduz logicamente às profundezas da 
fenomenologia histórico-religiosa. A história das religiões em seu sentido 
mais amplo (incluindo mitologia, folclore e psicologia primitiva) representa 
o depósito do tesouro das formas arquetípica; o médico colhe nesse domínio 
paralelos auxiliares e material comparativo eloqüente destinado a tranquili-
zar e esclarecer a consciência gravemente perturbada em sua orientação. É 
indispensável, no entanto dar às fantasias emergentes, estranhas à consci-
ência e aparentemente ameaçadoras em relação a ela, um contexto que as 
aproxime da compreensão. Como a experiência mostra, isto ocorre favoravel-
mente através do material mitológico comparativo. (JUNG, 1994, par.38)

Quando estamos lidando com um símbolo estamos lidando com um conteúdo 
imagético que por ser de natureza ancestral, carrega consigo uma série de sig-
nificados. Daí a importância da amplificação. Duas pessoas podem ter o mesmo 
sonho. Porém, o significado pode ser distinto, são sujeitos distintos. Obviamente, 
o conteúdo da psique pessoal exige que o profissional trate de uma maneira dife-
rente, não tendo tanta licença  e ou necessidade de suas interpretações. Muitas 
vezes o sujeito pode sonhar com o mesmo símbolo em sonhos diferentes e ainda 
assim o significado ser outro naquele momento da vida daquele indivíduo. O 
arquétipo é um elemento obscuro, precisa ser clarificado para que, mediante a 
compreensão desta mensagem, a consciência possa se aquietar e continuar a  ter 
perseverança e discernimento de suas ações em sua jornada. Compreendemos, 
então, que os mitos se tornam ferramenta de trabalho do terapeuta. Neste outro 
texto, Jung fala sobre o fundamento da psique:

A psicologia moderna tem a vantagem de ter conhecido uma área de fenôme-
nos psíquicos que sem dúvida representa a matriz de toda mitologia: sonhos 
visões, fantasias e ilusões. Aqui ela não só encontra freqüentes analogias com 
temas míticos, mas também tem a oportunidade ímpar de observar ao vivo 
e analisar a origem e o funcionamento de tais conteúdos. No sonho de fato 
podemos demonstrar a mesma ambiguidade e multiplicidade aparentemen-
te  ilimitada das figuras. Por outro lado estamos em condições  de verificar 
certas leis ou pelo menos regras, que tornam a interpretação um pouco mais 
segura. Sabemos, por exemplo, que os sonhos compensam o estado cons-
ciente, isto é, completam o que nele falta. Este conhecimento, importante 
para a interpretação dos sonhos, também vale para o mito. Da pesquisa dos 
produtos do inconsciente resultam ainda alusões claras e estruturas arquetí-
picas que coincidem com os temas míticos, e entre elas determinados tipos 
que merecem o nome de dominantes: trata-se de arquétipos como anima, 
animus, ancião, bruxa, sombra, mãe-terra, etc. e as dominantes de ordem 
do si - mesmo, do círculo e da quaternidade, respectivamente das quatro 
´funções` ou dos aspectos do si - mesmo ou do consciente. Percebe-se sem 
dificuldades que o conhecimento destes tipos facilita muito a interpretação 
dos mitos e ao mesmo tempo a coloca no chão a que pertence, isto é, na base 
da psique. (JUNG, 1995 par.611)

A base de todo funcionamento da psique se dá através do funcionamento dos 
temas mitológicos, que tem como matriz o inconsciente. Quando observamos 
e compreendemos tais questões, facilitamos o entendimento do paciente sobre 
quem ele é em sua totalidade. Tanto na interpretação da dinâmica arquetípica 
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como na interpretação dos sonhos o terapeuta também conta com regras defi-
nidas que o auxiliam bastante em seu árduo trabalho. Ao saber da dinâmica 
arquetípica, fica mais fácil de entender qual a dinâmica compensatória do 
inconsciente. Muitas vezes, o paciente pode se sentir perdido. Desta forma, o 
pensar e o interpretar do terapeuta podem atuar como uma grande ajuda para 
o paciente. Neste texto, Jung fala sobre a importância do pensar do analista:

Quando um analista tem que lidar com um arquétipo, é bom que comece a 
pensar. Ao tratar do inconsciente pessoal não se tem o direito de pensar, nem 
de somar nada às experiências do paciente. É possível adicionar qualquer 
coisa à personalidade de alguém. Você é uma personalidade definida. E o 
outro também  tem  vida e estrutura mental próprias, e por isso mesmo ele 
é uma pessoa. Mas quando não se trata mais de sua pessoa, quando eu tam-
bém sou ele, a estrutura básica de sua mente é fundamentalmente a mesma, 
aí eu posso começar a pensar e fazer associações em seu lugar. É possível 
até fornecer-lhe o contexto apropriado, pois o paciente está completamente 
solto e sem orientação, não sabe de onde vem o lagarto caranguejo, nem 
qual o seu significado; mas conheço essas coisas e posso dar lhe o material. 
(JUNG, 2004, par.190)

Retomemos o sonho de minha paciente exposto acima, temos uma conotação 
sexual e erótica num primeiro momento, um freudiano se daria por satisfeito. 
Uma viúva, deprimida, realiza seus desejos através dos sonhos. O que mudará 
para a paciente, saber desta informação? Isto é, talvez ela já saiba. Falar para ela 
que era o animus dançando com a consciência e a menininha era o arquétipo da 
criança divina, também daria na mesma. Então o mito se fez muito importante 
para a compreensão da mensagem deste sonho. Pelo fato de eu conhecer a 
dinâmica de minha paciente, muito associada com a de uma puella, logo posso 
inferir hipoteticamente que o inconsciente irá propor, em algum momento, nos 
sonhos, algo relacionado a ela amadurecer e se tornar adulta de fato. A dança 
e o parceiro de dança dela estão ligados ao mito de Dioniso. Dioniso é uma 
imagem arquetípica de puer, logo ele só pode estar lá representando a imatu-
ridade e a inconsequência da sonhadora. Não! Eu sabia que não era isso, pois o 
inconsciente já havia mostrado tal mensagem em sonhos anteriores. O sêmen, 
a semente caiu no solo. Dioniso também é o deus da agricultura. Ser agricultor 
exige responsabilidade e trabalho, justamente o que faltava para esta moça. 
Ela já sabia de sua tendência dionisíaca de ser, mas não sabia que Dioniso era 
também o deus da agricultura, tampouco eu imaginava que a psique iria utilizar 
o mito de Dioniso para comunicar algo relacionado a ser adulto ou responsá-
vel. Eu lhe contei estas coisas, e a interpretação do mito. No mesmo dia ela se 
encontrou com seu amigo, para tratar de outro assunto. Ele disse a ela que esta-
ria abrindo um novo negócio e precisaria de alguém que tivesse a experiência 
específica (o tipo de experiência que ela tem) de trabalho. Ela ficou muito feliz 
e pensando que horas antes estivera falando sobre isso na sessão, se lembrou 
daquele momento da interpretação do mito de Dioniso como sendo o deus da 
agricultura e não somente do êxtase e do entusiasmo. A paciente aceitou a 
proposta de trabalho. Enfim, este é um exemplo de como a amplificação mítica 
pode ajudar paciente e analista não somente no processo da psicoterapia, como 
também na jornada de individuação.
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