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ISSO JÁ ACONTECEU COM VOCÊ?
P O R  M A R I S A  G A S P A R

Iniciou um relacionamento amoroso com alguém que você
acreditava ser a pessoa ideal para a sua vida, que te daria
amparo, proteção, amor, compreensão, carinho,
companheirismo, enfim o seu par perfeito, mas depois de
algum tempo essa pessoa te decepcionou profundamente
deixando um rastro de tristeza e frustração? 
 
Ou, encontrou uma pessoa amiga, que poderia estar com
você em todos os momentos da vida, felizes ou difíceis, te
amparando, te dando aquela palavra de conforto. No
entanto, de uma hora para a outra, essa pessoa se afastou
evitando mensagens ou telefonemas, falando o mínimo
possível e você se sentiu uma pessoa enganada,
abandonada, com raiva 
 e por fim triste? 



E ISSO JÁ ACONTECEU?

Você é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar os
outros quando eles precisam, mas quando você precisou
ficou sozinha e desamparada, seguindo decepcionada com
a reação das pessoas a sua volta. 
 
Ou ainda, se nas situações de trabalho você tem uma boa
relação com sua chefia, mas quando ocorreu algo grave as
relações mudaram e te trataram como não te
conhecessem? 
Sinto te dizer, mas se você já passou por uma destas
situações, você sofre em criar expectativas.  
 
No entanto, todos nós já passamos por isso!  



MAS COMO ISSO ACONTECE?
As expectativas constituem um elemento importante no
amadurecimento pessoal, pois as expectativas criadas
podem gerar frustrações e nos fazer sofrer. Entretanto, o
sofrimento nos auxilia no aumento da consciência sobre nós
mesmos e sobre o mundo que nos cerca.  
 
Suportar a frustração não é fácil, mas é necessário para
adquirirmos o autoconhecimento e uma melhor educação
emocional.  
 
Quando nos frustramos ficamos tristes, magoados e muitas
vezes achando que não temos valor, mas talvez
estivéssemos nos relacionando com uma pessoa ou uma
situação irreal. 
 
Criamos as expectativas levando em consideração as
suposições acerca do que acreditamos que deveria ser, e
para isso nos baseamos no que nos ensinaram e no que
aprendemos. Ou seja, nossa experiência com as pessoas,
com as situações vividas e as emoções experimentadas são
o nosso guia. Muitas vezes as expectativas que temos se
distanciam da realidade e acabamos cheios de frustrações.  
 



EXPECTATIVA É NORMAL?

É inevitável ter expectativas sobre algo ou alguém, todos
nós vamos formá-las de maneira automática em nossa
mente. Isso é um processo psíquico natural, mas também é
natural se desfazer das expectativas pouco a pouco num
processo de amadurecimento crescente.  
 
Podemos ir além das expectativas sobre os outros e o
mundo, criando também expectativas sobre nós mesmos,
sobre como deveríamos nos comportar ou o que
deveríamos almejar. 
 
As crenças que formamos vão construindo nosso mundo e
nossa realidade. As expectativas são um elemento chave
que influenciam como nos relacionamos com as pessoas e
formam a imagem que temos sobre nós.  
 
No entanto, tudo isso pode estar baseado em situações
irreais, em um olhar infantil para o mundo desejando que
ele nos atenda em nossos mais íntimos desejos, e quando
não somos atendidos ficamos bravos, tristes e
inconformados.  
 



EXPERIÊNCIAS DE VIDA
Nossa experiência, o que vivemos e aprendemos em todas
as situações que passamos, de alguma forma, modela a
nossa forma de ver e entender a vida, o mundo, as pessoas
e o próprio ser e estar na vida.  
 
Vamos compreendendo que nossa frustração a respeito de
como acreditávamos que alguém era foi produto de nossa
ilusão e da nossa necessidade emocional. As pessoas não
são, especificamente, de uma determinada maneira;
existem muitos fatores emocionais que influenciam a nossa
forma de tomar decisões e nos comportar. Necessitamos
passar por um processo de amadurecimento para
experimentarmos quem  
somos de verdade. 



DECEPÇÕES E FRUSTRAÇÕES

Se você se decepcionou por esperar algo de alguém, é sua
responsabilidade aceitar que isso era sua crença, sua
expectativa, um produto da sua mente que acreditou como
realidade. A outra pessoa está em seu direito de não
corresponder ao que você esperava dela. 
 
Ao entendermos o processo e o mecanismo de nossas
expectativas, vamos tornando-as menos importantes,
deixando de ser o centro do mundo, compreendendo,
passando a ser mais compassivos e flexíveis. Vamos
aceitando e amando as pessoas pelo o que são e a nós
pelo o que somos com nossos erros e acertos. Permitimo-
nos ser como necessitamos ser, permitimos aos outros
serem como necessitem ser e como queiram ser. 



O QUE A PSICOLOGIA JUNGUIANA 
FALA SOBRE ISSO?

Vamos pensar no encontro de duas pessoas, o que pode
acontecer? Empatia, amizade, companheirismo, discórdia,
desentendimento, amor, dependência, frustração, ódio,
desencanto, apaixonamento, raiva, inveja, admiração,
desinteresse, desprezo, compaixão.  
 
São tantas as possibilidades que nos fazem pensar sobre o
que provoca essa ou aquela reação, quase química,
composta de elementos e laços invisíveis. Quais
componentes estão envolvidos nessa mistura, de que forma
interagem e que transformações esse encontro pode
provocar? 
 



A PSICOLOGIA JUNGUIANA DE 
CARL GUSTAV JUNG

Carl Gustav Jung, fundador da Psicologia Analítica (também
conhecida como Psicologia Junguiana), teoria na qual
fundamento o meu trabalho clínico como Psicóloga, chama
esse fenômeno humano de transferência. O termo
transferência é originário da tradução do alemão
Übertragung que significa carregar uma coisa de um lugar
para outro. Ou seja, carregar emoções e expectativas para
outra pessoa como se ela tivesse que atender os nossos
desejos e necessidades infantis. Quando falo aqui em
infantis, estou apontando para o nosso desejo de ser aceito,
amado, acolhido, entendido e atendido em nossas
necessidades da vida infantil que, se não foram vividas
adequadamente, serão trazidas para a vida adulta sem
percebemos. 
 



SOBRE A TRANSFERÊNCIA 
Jung achava que a transferência era uma ocorrência natural
e pertinente ao relacionamento humano e por isso não
deveria ter apenas uma causa como também uma
finalidade.  Nas conferências realizadas na Tavistock Clinic
de Londres, em 1935, Jung ao falar sobre transferência
afirmou que a compreende como um caso especial de
projeção que ocorre entre duas pessoas tendo por
característica uma natureza emocional e compulsória.  
 
Para ele, por envolver conteúdos subjetivos a transferência
nunca será um ato voluntário e sim um fenômeno psíquico
que simplesmente acontece de forma automática e
espontânea.  
 
Jung percebeu que a transferência era uma ocorrência
inteiramente natural em qualquer relacionamento e por isso
afirmava que ocorre com frequência. Assim ela não deve ter
apenas uma causa, mas também uma finalidade. Uma de
suas principais ideias é que a transferência deve ser
considerada a falta de uma verdadeira relação humana,
uma dificuldade em fazer contato, em estabelecer uma
harmonia emocional entre as pessoas envolvidas no
relacionamento.  



AS EMOÇÕES NOS GUIANDO 
Já falamos em outras publicações que quando tratamos dos
relacionamentos estamos falando não só dos
relacionamentos amorosos, mas todo tipo de
relacionamento humano. Sentimentos de transferência
surgem de forma a compensar a falta de comunicação entre
as pessoas. Essa ideia de que a transferência é uma
compensação exagerada para a falta de relacionamento
humano se origina da opinião de Jung de que a
transferência é uma forma particular de projeção, que tende
a falsificar qualquer relação. 
 
Este fato justifica porque gostamos mais de uma pessoa do
que de outra, nos direcionando para a pergunta sobre o que
enlaça duas pessoas envolvidas no relacionamento? O que
nos vincula é a emoção dos conteúdos ativados no
fenômeno psíquico da transferência. Qualquer conteúdo
pode ser ativado e uma alta carga emocional poderá surgir
no fenômeno transferencial que será sempre proporcional à
importância de seus conteúdos para a pessoa. Por isso
devemos estar atentos às emoções que surgem em nossos
relacionamentos.  



UM EXEMPLO

Por exemplo, se emocionalmente a questão da atenção é
importante para você é natural que busque pessoas
atenciosas. Quando encontra-las fará um vínculo relacional
que estará baseado nas suas necessidades de atenção e
não de um relacionamento verdadeiro. Você terá a ilusão
que aquela pessoa poderá suprir a sua necessidade de
atenção. Qualquer desvio no comportamento desta pessoa,
no que diz respeito à atenção, poderá lhe causar uma forte
frustração. 



É POSSÍVEL DIMINUIR AS 
EXPECTATIVAS?

Sim é possível. A cada
frustração haverá a dor e o
sofrimento, experiência
necessária para auxiliar na
reflexão e no
autoconhecimento. Pouco a
pouco, e naturalmente as
expectativas irão diminuir e
você lidará cada vez mais com
a realidade e não com
situações ilusórias. No entanto,
se as situações de expectativas
são constantes e você não está
vendo melhora significa que
você está emperrado em
alguma parte do seu
desenvolvimento que impede o
seu amadurecimento. Neste
caso a psicoterapia poderá te
auxiliar neste avanço
necessário em sua vida. 



Quem é Marisa Gaspar?
Sou Psicóloga dedicada ao
atendimento no consultório
localizado na Praça Saens Peña -
Tijuca(RJ). Trabalho também com
o atendimento online autorizada
pelo Conselho Federal de
Psicologia. Realizo atendimentos
individuais: adolescentes, jovens e
adultos e participo ativamente do
meio acadêmico, atualizando-me,
constantemente, teórica e
tecnicamente com o objetivo de
aperfeiçoar os serviços prestados.

Neste momento estou abrindo espaço online para conversar sobre as dores,
emoções e comportamentos vivenciados nos relacionamentos através do
projeto “Encontros e Desencontros”. 
 
Tenho como objetivo principal compartilhar conteúdos que proporcionem
reflexões sobre relacionamentos, comportamentos e emoções às pessoas
que desejam (re)pensar este campo tão importante de nossas vidas.   
Minha ideia é escrever sobre estes temas na visão da Psicologia e para isso
usarei uma linguagem acessível ao público que manifestar interesse nestas
leituras. 
 
Criei o Psique e Práxis - Psicologia Online, portal que permite conectar a
prática psicológica aos clientes/pacientes que a procuram um atendimento
psicológico, onde quer que eles estejam, com segurança e qualidade. O
atendimento online é previsto e autorizado pelo CFP beneficiando o
atendimento das pessoas em suas casas através de video consulta.
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