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Observa-se a incidência crescente de adoecimento mental entre mé-
dicos e estudantes de medicina. Este trabalho tem o objetivo de exa-
minar os conflitos e ambivalências da jornada heroica médica desde 
a sua formação universitária, incluindo a construção da sua identi-
dade grupal, do seu papel atual na sociedade e a dialética entre esse 
papel e o aspecto coletivo do cuidar para caracterizar esse complexo 
cultural. Percebemos que a formação e a prática médicas somam di-
ficuldades no equilíbrio interno entre os arquétipos do herói e do ve-
lho sábio, trazendo o risco de hipertrofia da persona e de fixação da 
sombra. Tais elementos podem se constituir num complexo cultural 
evidenciado pelo adoecimento progressivo deste grupo social.
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Uma das formas de se ler a formação médica é como uma jornada heroica. 
Ser médico ainda é o sonho de muitos, seja pelo chamado à cura, à grande bata-
lha contra a morte e o sofrimento, seja pela sedução do acesso privilegiado ao 
conhecimento da vida, seja devido às fantasias de status e de ascensão social, ou 
à promessa de segurança financeira (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002). Imbuídos 
de todas essas expectativas e idealizações, milhares de jovens adentram escolas 
médicas todos os anos depois de passar pelo difícil processo seletivo do vestibu-
lar. No momento da sua aprovação esses são jovens no geral felizes, saudáveis e 
ávidos pela formação que lhes aguarda. 

Contra intuitivamente, a literatura internacional mostra a alta frequência de 
transtornos mentais comuns (espectros da ansiedade e depressão), de sintomas 
de estresse e da síndrome de burn-out entre estudantes de medicina e médicos 
(PEREIRA et al., 2015). A saúde mental desses estudantes vai se deteriorando 
ao longo do curso, e o adoecimento é mais frequente no final da formação 
ou durante a residência médica (BACKOVIC et al., 2012). Um estudo brasileiro 
encontrou taxa de 65,7% de sintomas de estresse entre estudantes de medicina 
e residentes (FURTADO; FALCONE; CLARK, 2003). Quando a proporção de ado-
ecimento se aproxima, ou pior, ultrapassa a medida média da população, tal 
proporção indica a norma e não a exceção: temos que o normal nesta popu-
lação é o adoecimento, não a saúde. As prevalências de conflitos familiares e 
conjugais, abuso de substâncias e suicídios também são muito superiores às da 
população geral. Tais índices extrapolam, porém, o que seria explicável por uma 
vulnerabilidade individual.

Nos últimos anos, em nosso meio, o aumento da taxa de suicídios entre estu-
dantes de medicina foi alarmante: no segundo semestre de 2016, 7 alunos do 
curso de medicina da UNIFESP tentaram suicídio; no mesmo ano, dois alunos da 
FAMINAS – BH, se mataram. No início de 2017, quatro alunos da Faculdade de 
Medicina da USP tentaram suicídio; mais 2 alunos da FAMINAS – BH, morreram 
no mesmo ano. No início de 2018, outros dois casos de suicídio de alunos de 
medicina da UFMT. Essas informações são passadas no boca-a-boca, ou post-a-
-post. Não há estatísticas oficiais recentes sobre o assunto. 

Mesmo considerando o recente aumento dos índices de depressão e suicídio 
entre jovens e as descritas especificidades e vulnerabilidade dos millenials – 
jovens nascidos próximo à virada do milênio – (WALJEE et al., 2018), a alta fre-
quência destes eventos tem chamado a atenção tanto na grande mídia quanto 
nas coordenações dos cursos médicos.

Mesmo a comunidade médica não sendo definida por uma identidade geo-
gráfica ou étnica, caracteriza-se por um grupamento humano com vivências, 
conhecimentos e comportamentos comuns e partilhados, caracterizando uma 
cultura, a cultura médica. Consideramos desta forma, que um sofrimento que 
acomete e adoece normalmente esta população configura um complexo cultural.

O presente trabalho tem o objetivo de examinar os conflitos e ambivalên-
cias da jornada heroica médica desde a sua formação universitária, incluindo a 
construção da sua identidade grupal, do seu papel atual na sociedade e dialética 
entre esse papel e o aspecto coletivo do cuidar para caracterizar esse complexo 
cultural. Para tal, utilizaremos do arcabouço teórico da Psicologia Analítica, 
discutindo a relação da figura do médico com os arquétipos do herói, do velho 
sábio, da persona e da sombra. Faremos isso num primeiro momento apresen-
tando a formação universitária do médico nos moldes do monomito do herói 
proposto por Campbell. Em seguida, analisaremos o papel que este profissional 
exerce na sociedade atual, a qual os estudantes devem se adaptar durante e após 
sua formação, discutindo a identidade profissional. 
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A FORMAçãO MédICA COMO JORnAdA HEROICA
A figura do herói é presença atemporal na realidade humana. De fato, a 

existência de um ser sobrenatural, capaz de superar adversidades e obstáculos 
em prol de um objetivo final, mostra-se fundamental para o desenvolvimento 
de cada pessoa em seu processo de individuação. Joseph Campbell, em sua obra 
“O herói de mil faces” (1949/1997, p.28), descreve a manifestação do arquétipo 
do herói na figura do “homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações 
históricas, pessoais e locais e alcançou formas válidas e humanas”. Desta forma, 
é compreensível afirmar que esse arquétipo exerce um importante papel que 
auxilia o enfrentamento de diversas situações do cotidiano do ser humano. 

Para o futuro médico, a sua jornada começa com um chamado, por vezes 
muito anterior à graduação. O que foi descrito por Campbell como “o chamado 
à aventura” é a conscientização da ideia de tornar-se médico, na forma de um 
desejo incubado ou de desafio auto imposto. Essa jornada por vezes tem início 
precoce e múltiplas motivações, que convergem para um árduo processo seletivo. 

Marco temporal do início da jornada, o vestibular é um desafio em si, exi-
gindo recorrentemente sacrifício e privação heroicos. Dada à dificuldade do 
processo seletivo, o aspirante à formação médica passa, em média, de um a três 
anos após o fim do ensino médio, estudando para passar nos exames do vesti-
bular. Isso deixa o adolescente num limbo: ele já saiu da escola, mas ainda não 
entrou na universidade. 

O tempo passa e a tão esperada aprovação chega. A alegria, as comemora-
ções e o trote solidário representam a passagem pelo primeiro limiar da jornada 
heroica proposta por Campbell (1949/1997, p. 44), a partir do qual o jovem 
avança além dos limites domésticos e ultrapassa “a porta que leva à área da 
força ampliada”.

Passada a fase de festejar, inicia-se o curso. O jovem se depara pela primeira 
vez com seus colegas de turma, que tiveram experiências semelhantes às suas 
de empenho e dedicação, ocupando posição de destaque em seus próprios meios 
anteriores. Se por um lado tal fato pode promover identificação e formação 
inicial de grupos de amigos; por outro, a exigência e competitividade que ainda 
restam da fase de vestibular juntamente com a mudança de ritmo e intensidade 
de transmissão de conhecimento na graduação podem levar o jovem, que antes 
se encontrava no êxtase provocado pela aprovação, a considerar a “recusa do 
chamado”, momento anterior da jornada descrita por Campbell (1949/1997, p. 
35). Iniciam-se os questionamentos. A frustração aparece de maneira inevitável, 
seja devido ao início no ciclo básico aparentemente distante do fazer médico, 
seja pela desidealização de uma imagem anterior do curso e/ou da profissão, 
que se mostra incondizente com a realidade. Espantosamente, apesar de esse 
momento conturbado ser vivido por muitos dos alunos, eles o fazem de forma 
individual, em sigilo. Muitas vezes esse silêncio coletivo impede o estudante de 
sequer cogitar que o colega pode estar vivendo uma experiência similar e gera 
um ambiente perverso de falsos comportamentos e falsas imagens, que corrobora 
para um sentimento de não-pertencimento. Segundo Ramos-Cerqueira e Lima:

Não há espaço para dividir ou expressar suas emoções, tendo ate que as 
esconder, por receio de ser “acusado” de ser muito frágil, sensível, “mole” e, 
portanto, “não servir para ser médico”. Também não ha espaço para dúvidas, 
particularmente quanto a sua escolha profissional. A desistência e sempre 
vista e vivida como um fracasso (RAMOS-CERQUEIRA; LIMA, 2002, p. 110-111).

A cobrança, interna e externa, por disciplina, postura e desempenho soma-
das à dificuldade de partilha do sofrimento muitas vezes levam o estudante 
a um estado de isolamento. Eis o ventre da baleia, fase descrita por Campbell 
(1949/1997, p. 65) em que o herói se fecha em extrema introversão, aparentan-
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do morte à sociedade e ao mundo exterior.
A seguir, como descreve Ramos-Cerqueira e Lima (2002), “superada - ou não 

- a fase de adaptação, terá início o ciclo aplicado”. A entrada no hospital impõe 
o contato com o paciente, e, por conseguinte, com o sofrimento e a miséria 
humana em sua face mais crua. É comum a ambiguidade, a dicotomia dos sen-
timentos. Tal contato com o enfermo suscita diversas reações: da empatia ao 
distanciamento. Uma reação comum é a vergonha do estudante. Shimitt (2017) 
citou como “fator crucial na reação da vergonha a fantasia de como um indi-
víduo está sendo visto pelos outros”. De fato, ao entrar em um ambulatório ou 
enfermaria, o aluno sabe que é inexperiente e sente-se como um fingidor, uma 
farsa ou ainda um incômodo para o enfermo. No entanto, o estudante também 
sabe que tem que expor-se para aprender, nem que isso gere incômodo momen-
tâneo para si ou para o paciente. Essa atitude de adquirir o [conhecimento] novo 
a partir do outro já foi tratado como característica heroica por Alvarenga:

O herói vai em busca do novo, da semente, da técnica, como vai em busca da 
mulher de uma tribo diferente da sua. O herói é a configurado da bioenergia 
do desejo de saquear (ALVARENGA, 1999)

Propicia-se nesse momento o contato do jovem com seu interior, sua per-
sonalidade e maneira de agir diante de determinada situação ou sentimento. O 
ventre da baleia faz-se mais uma vez presente, não sendo mais possível ignorá-
-lo. Se por um lado representa-se aí um dos momentos de maior introversão do 
curso, por outro há nele a possibilidade mais concreta do surgimento da ajuda 
sobrenatural. Novas relações são formadas através de elementos identificatórios, 
concretos ou não, e professores e grupos de amigos aparecem como tutores de 
resiliência que permearão a graduação inteira. O que ocorre de forma muitas 
vezes orgânica e espontânea, Cyrulnik (2005) já ressaltava como a importância 
de pessoas cuidadosas, de tutores afetivos, na retomada do desenvolvimento.

O internato surge como último obstáculo a ser transposto em prol do tão 
ansiado tornar-se médico. Refeições omitidas, noites em claro e plantões inter-
mináveis evidenciam o caráter de provação suprema dos dois últimos anos da 
graduação. A prova de residência – novo processo seletivo, no qual o recém-
-formado pleiteia uma vaga em um programa de treinamento em serviço 
visando a especialização – traz esforço semelhante ao que o vestibular antes 
impusera, com a diferença de que o foco não está apenas na preparação para 
a prova, mas em sobreviver às intempéries físicas e emocionais, e se formar. 
No entanto, o final do curso, a proximidade do fim de sua formação é causa 
de mais sofrimento para o estudante: ao pensar pragmaticamente sobre o seu 
futuro, ele questiona-se se realmente está preparado, se será capaz de conduzir 
seus pacientes, se terá sucesso na carreira, se não causará dano a ninguém. 
Novamente nas palavras de Alvarenga:

O eu, fascinado com a gesta heroica, fica deslumbrado com a glorificação 
que o espera. Porém à noite, quando o herói adormece dentro da alma, 
usufruindo do repouso merecido, o eu descobre que “se comprometeu” 
demais em fazer coisas “impossíveis” e o desespero vem (ALVARENGA, 1999).

A gestação de mais de seis anos chega ao final, e dela nasce o herói res-
suscitado: o tão sonhado médico. A formatura, recompensa da jornada, é o 
momento da coroação. Ao mesmo tempo, ela representa o último momento de 
união daquela turma de colegas. Posteriormente, cada um seguirá seu caminho, 
alguns ainda juntos na escolha da especialidade, outros ligados pela amizade, e 
terceiros que talvez não mais se vejam. Toma-se, então, o caminho de volta, para 
a casa, para a família, para o mundo não universitário, para a vida, levando con-
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sigo o conhecimento, crescimento e amadurecimento não apenas médico, mas 
humano. O elixir, o troféu, o grande objetivo da jornada heroica, representado 
na figura da licença médica, o tão almejado “CRM”, traz intrínseco a si o poder 
tão respeitado pela sociedade e tão esperado pelo estudante: a possibilidade de 
cuidado integral do ser humano, preventivo, curativo ou paliativo.

O PAPEl dO MédICO
Ao formar-se, o estudante torna-se um ente investido de uma função social. 

Além de objetivamente ser portador de conhecimento diagnóstico, terapêuticos 
e prognósticos sobre as doenças humanas, subjetivamente esse médico recém-
-formado assume o posto de uma figura transcendental: o doutor moderno, 
que compartilha do mesmo papel que o pajé ameríndio ou sacerdote grego. O 
entendimento psíquico dessas agentes sociais compartilha o cerne de um ser 
cujo papel é zelar pelo bem-estar dos indivíduos quer isolada, quer coletiva-
mente. Essa constituição denota uma estrutura arquetípica comum que, apesar 
das devidas diferenças, une entidades provedoras de cuidado de diversas culturas 
sob um mesmo modelo inconsciente.

Como produção oriunda do inconsciente coletivo, as religiões funcionam 
como ferramenta de interpretação e incorporação dos eventos internos e exter-
nos que afligem os indivíduos. Citemos Oliveros (2000) para exemplificar como 
as sociedades tradicionais davam significados simbólicos à doença, e como esses 
significados permanecem presentes na atualidade:

Una de las manera que tuvo el hombre de conceptualizar la enfermedad 
fue la de representar la llegada de la dolencia al corpo como la herida de 
um dardo, como la introdución de un cuerpo extraño. Era el resultado del 
castigo de las divindades ofendidas que se abaten sobre los individuos o las 
comunidades. (...) Hoy em día vemos que esta percepción de la enfermidad 
sigue presente en la psiquis del hombre enfermo: “és el castigo de alguien 
supremo, como una culpa...” “son como um castigo”; afirmaciones como 
estas se remontan a forma punitivas primitivas de concebir la enfemidad. 
(OLIVEROS, 2000)

Nesse contexto, De Marco identifica a religião como a primeira provedora de 
auxílio para guiar o homem doente na elaboração de suas vivências, um aspecto 
do seu processo de individuação. Nas palavras dele:

Para o indivíduo, a doença é sempre uma crise de significado, na medida 
em que consciente ou inconscientemente defronta o ser com o problema da 
morte e da finitude (DE MARCO, 1989, p. 58-80).  

O homem nas comunidades tradicionais buscava a cura onde teve origem a 
doença: na religião, no mundo dos deuses. De fato, nos primórdios da civilização 
humana, o exercício do cuidado esteve estreitamente ligado à religião. Jung 
aproxima a ideia de Deus ao conceito de Self. Assim, muitos dos procedimen-
tos de cura nas comunidades tradicionais, de alguma forma, podem ser vistos 
como intrinsecamente exercendo função psicoterapêutica, na medida que visam 
a busca da totalidade, deslocando o ego do centro do processo. Ao auxiliar o 
doente a elaborar seu sofrimento e conciliar seus sentimentos, amenizava-se, 
representado também pela dor física, mas principalmente, pela psíquica. 

Segundo Guggenbühl-Craig, citado por Groesbeck, pode-se observar nesse 
processo a atuação de um arquétipo “médico-paciente”, que mediaria a inter-
venção e a cura do processo patológico. Nas palavras dele:

(...) toda vez que alguém fica doente. (...) O paciente busca externamente 
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alguém que o cure, um médico. O médico sai ao encontro do paciente como é 
sua vocação (...). No paciente, mobilizado pela sua doença, ativa-se aquele que 
cura ou médico interior. (GUGGENBÜHL-CRAIG,1971, apud GROESBECK, 1983).

Essa característica transcendente, dual e dialética do cuidado e do cuidador 
de enfermos impregnou a figura dos primeiros profissionais de saúde. Vogler 
(2015) evidenciou a ligação dos xamãs nas culturas tribais com a imagem 
arquetípica do mentor. O autor utilizou Quíron como exemplo de que a relação 
de cuidado e orientação tem o dever em parte de estabelecer uma “ponte entre 
os seres humanos e os poderes maiores da natureza e do universo”, que no 
mito grego percebe-se enfatizado pela natureza meio-homem, meio-animal do 
personagem. Em paralelo, Kaufman (2010) ressalta a função dialética do mito 
de Quíron para a Medicina. Para ele, de um lado, a imagem de curador-ferido 
reforçaria a importância dos processos psíquicos de identificação entre o ser 
cuidado e seu cuidador, de outro, a imagem do centauro, meio-homem meio-
-animal, recuperaria a ideia de que a porção irracional do homem existe e deve 
ser contabilizada no processo prognóstico e terapêutico. 

Essas visões reaproximam os polos saúde-doença e médico-paciente no mito 
de Quíron. Contudo, a identificação do mito de Quíron com a função do médico 
traz outras considerações. Além de curador, a mitologia tem Quíron como men-
tor. Com isso em mente, o médico também funcionaria como orientador que, 
por portar conhecimentos sobre os corpos e as mentes dos indivíduos sob seus 
cuidados, seria capaz de guiá-los pelos desafios de suas vidas. 

Campbell (1949/1997, p. 55), ao explorar os fatores estruturantes do 
monomito do herói, aproxima aspectos da prática médica com o Velho Sábio, 
“guardião a respeito de todos os caminhos secretos e fórmulas poderosas [...], 
presença constante nos mitos e contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói 
nas provas e terrores da fantástica aventura”. O valor terapêutico da palavra 
é parte da medicina desde a antiguidade a exemplos dos oráculos de Apolo, 
onde “por mediación del díos sanador que la palavra humana tendría la virtud 
mágica de sanar a los mortales” (LAIN, 1987; apud OLIVEROS, 2000). Para tanto, 
o ato médico se valeria de um processo relacional. Retornemos à proposta de 
Guggenbühl-Craig sobre um arquétipo-médico paciente que mediaria essa rela-
ção na busca pela alteridade tanto do médico quanto do enfermo:

No paciente, mobilizado pela sua doença, ativa-se aquele que cura ou médi-
co interior. Este, no entanto, não se integra à consciência, sendo projetado e 
constelado pela persona do médico. Da mesma forma, no médico ativa-se o 
seu lado interior ferido, sua própria doença – psíquica, somática, ou ambas – 
ainda não resolvida – ao entrar em contato com a pessoa enferma. Este outro 
polo da imagem arquetípica é mais projetado sobre o paciente do que vivido 
no plano interior.  (GUGGENBÜHL-CRAIG,1971, apud GROESBECK, 1983).

Essa visão do cuidado como um conjunto holístico de práticas em saúde har-
moniza com os conceitos contemporâneos de Medicina Preventiva e Promoção 
de Saúde. Eles, no entanto, não são o fio condutor da ação em saúde nem da 
mentalidade da classe médica atual. Pelo contrário, surgiram como uma reação 
à condição extremamente biológica e pouco subjetiva em que a Medicina se 
polarizou durante os séculos XIX e XX (LAMPERT, 2006). Apesar do avanço em 
recuperar a “alma da medicina”, esses conceitos ainda convivem na prática com 
um modus operandi disfuncional, biologizante e que pouco satisfaz tanto médi-
cos quanto pacientes.

No século XX, Oliveros identificou a falência da relação “médico-paciente” 
como origem da deiscência da imagem do médico:
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La dualidad entre el polo bueno y el polo malo del médico se observa em las 
afirmacionaes de algunos pacientes, siendo la codicia: “Hay los Buenos y los 
malos, los que lo hacen por dinero y los que lo hacen por vocación”, o bien 
la distancia com ele enfermo: Hay médicos buenos que hablan conmigo, mi 
perguntán de mi vida y luego me explican mi dolencia. Hay outro que nada 
más me examinan y se van (OLIVEROS, 2000).

Sobre a origem dessa deiscência, Groesbeck (1983) falou sobre do arquétipo 
médico-paciente da fixação do “paciente no interior do médico” e do “médico 
no interior do paciente” na sombra e, por consequência, da manutenção das 
projeções transferenciais mútuas entre os dois agentes do processo do cuidado.

Sobre a situação da medicina na virada do século XX para XXI, Nogueira-
Martins (1998) refletiu sobre “profundas transformações na profissão médica”. 
Segundo os autores, mudanças qualitativas na demanda por serviços médicos 
foram o cerne dessa quebra de paradigma. O surgimento e fortalecimento dos 
sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, impôs a conversão do médico 
de profissional autônomo para assalariado, alterando perspectivas de remunera-
ção e práticas profissionais. A autonomia profissional foi relativizada por guias, 
diretrizes, protocolos, avaliações de qualidade e efetividade de serviços clínicos. 
Essas novas ferramentas certamente tornam os serviços em saúde mais seguros, 
eficientes e acessíveis; no entanto, elas subordinam o profissional de saúde à 
gestão por uma elite técnica por vezes distante da prática. Não raro, esse con-
texto causa distócias entre as condições de trabalho fornecidas pelos gestores e 
a expectativa de atendimento alimentadas pelos pacientes. 

Como resultado, o cuidado per se, o momento dialético médico-paciente 
se encontra esvaziado de sentido. A redução da atenção dada à anamnese, 
ao exame físico e à relação médico-paciente, reduz perigosamente o caráter 
subjetivo da clínica e ignora quaisquer necessidades não biológicas do sujeito 
enfermo, tornando a assistência superficial e incompleta.

Para corroborar com caráter normativo e lacunar da assistência em saúde, 
soma-se o fato de a dialética da prática médica moderna ser intrinsecamente 
assimétrica. Freidson (1970) atribuiu essa característica à maneira como a classe 
médica adquiriu e manteve seu status profissional. Para o autor, “o domínio da 
profissão” se deu através da apropriação de um corpo de conhecimentos. Fato 
que permite, no caso do médico, interpretar sozinho, os sinais e sintomas de 
seu paciente, mantendo-o passivo e relativamente ignorante da sua condição 
de saúde e subordinar-se à conduta a que é submetido. Relatos de pacientes de 
Oliveros refletem esse tipo de comportamento:

Reflejos del desagrado entre el poder del médico, como otro de sus rasgos 
negativos, se evidencia en ésta declaraciones de un paciente: “a veces me 
empiezan a mandar, a dicir lo que tengo que hacer, y eso me desagrada”. En 
otros casos ele poder produce miedo em el enfermo: “Les tengo pavor, eso 
me infundem: miedo, con esa cara y esa forma que tienen de tratar a uno” 
(OLIVEROS, 2000, p. 39-45).

Para Sisson (2009) foi desse modelo moderno de funcionamento da Medicina 
que surgiu o desconforto dos pacientes com relação à classe médica, e o ímpe-
to em reconfigurar as relações de cuidado a fim de satisfazer as necessidades 
subjetivas dos pacientes, que vinham sendo ignoradas. Dessa forma, a partir do 
esvaziamento de uma configuração de poder assimétrica e disfuncional na rela-
ção médico-paciente, afloraram as mudanças de paradigma por que a profissão 
passa atualmente.

Da perspectiva do profissional de saúde, no entanto, a mudança de paradig-
ma é vista de forma muito menos otimista. Numa análise do perfil dos profis-



sionais médicos realizada pela Fiocruz (Machado, 1997), o caráter regulatório, 
tecnocrata e demasiadamente atrelado a exames complementares da prática 
médica foi apontado como um importante entrave para a prática clínica. Os 
profissionais médicos sentem que lhes falta autonomia para trabalhar. 

Furrow explica autonomia como a capacidade de ação moral:

Ter autonomia é ser autodirigido. É estar numa posição em que minhas ações 
refletem minhas próprias crenças e desejos. Para atingir [e manter] a autono-
mia devemos ter capacidade para um padrão de deliberação no qual avalia-
mos desejos e valores, assim como nossas situações, incluindo as relações, a 
fim de exercer o devido controle sobre as nossas ações (FURROW, 2005, p 39).

Dessa forma, para o autor é inteligível que a sensação de perda da autono-
mia cause grande decepção para classe médica, pois com ela vem a sensação de 
perda da capacidade de tomada de decisão e da liberdade de ação. Essa decep-
ção com a prática profissional é responsável por ainda mais distanciar o médi-
co do contato próximo com seu paciente, subjetivamente identificado como 
fonte dos problemas por que passa a profissão. Além disso, através de atitudes 
defensivas e reacionárias da classe profissional, aprofundam-se a discórdia e o 
estranhamento entre os dois elos da relação de cuidado e alimenta-se um ciclo 
vicioso que distancia progressivamente a prática clínica do objetivo inicial da 
profissão: o cuidado. 

Percebemos assim a permanência do excesso de idealização da função do 
cuidador que dificilmente será humanizada mediante tal distância entre a vivên-
cia cotidiana da clínica e os modelos ideais internalizados. É nesse ambiente 
ambíguo que o estudante médico recebe sua formação e irá atuar após a gra-
duação. Essa vivência conturbada da medicina ideal e real é mais um fator de 
estresse para o estudante de medicina: é a face anti-heroica do cuidador, que 
por ser humano não é intrinsecamente incapaz de identificar-se integralmente 
com um arquétipo. É necessário, de fato, que chamado heroico encontre equilí-
brio com as demais demandas arquetípicas do profissional de saúde, que ele se 
constele adequadamente e em momentos oportunos.

PERSOnA E IdEntIdAdE MédICA
Manterei a minha vida e a minha arte com pureza e santidade; qualquer 
que seja a casa em que penetre, entrarei nela para beneficiar o doente; evi-
tarei qualquer ato voluntário de maldade ou corrupção [...] (Juramento de 
Hipócrates)

Como podemos ver neste trecho do juramento de Hipócrates, que é feito no 
momento do tornar-se médico e coroando o desenvolvimento da identidade 
médica, existe uma sobreposição referencial entre sacerdócio heroico e profis-
são, bastante explorado nos itens anteriores, colocando a função de cuidar entre 
o limite da pessoalidade e da difusão no coletivo, resultando na hipertrofia da 
persona. Desta forma, pensamos se os desafios da construção de uma identidade 
profissional podem se contrapor à identidade em si, de forma excludente ou 
somatória, destacando essa dinâmica na particularidade da área médica, devido 
ao seu papel singular no imaginário coletivo. 

Define-se persona como “a atitude com a qual o indivíduo se identifica e que 
corresponde às exigências e opiniões do meio social” (JUNG, OC VII/2, par 305), con-
sistindo num intermediário entre o indivíduo e a sociedade. A persona, sendo um 
arquétipo, não é um bem ou um mal em si mesma, mas dentre algumas expressões 
conflituosas, está a hipertrofia da persona, uma identificação maciça do indivíduo 
com o papel social de forma que a aquela se sobrepõe à identidade individual.

Ao assumir um papel de herói ungido pela ciência para salvar as vidas, a 
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jornada do médico se inicia com pretensão de ser grandiosa, a de combater a 
morte e o sofrimento. O desejo de ajudar o próximo pode ter diversas motiva-
ções inconscientes, como o desejo de se ajudar/curar a alguém próximo, ou até 
uma tentativa de anulação de uma agressividade vivenciada como insuportável, 
que passa a estar restrita à Sombra. A possibilidade de transpassar tabus e a per-
missão de violar o inviolável são formas que podem ser encaradas como criativas 
para se lidar com o impulso por transgredir. Contudo, a fantasia de poder a ser 
adquirido, pelo conhecimento e pela prática, pode resultar em fixação no campo 
do sofrimento e da dor.

Para uma identidade estruturada e funcional, é necessário coerência e 
consistência, tanto no aspecto da harmonia de si e suas repercussões, quanto 
temporalmente em torno de uma noção de si. A identidade profissional, estando 
presente na identidade pessoal, também deve ter sua coerência e um esquema 
referencial que a sustente, tais como conhecimentos, afetos e experiências 
vivenciais que norteiam as ações. A medicina, como campo do conhecimento e 
atribuição prática, possui um esquema referencial próprio, intrincado entre ele-
mentos externos e sociais, que demandam uma sobreposição com um nível mais 
pessoal e menos coletivo da identidade, um apagamento da ideia da separação 
vida e trabalho.

Identidade é o ponto-síntese de um conjunto de características bio-sócio-
-psicológicas de que cada um de nós (indivíduo e/ou grupo) é portador e 
que permite aos outros e a nós próprios nos reconhecermos e nos fazermos 
reconhecer, enquanto ser identificado a partir destas características que nos 
individualizam, diferenciando-nos de uns e assemelhando-nos a outros em 
vários desses aspectos [...] (VIOLANTE, 1986, p. 5)

Desta forma, a identidade possibilita o indivíduo manter-se o mesmo por 
expressão do que se é.  

Repercussões desse apagamento de limites tem diversas consequências na 
dualidade sujeito-médico. Em casos de impossibilidade de cura de um paciente, 
a vivência de uma falha pessoal se impõe e, em contrapartida, uma conquista 
trabalhosa pode ser experienciada de uma forma ampliada. A ocorrência de 
sequelas possíveis do tratamento pode ser encarada como intolerável. Diversas 
repercussões desse entremeado na constituição da identidade são sentidos em 
todos os campos intrínsecos a si. Paralelamente a essas particularidades internas, 
o campo social perpassa e influencia a imagem do médico. O médico como pode 
ser descrito como:

Personagem que possui o saber, a faculdade de curar, é uma autoridade 
esclarecida e terna. É tranquilizador... é também inquietante (porque o encar-
regamos dos segredos... e lhe damos uma potência total de caráter mágico) e 
isso suscita uma certa agressividade. (JEANMATE, 2000, p. 354)

Essa necessidade de apresentar-se uma postura técnica, mas também afetuosa, 
aproxima a identidade médica do imaginário coletivo, mas a distancia do humano, 
gerando um afastamento defensivo para tentar preservar a identidade pessoal. 
A agressividade assim reprimida na sombra, impõe reações não apenas individu-
ais, mas também coletivas e na identificação individual com tais reverberações.

O médico complementa o papel do seu doente, representando a saúde, o 
poder e a vida. Assim, torna-se quase obrigatório para ele o desempenho 
constante deste papel, cujo objetivo é ser jovem, saudável e, portanto, eter-
namente vivo, em antítese ao paciente envelhecido, doente, mortal, sem 
poder. (KAUFFMAN, 1988, p.36)



Deve-se ter em vista, integrando-se à consciência, o curador ferido, para 
evitar tal imagem tentadora da fantasia de potência, insustentável, porém, pela 
imposição da realidade. O contrário, a polarização do componente “ferido” na 
sombra, é uma armadilha poderosa para si, tanto na pessoalidade quanto no que 
tange ao profissional. Entende-se aqui sombra pelo arquétipo em que se dire-
cionam conteúdos que, por diversos motivos, não puderam integrar-se na cons-
ciência, e onde permanecem atuantes, inconscientemente, até que seja possível 
tal integração. Pode-se encontrar na sombra conteúdos tanto negativos quanto 
criativos, e não tem um caráter essencialmente ruim. A integração do curador 
ferido para a consciência, desta forma, seria protetora ao ancorar a polarização 
de tais conteúdos e unificar a tendência a dualidade da identidade na relação 
pessoal-profissional.

Paralelamente, para tal construção da imagem social do médico enquanto 
detentor de saber e poder é necessário o desenvolvimento do componente 
respectivo interno, com a aproximação ao arquétipo do velho sábio – o senex. 
Responsável pelo aspecto de conhecimento, sabedoria, inteligência e reflexão, 
o velho sábio se diferencia do arquétipo paterno ao se distanciar da procriação 
e da lei, e do herói ao se distanciar da força propulsora de desenvolvimento. 
Mostra-se, dessa forma, como uma força que dirige e aconselha, mas sem 
comandar ou empurrar, como algo que se origina internamente e destina igual-
mente para dentro.

Porém, como desenvolver internamente o senex em meio à jornada heroica? 
Como trazer à consciência as feridas e fragilidades, portadoras em potencial do 
conhecimento curativo, ao propiciar empatia com o doente simultaneamente à 
construção de uma persona tão identificada com força e poder?

Ao entender-se que, no que tange ao desenvolvimento de identidade no 
médico, certo apagamento de limites entre seus aspectos profissional e pessoais 
é não apenas esperado, mas também parte do processo em si, devendo-se aten-
tar não apenas ao evento enquanto a sua ocorrência, mas também na proporção 
em que ocorre. O equilíbrio para essa contraposição se mostra essencial para a 
prevenção da anulação de qualquer de seus polos.

COnSIdERAçõES FInAIS
A formação e a prática médica encerram desafios atuais que somam difi-

culdades no equilíbrio interno entre os arquétipos do herói e do velho sábio, 
trazendo o risco de hipertrofia da persona e de fixação na sombra de aspectos 
que seriam muito importantes para uma boa relação de cuidado do outro e de si 
mesmo. Tais elementos podem se constituir num complexo cultural evidenciado 
pelo adoecimento progressivo deste grupo social.
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