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o Padeiro que Aprendeu a Sonhar* 
Sandra Maria Greger Tavares 

"Disseram-lhe então (os apóstolos): Pois, que milagre fazes tu, 
para que o vejamos, e creiamos em ti? Que fazes? Nossos pais comeram 
o maná no deserto, segundo o que está escrito: Deu-lhes a comer o pão 
do céu. EJesus lhes respondeu: Em verdade, em verdade vos digo: Moisés 
não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do 
céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e que dá a vida ao 
mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus 
lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá 
fome, e o que crê em mim, nunca mais terá sede ". 

(Novo Testamento - João, Cap 6, Versículos: 30 - 35) 

Nunca poderia imaginar que um padeiro iria transformar núnha vida 
profissional, algo como colocar fermento numa massa e desencadear um 
processo de crescimento. 

Setembro de 1988, eu, psicóloga recém-fonnada e iniciante no serviço 
público estadual de saúde, deparo com Sr. João (nome fictício), "padeiro, 
nordestino e crente". Foi assim que ele se apresentou ao entrar pela primeira 
vez na sala de atendimento em busca da ajuda dos "médicos" aos quais, 
segundo ele, "Deus empresta Sua Sabedoria". 

Senti-me desafiada a compreender aquele senhor de 56 anos que, a 
princípio, me pareceu proveniente de um país estrangeiro. Ele formulava 
palavras inusitadas ao descrever seus sintomas, queixando-se de uma 
"batedeira, ruim e grande, no peito", de uma "enrolação nas carnes' e de 
uma "nervosurd' que "os outros médicos não estavam conseguindo 
curar". Vasculharam seu corpo por meio de exames - Sangue, E.C.G. e 
outros - e disseram que "ele não tinha nada". Mandaram-no então para a 
"doutora da cabeça" para ver o que ela poderia fazer. Ele esperava 
ansiosamente que a "doutora" pudesse lhe dar algum remédio milagroso e 
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curá-lo definitivamente. 

Não adiantou explicar que eu não era médica e sim psicóloga e muito 
menos que não prescrevia medicações, afinal, para quem deveria ter a 
sabedoria de Deus, essas especializações seriam meros detalhes, interessando 
apenas a capacidade de operar milagres e esse dom, por algum motivo, ele 
estava certo de que eu possuía. 

As histórias que me contou sobre sua vida são como retalhos, ora 
coloridos, ora pálidos, que se costurados poderiam formar infinitas colchas. 
A trama de uma dessas colchas, confeccionada por mim a partir de nosso 
encontro, poderia ser descrita da seguinte maneira: 

Seu João nasceu no interior da Bahia. Tinha tantos irmãos que nem 
soube dizer quantos. O pai morreu quando ele tinha cinco anos e a mãe sete 
anos depois. Os filhos foram "espalhados", passando a morar "de favor" 
e provisoriamente na casa de diversos parentes. Resolveu, então, que ele e 
os innãos deveriam morar sozinhos no "chão" que os pais deixaram e viver 
do que plantassem, porém, "tudo afundou" e "passaram muita fome". 
Veio para São Paulo aos 14 anos, junto com alguns irmãos para "tentar a 
vida". A partir daífoi "só trabalhar e sofrer". Casou-se aos 31 anos e 
teve três filhos. Mora atualrnente na periferia de São Paulo, zona leste, numa 
casa construída por ele com a ajuda dos filhos. Seu oficio é ser padeiro -
''Jazer o pão de cada dia". Trabalha como padeiro há trinta anos, sendo 
vinte na mesma padaria. Orgulha-se de nunca ter gozado férias e nem um dia 
sequer de folga. Considera que se deu muito bem na vida, pois "está servindo 
a Deus pelo sofrimento e pelo trabalho ". 

Diante de uma pessoa que sofria, entre outras coisas, de "enrolação 
nas carnes" e que ainda por cima considerava como motivo de orgulho a 
completa anulação de seus direitos e de seus prazeres, o que poderia fazer 
uma psicóloga transformada repentinamente em "doutora da cabeça''1 

A "doutora-cabeça" esperava deparar com clássicos transtornos 
psíquicos que havia estudado exaustivamente na graduação. Entretanto, o 
que significava sentir uma "nervosura''1 Resolvi investigar e me surpreendi 
ao ouvir algo como "sentir os nervos esticados " ... E agora? 
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Ainda que falássemos linguagens diferentes, configurou-se entre nós, 
uma relação de confiança suficiente para que pudéssemos nos conhecer aos 
poucos e explorar novas possibilidades de comunicação. 

Convidei Sr. João a comparecer uma vez por semana à Unidade Básica 
de Saúde para "conversarmos", acreditando ser necessária alguma forma de 
intervenção psicológica em seu caso, embora não estivesse muito claro, a 
princípio, como iria atender à demanda tão peculiar. 

No início do processo de atendimento, Sr. João deixou bem claro que 
não queria mudar nada em sua vida e que estava ali apenas para "se livrar" 
dos referidos sintomas fisicos para que pudesse continuar a trabalhar no 
mesmo ritmo e a cumprir seus deveres: "servir a Deus e sustentar a família". 

Nesse momento ele fala bastante e de forma genérica sobre trabalho e 
religião. Traz conteúdos pessoais diluídos num discurso de caráter coletivo e 
unilateral. Considera o trabalho e a religião como "caminhos para a 
salvação" e acredita que "a vida na Terra seja apenas um teste para ver 
quem ganha o Reino de Deus". 

Dessa forma tudo que ele faz visa a perfeição, sendo aceitáveis apenas 
valores compatíveis com a "Bondade e a Honestidade". Ele reconhece a 
existência do "Mal", contudo, identifica esse fenômeno de modo unilateral 
com a figura do "Demônio", do "Inimigo", responsabilizando-o 
exclusivamente pelo despertar da maldade nas pessoas de ''pouca fé ". Os 
"crentes") ,como ele e seus familiares, tem a obrigação de se controlar e de 
resistir sempre ao Mal. 

Relata o seguinte sonho nesse período do processo de atendimento: 

"Está expulsando o Demônio que possuiu seusfamiliares". 

Tentei desvendar em sua dinâmica e apontar em seu discurso conteúdos 
inconscientes que pudessem trazer à tona aspectos compensatórios à estrutura 
rígida que se delineava em seu modo de ser. Na perspectiva do método 
junguiano (JUNG, 1987) que então norteava minha atuação, tratava-se de 
uma tentativa de iluminar o que estava na "sombra", de ampliar a consciência 
compensando sua unilateralidade. Chamei a atenção para forma como ele 
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depositava externamente todos os conflitos e as soluções: o ''Bem'' e o "Mal" 
partiam de fora, trazidos respectivamente por Deus e pelo Demônio. 

Mas quais eram os conflitos vividos por "Seu" João? Quem ou o que 
necessitava realmente de compensação, de transformação? Rigidez e 
unilateralidade seriam características presentes apenas na atitude dele? Como 
o padeiro estaria entendendo as palavras da psicóloga, uma vez que essa 
enfrentava sérias dificuldades para compreender as dele? 

Em recente pesquisa desenvolvida no âmbito da saúde pública 
(DURAN, 1997) abordei a questão da pertinência entre as propostas de 
atendimento em psicoterapia diante da demanda em saúde mental dos usuários 
de uma Unidade Básica de Saúde a partir da constatação dessa lacuna que 
tende a se estabelecer na comunicação entre o profissional e o usuário de um 
serviço público de saúde. 

No contexto da saúde pública, configura-se com frequência entre o 
profissional de saúde - particularmente aquele com IÚvel universitário - e o 
paciente, uma distância social que" ... em qualquer eventualidade, separa um 
membro das classes superiores altamente escolarizado e detentor de um saber 
específico, de um membro das classes populares." (BOLTANSKI, 1989, 
p.134-135) 

É óbvio que não é apenas uma distância social que se instaura nesse 
encontro, outras interdições se fazem presentes, mas é também notório que, 
como psicólogos, tendemos a interpretar como "resistência psicológica" do 
suposto paciente, aspectos muitas vezes vinculados à diferenças de perspectiva 
na apreensão da realidade. Ao não levarmos em conta essa distância social, 
intensifica-se o risco de transformá-Ia em instrumento para justificar relações 
de poder, também freqüentes na prática clínica quando psicólogo e paciente 
pertencem a um universo sócio-cultural semelhante. 

Voltemos ao encontro do padeiro com a psicóloga: 

As interpretações que eu fazia eram inconcebíveis para "Seu" João, 
pois para ele, ideias como: "há coisas que não se pode controlar", "há aspectos 
desconhecidos e imperfeitos no ser humano", soavam como "tentações do 
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Demôn;o". 

Além de não ver sentido em minhas palavras, o padeiro se mostrou 
preocupado com minha atitude, dando início a uma verdadeira doutrinação, 
como se quisesse me "salvar". Passou a ler para mim, em todas as sessões, a 
palavra de Deus contida na Bíblia que sempre trazia debaixo do braço. 
Começou também a entoar "cânticos" que aprendera em sua religião como 
uma forma de oração. 

De certa forma essa "doutrinação" levou- me a experimentar novos 
modos de "estar junto" com "Seu" João, através do canto, por exemplo, e a 
tentar "olhar" de sua perspectiva. Comecei a ler passagens da Bíblia e a 
conversar livremente com ele sobre temas religiosos. Por sua vez, "Seu" João 
mostrou-se mais receptivo às minhas palavras, tentando entender o que eu 
queria dizer e denominando, a partir de então, de "palestras" às nossas 
conversas. 

Nas "palestras" acerca da Bíblia, faIávamos bastante sobre a vida de 
Cristo. Enquanto "Seu" João enfatizava a perfeição e os atributos divinos de 
Cristo, eu fazia questão de destacar os momentos críticos enfrentados por 
Jesus em sua vida terrena. 

Quando ele falou que "não temia nada que fosse da terra, pois só 
temia a Deus", lembrei-o da passagem em que Jesus se retira para orar, 
antes de ir para o Calvário, e pede ao Pai que "afaste Dele aquele cálice". 
Citei também a passagem em que se narra a forma enérgica como Jesus 
expulsou os vendilhões que faziam comércio no Templo, na Casa de Deus, 
como contraponto à afirmação sustentada por ele de que "nenhum crente 
sente raiva ou perde o controle". E ainda a frase atribuída a Jesus, citada 
na passagem em que Maria Madalena - uma prostituta - ia ser apedrejada 
pelo povo: - Quem for livre de culpa que atire a primeira pedra., em resposta 
à colocação de "Seu" João sobre "a perfeição dos crentes". 

É interessante perceber que a partir dessas "palestras", Sr. João 
começa a referir aspectos mais "somb~s" de sua vida Relata que foi católico. 
mas que nesse tempo era muito "perverso": "raivoso, bagunceiro, 
preguiçoso e mulherengo". Refere que "bebia muito " e batia na mulher e 
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nos filhos. Melhorou ao entrar para a "igreja crente ", porém, teme voltar a 
se "descontrolar" caso se afaste dessa religião. 

Conta, então, o seguinte sonho: 

"Virou um trem que saiu da linha .. Todos que estavam dentro dele 
morreram, inclusive seus parentes. Ele sobreviveu, pois estava no último 
vagão que, por pouco, não virou também. 

Relata sentir medo de que o metrô saia da linha e aconteça um acidente 
fatal. Parece que está se pennitindo estabelecer contato com a desorganização, 
com o incontrolável e demonstra o quanto isso o assusta, mas vislumbra a 
possibilidade de "sobreviver" ao descontrole. 

Ao mesmo tempo começa a se "queixar" do trabalho, alegando cansaço. 
Estabelece uma relação entre os sintomas corporais que apresenta e o excesso 
de trabalho. Sente-se "preso e sufocado" na padaria. Manifesta desejo de 
tirar férias, porém, vai "abrindo mão" desse direito ao ser pressionado pelo 
patrão, contentando-se com três dias de folga na época do Natal, ocasião 
em que passa quase o tempo todo orando. FIz questão de citar nesse momento 
que ''Deus criou o mundo em sete dias, tendo reservado o último dia para o 
descanso" . 

Surgem indícios de uma percepção acerca da exploração que vive no 
trabalho. Começa a tecer críticas sobre o patrão, considerando-o muito 
"exigente" e pela primeira vez chama-o de "explorador". 

Relata outro sonho nesse periodo: 

"O patrão atira nele pelas costas porque ele estava queimando as 
pessoas também pelas costas com um isqueiro". 

Emergem progressivamente à sua consciência, entre outros, aspectos 
agressivos e destrutivos que a tanto custo ele tentava ocultar de si mesmo. 
Revelam-se na psique do padeiro, símbolos, outrora desconhecidos, como 
se ingredientes antes misturados numa massa pudessem agora ser 
identificados. 

"SeuJoão" recorda histórias de sua iníancia: Era espancado pelos 
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adultos até desmaiar. Quando tinha 90 dias de vida, os innios o jogaram 
"sem querer" no fogo. Nessa ocasião ele queimou gravemente as mãos, 
desfigurando alguns de seus dedos. 

Ele mostra as mãos para mim e conta de outros acidentes que sofreu 
no trabalho como padeiro em que "perdeu" um dos dedos e danificou outros 
numa máquina de preparar massa. Associa a ocorrência de tantos problemas 
com as mãos a uma "trama do Demónio para deixá-lo aleijado". Conta 
que toca acordeão na Igreja e se tivesse ficado "aleijado" não poderia 
"orar pela música" com tanta intensidade. 

Desde o início do processo de atendimento, Seu Joio havia trazido 
queixas que se manifestavam no corpo. Ao olhar para as mãos dele, percebi 
que o corpo poderia ser um poderoso instrumento para ampliar nossa 
comunicação. Talvez ali, naquelas marcas que carregavam uma história de 
ressentimentos e explorações, se configurasse um recipiente propício para 
compor novas receitas com a mesma massa. 

Pela primeira vez vislumbrei que, justamente naqueles sirtomas descritos 
por palavras inusitadas, pulsava a "vida" em forma de batedeiras. enrolações 
nas carnes, nervosuras e memórias registradas em seu corpo, particularmente 
em suas mãos. Ao invés de tentar apenas decifrar aquelas palavras, senti 
vontade de olhar aquele corpo que falava, de tocar aquelas mãos que mesmo 
deformadas faziam pão e tocavam acordeão. 

Só então me dei conta que tinha em mios um método de trabalho que 
parecia sintonizar com a demanda que estava se configurando no encontro 
do padeiro com a psicóloga. Justamente nesse período estava eKperimentando 
como paciente e como aluna de um curso de especialilJlção2 o "Método 
Corporal" desenvolvido por Sándor. 

Refiro-me ao trabalho proposto por SÁNDOR (1982) ruja matriz foi 
a calatonia, uma forma de condicionamento sutil e monótono que perpassa 
a sensibilidade cutânea e consiste num método de abordagem ao ser humano 
compreendendo-o em sua totalidade fisica, psíquica e social. 

A calatonia e suas ampliações não são propriamente técnicas de 
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relaxamento, mas compõem um método de regulação do tónus que 
possibilita a ocorrência de um "ajuste" espontâneo do organismo no sentido 
de maior flacidez ou rigidez muscular e de maior ou menor ampliação da 
consciência pelo aflorar de conteúdos inconscientes de acordo com a 
necessidade e com os limites de cada indivíduo. 

Sándor chamou minha atenção para a beleza e a complexidade presentes 
no contato humano. Segundo ele, ainda que não se efetive o ato de tocar, ao 
se estabelecer uma ressonância entre duas ou mais pessoas, ocorrem 
mobilizações multidimensionais que podem promover novos condicionamentos 
ou recondicionamentos fisio-psíquicos e sociais nos organismos envolvidos. 

Embora essa ressonância estivesse se estabelecendo entre a psicóloga 
e o padeiro, havia algo mais a ser explorado. As mãos do padeiro pediam 
para ser tocadas, as mãos da psicóloga pediam para tocar. 

Foi então que me dei conta que a maioria das pessoas que procura o 
serviço de saúde mental da u.B.S., traz queixas referentes a algum tipo de 
manifestação corporal e é, de modo geral, encaminhada pelo médico para o 
psicólogo porque "não tem nada". 

Percebi que o psicólogo entra no processo de atendimento a esses 
usuários numa lacuna deixada pela abrangência do conhecimento médico, 
para ouvir e lidar com o "nada", o que não é dito em palavras, mas se 
concretiza de forma cq>lícita no corpo. Essas pessoas expressam intensamente 
no corpo as marcas de suas condições sociais e de seu sofiirnento psíquico, 
assim como todos nós, porém, precisamos aprender a entrar em contato e 
compreender melhor as peculiaridades de cada modo de expressão para 
não transformarmos as teorias e técnicas psicólogas em verdadeiros "métodos 
de doutrinação". 

Nesse sentido, tanto a psicóloga como o padeiro eram "crentes", 
adeptos de um modo de ver o mundo, de uma concepção sobre o ser humano 
que necessitava ser transformada e ampliada. 

Resolvi propor a "Seu" João a realização de algumas experiências 
corporais na perspectiva do Método de Sándor. Expliquei que faríamos uma 
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espécie de "exercício" para que ele pudesse conhecer melhor seu corpo. Ao 
constatar que ele não havia interpretado a proposta como mais uma "tentação 
do Demónio ", iniciei o trabalho e constatei que, desde a primeira experiência, 
ele se "entregou" ao processo. 

"Seu" João fechava os olhos e soltava seu corpo na cadeira, procurando 
seguir às orientações quando se tratavam de métodos ativos em que solicitava 
sua participação. 

O ato de tocar foi introduzido aos poucos, tendo partido de uma 
proposta de auto-observação e de realização de movimentos para uma 
intervenção por meio de toques. 

Propus inicialmente observações abrangendo todo o corpo e o 
"Treinamento Autógeno de Schultz" e gradualmente fui introduzindo alguns 
exercícios "Psicalistênicos", a "Relaxação Progressiva de Jacobson" e 
finalmente trabalhos com as articulações, principalmente dos ombros, braços 
e mãos, tais como: "Respiração pelas Articulações, Rotações e "Puxões"3 . 

Com a introdução do toque, a massa que estava em descanso começou 
a fermentar e se deram grandes transformações. 

"Seu" João refere uma intensificação inicial dos sintomas corporais e 
chega a relatar que durante as experiências realizadas, consegue "sentir e 
escutar seu corpo por dentro ", principalmente o coração e o intestino. 
Estabelece uma relação entre o sintoma de "enrolação nas carnes" e o de 
"batedeira ", percebendo que um se altera em função do outro. Associa o 
agravamento desses sintomas com condições climáticas adversas (frio e calor 
excessivos) e com a ingestão exagerada de alimentos ou líquidos. 

Com a intensificação dos sintomas, surge uma sensação de desânimo 
e "Seu" João se permite descansar um pouco mais. Sente novamente desejo 
de tirar férias e de ir para o interior e aproveitar do contato com a natureza. 
Dessa vez ele realiza seu projeto e passa alguns dias "no meio do mato", 
passeia e nada no rio. Sente-se muito bem enquanto está lá, porém, ao 
retomar, os sintomas se agravam e se diversificam: passa a sentir tontura e 
falta de ar. 
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Percebe que quando fala "coisas ruins" para mim sente-se melhor, 
mais "animado" pois consegue "desufocar". Acredita que Deus pode 
perdoá-lo por seus pecados; admite finalmente que os tem. Diminui a 
frequência à igreja e não se mostra tão "fanático". Toca acordeão também 
em casa, sendo que antes restringia essa atividade à igreja. Cuida do jardim, 
brinca com os netos, sente-se mais alegre. Faz os exercícios psicalistênicos 
em casa e na padaria. Diz que sente muita falta da "ginástica" - nome que 
dá ao método corporal- quando fica muito tempo sem fazê-la. 

Ao mesmo tempo mostra-se mais irritadiço em casa com a família e no 
trabalho com o patrão. Refere que às vezes, quando o deixam neIVOSO, sente 
vontade de "morder as pessoas por dentro". 

Nesse período, paralelamente à realização das experiências corporais 
relata a ocorrência da seguinte imagem: 

"Sente que há mãos querendo enforcá-lo e que ele deve aprender 
a se defender". 

Começa a fazer exigências na padaria quanto à melhoria das condições 
de trabalho e ao respeito por seus direitos. Passa a gozar as folgas a que tem 
direito e a se questionar quanto à possibilidade de lutar pelo pagamento das 
férias e folgas atrasadas e das indenizações pelos acidentes sofridos no 
trabalho. Pensa em se aposentar, pois percebe que já cumpriu o tempo de 
trabalho suficiente para isso. 

Resolve dar entrada no pedido de aposentadoria e ameaça ir à justiça, 
caso o patrão não dê a ele "tudo o que é de direito". Paralelamente começa 
a se preparar para trabalhar como autônomo, visando complementar sua 
renda. 

Nesse momento traz outro sonho: 

"A casa antiga em que morava na Bahia é destruída pela chuva, 
pelo vento e pelo fogo, mas sobra a terra e o alicerce e ele constrói uma 
nova casa". 

Decide utilizar os conhecimentos que adquiriu na padaria e fazer 
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"sonhos" para vender na rua. A princípio ficou um pouco assustado com a 
novidade, mas aos poucos percebeu que a possibilidade de conhecer pessoas, 
de andar pelas ruas como vendedor autônomo - "sem patrão" - trouxe 
sensações que nunca havia experimentado antes, tais como: dignidade e 
liberdade. 

Conta que as pessoas gostaram tanto de seus sonhos que ele teve que 
pedir a ajuda dos filhos para a confecção dos mesmos. Resolveu utilizar seu 
uniforme de padeiro para as vendas, pois "isso causaria boa impressão". 

Foi assim que Seu João entrou na u.B.S. no dia em que encerramos o 
processo de atendimento em comum acordo, de boné e avental branco, 
carregando uma cesta cheia de sonhos, sonhos que ele nunca havia se 
permitido. Ele me dá um sonho e nesse momento sinto que não foi só ele que 
aprendeu a sonhar. O padeiro e a psicóloga aprenderam juntos a sonhar. 

Notas: 

* Artigo baseado em palestra proferida no 5° Encontro de Cinesiologia, 
Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, 1992. 

1. Sr. João não especificou qual igreja freqüentava, referia-se apenas 
ao fato de ser "crente". As religiões comumente denonúnadas como "crentes" 
derivam do protestantismo. 

2. Refiro-me ao curso de Cinesiologia Psicológica do Instituto Sedes 
Sapientiae, São Paulo, idealizado por Pethõ Sándor. 

3. A descrição e a fundamentação desses métodos pode ser 
encontrada em SÁNDOR(1982), FARAH(I995) eDELMANTO (1997), 
entre outros. 
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