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Para a Constituição de Novas Práticas em 
Terapia Ocupacional. 

Maria do Carmo Castiglione 

Sabemos que há uma dificuldade generalizada em lidar bem com a 
deficiência física. Esse comportamento parece ter suas raízes no âmbito 
social, e consequentemente, no cultural. A 16gica dos valores sociais 
dominantes determina o perfil que os indivíduos devem configurar, a fim 
de se integrarem na sociedade. Aqueles que por uma ou outra razão, fogem 
do prescrito, tomam-se presas fáceis da violência, da intolerância, do 
6dio, do preconceito, do desprezo dos olhares enviesados, e, 
frequentemente, são encarados como cidadãos de segunda classe. 

O terapeuta ocupacional enfrenta cotidianamente o ideal de estética 
corporal que a sociedade defme e os atributos ligados ao padrão esperado. 
Pode-se dizer enfrentar porque, na verdade, ele lida com indivíduos que 
desejam ter qualidades, de que foram privados. Por não conhecer, na 
profundidade necessária, o emaranhado dos fenômenos psicossociais 
suscitados pela questão, a atuação de um profissional dessa área frente à 
pessoa que apresenta o corpo imperfeito está, no meu entender, aquém do 
possível e do desejável. 

Partindo da discussão conceitual de Canguilhem, em "O normal e o 
patol6gico" (1990), toda doença é, basicamente, uma situação de déficit; 
no entanto, uma alteração bioquúnica é insatisfat6ria para explicar uma 
doença: ela s6 adquire significado quando referida à totalidade do homem 
doente. Ou seja, Canguilhem consegue dar uma visão abrangente do ser 
humano, ao pensar o biol6gico, o psicol6gico e o social a um s6 tempo. 
Por isso, o limite entre o normal e o pat6logico é impreciso para diversos 
individuos considerados simultaneamente, num dado momento. Por outro 
lado é perfeitamente preciso para um único e mesmo indivíduo, considerado 
em diferentes pontos do mesmo tempo. Para o autor, mais do que o homem, 
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: a própria vida que institui suas nonnas, que são ao mesmo tempo 
:ondições de sua preservação e luta contra os perigos que a ameaçam. 

Há portanto urna nonnatividade biólogica que significa: a vida dita 
lS normas que lhe permitem manter-se e crescer, e dita novas normas 
luando se vê ameaçada. 

O "normal" é, pois, um valor estabelecido pela vida em sua própria 
iefesa e interesse. O "normal" é aquele que sente que pode arriscar, porque 
:em a plasticidade necessária para fazê-lo. Faz parte da saúde, diz 
:anguilhem, poder abusar da saúde. 

É o doente - e não o são - quem faz economia, pois tende a reduzir 
mas normas e estabilizar suas condições de vida. Dessa forma é a partir 
jo próprio indivíduo, considerado à luz de sua história, que se pode chegar 
l conclusão do corte existencial por uma doença. 

Outro aspecto que precisa ser considerado quanto ao encadeamento 
je fenômenos ligados à doença é assinalado por L.A. Amaral. "Algo 
'Jcorre com o indivíduo (de forma congênita ou adquirida) em função 
de uma cadeia de circunstâncias (etiologia) provocando alterações na 
estrutura ou funcionamento do corpo (patologia). Essas alterações 
(manifestações), se evidentes, são exteriorizadas por anomalias na 
estrutura ou aparência, ou ainda no funcionamento de um orgão ou 
sistema (deficiência) alterando a capacidade de realização (incapacidade), 
o que pode colocar o indivíduo em situação de prejuízo (des-vantagem), 
resultante de deficiência ou incapacidade, em relação a outros 
indivíduos de seu grupo", (p.49). Esse encadeamento é o substrato do 
documento da O.M.S. - Secretariado Nacional- 1989, que identifica as 
categorias de deficiência, incapacidade e desvantagem, no sentido de 
estabelecer qual a importância e a ordem de grandeza dos problemas 
implicados em cada urna delas e quais os recursos necessários à 
solução dos mesmos. 

O encadeamento de fenômenos ligados à doença extrapola a própria 
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doença em seus aspectos individuais, na medida em que repercute 
culturalmente. Na verdade, encontra-se aí um conjunto de conceitos -
estigma, estereótipo, preconceito e atitudes, que devem ser estudados mais 
profundamente. 

Estigma refere-se a uma "marca" que um indivíduo possui e que o 
distingue pejorativamente dos outros. Tal diferença, por sua vez, leva à 
segregação social. Criam-se, assim, visões estereotipadas do real, 
notadamente no campo das relações sociais. Quando falamos do real, 
estamos próximos do campo do preconceito que, nas palavras de 
Klineberg, se "refere a pré-julgamento, um sentimento ou resposta 
antecipadaem relação a pessoas ou coisas e portanto, não baseados em 
experiência real. Pode ser positivo ou negativo ... " (1959, p.590). 

O resultado desses aspectos tende a viabilizar a ação social dos 
indivíduos portadores de deficiência física. Ainda que se observe hoje em 
dia a presença de um discurso mais integrador, a pessoa portadora de 
deficiência física não tem seus direitos reconhecidos pela grande maioria 
das culturas. Daí o fato de ser necessário e urgente repensar como os 
conceitos discutidos acima se relacionam e se congregam, constituindo 
um sistema sócio-cultural ambíguo e contraditório, no que concerne à 
pessoa portadora de deficiência física. 

Há, assim, que se assegurar, por exemplo, o direito de livre 
locomoção e, para isso, os meios de transporte coletivo precisam ser 
revistos. A construção de edifícios requer nova regulamentação que 
garanta a ausência de barreiras arquitetônicas (revisão de largura das portas, 
introdução de escadas rolantes, rebaixamento das guias para facilitar a 
travessia com cadeira de rodas). Outros fatos que impedem o acesso à 
educação, à cultura e ao lazer estão de igual modo, a requerer urgente 
revisão. Cabe, também, discutir e propor soluções para que as pessoas 
portadoras de deficiência concorram, em igualdade de condições no 
mercado de trabalho. 

Com bases nessas preocupações, vejo como tarefa fundamental do 
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docente de terapia ocupacional, sair dos limites estreitos de uma atividade 
profissional interessada quase exclusivamente nos aspectos curativos e 
individuais da doença, para visar a promoção da saúde. É preciso 
questionar os modelos vigentes na terapia ocupacional, propondo o reexarne 
da fonna de intervenção do terapeuta ocupacional. É preciso consolidar 
uma linha de pensamento que sugere a inserção cada vez maior da terapia 
ocupacional na realidade social. Essa ação mais abrangente e globalizante, 
deve estar embasada numa reflexão mais ampla sobre o homem e a 
sociedade, a saber: em uma análise do meio de vida desse homem e na 
realidade institucional nas quais se encontra inserido. Essa postura deve 
possibilitar o rompimento com muitos preconceitos e estigmas, na medida 
em que amplia os espaços onde o indivíduo se expressa como sujeito de 
sua própria história e do processo social, o qual inclui, mas não valara, a 
própria deficiência. Isso significa lidar não com rótulos imobilizantes e, 
sim, com as potencialidades e as limitações de qualquer indivíduo concreto, 
sem perder de vista que o caráter de toda intervenção técnica específica 
deve ser o de ampliar, cada vez mais, as possibilidades da relação 
terapêutica, ou seja, pennitir que o indivíduo se expresse na sua inteireza, 
enfrentando os diferentes problemas que nelas são encontrados. 

É necessário abordar o indivíduo portador de deficiência física na 
sua totalidade e refletir sobre o lugar da patologia tanto na problemática 
do deficiente quanto na postura técnica do profissional; conhecer as 
diferentes fonnas de manipulação e auxílios adaptativos, que contribuam 
para que o indivíduo adquira novas habilidades ou que objetivem o 
fortalecimento da musculatura e a recuperação das funções motoras ou da 
sensibilidade. É fundamental a reflexão de que a busca de uma vida 
saudável implica conhecer as diversas possibilidades de elaboração de 
uma vida equilibrada. Isso é muito mais do que eliminar os obstáculos 
físicos. 

Precisamos objetivar uma nova proposta de atuação que possibilite 
a superação da descontextualização, fragmentação e dicotimização do 
indivíduo, em geral. Na tentativa de sair do impasse da fragmentação do 
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homem em diferentes esferas (da qual a primeira delas é a física x mental), 
sujeitas, cada uma, a juízos de valor. Elegi e destaco como referencial 
teórico para minha atuação profissional Lúria e Jung. Na verdade, a 
construção deste sistema não comporta nenhuma síntese fácil. Mas, em 
linhas gerais pode-se dizer que os princípios que governam o 
funcionamento do cérebro humano, tal como descrito por Lúria, pennitem 
a apreensão do indivíduo como um todo, retirando, assim, o foco do 
problema do orgão lesado. Da mesma fonna, adotando a ótica junguiana, 
evidencia-se que o corpo humano não se reduz à essência mecânica de 
toda e qualquer realização do ser: é sobretudo um todo personalizado. 
Centrando-se no portador de deficiência física à luz de tais abordagens, 
toma-se imprescindível que, em terapia ocupacional, sejam oferecidos 
tratamentos dinâmicos e individualizados que contemplem a singularidade 
da personalidade do paciente. Viver como totalidade - e ensinar a viver 
como totalidade - fazem parte da terapia ocupacional bem sucedida. 

Finalizando, gostaria de comentar um trabalho de pesquisa que 
realizei junto aos alunos matriculados na disciplina "Terapia Ocupacional 
Aplicada às Funções Corporais e suas Alterações f' no primeiro semestre 
de 1993. Meus objetivos eram identificar os conceitos "espontâneos" sobre 
a visão de corpo e sobre a visão de deficiência física que esses alunos 
tinham e os motivos que tomam difícil lidar com o corpo da pessoa 
portadora de deficiência. Gostaria de verificar também, se através da 
apropriação de conceitos científicos no decorrer do curso, seria possível 
transfonnar essa visão. 

Isso porque, como docente, estou buscando as concepções que 
facilitam e/ou impedem uma relação profissional de qualidade. 

Quanto às noções referentes ao corpo, os resultados da pesquisa 
indicam que, já antes do curso, as atitudes culturais voltadas para o corpo 
parecem estar passando por uma transfonnação onde se pode estabelecer 
uma relação de identidade e igualdade entre o corpo e a psique - o EU. 
Após o contato com algumas teorias e autores a respeito do tema do corpo 
é possível notar que houve interação dos conceitos espontâneos e 
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científicos. Alguns alunos, mais que os outros, conseguem traduzir 
exatamente o que vem sendo discutido no curso, na busca de compreender 
o fenômeno "corpo humano". O corpo é expressão do EU, deve ser visto 
como uma UNIDADE. Trata-se, portanto, da produção de um conceito 
que exige a capacidade de abstração e de reflexão sobre as questões que 
se colocam em relação ao corpo. 

Quanto à visão de deficiência física é possível observar que há nos 
alunos, no início do curso, uma ambiguidade com relação ao indivíduo 
portador de deficiência física. Alguns chegam a considerar a pessoa 
portadora de deficiência física "como uma pessoa nonnal", o que revela, 
no meu entender, uma atitude que tende a tratar a situação superficialmente 
desconsiderando a complexidade da questão, que vai desde a 
estigmatização social do portador de deficiência física até as barreiras 
arquitetônicas que se colocam no seu cotidiano. Ao admitir a limitação ao 
corpo, também atribuem um valor pejorativo ao mesmo, levando 
consequentemente à limitação da pessoa. 

A redução da pessoa, por exemplo, pode se dar se esta for 
comparada a uma máquina que não funciona bem. Contudo, encontram
se conceitos espontâneos que não se centram em um único aspecto do 
indivíduo portador de deficiência física, vendo-se neles possibilidades de 
recuperação e não apenas aspectos desviantes, que se constituem em 
problemas. A discussão em sala de aula tem contribuído para os alunos 
estruturarem seus conceitos espontâneos e organizá-los num sistema 
conceitual mais abrangente, numa construção paulatina e contraditória 
que, partindo de generalizações, encaminha-se para uma nova consciência. 

Quanto aos elementos facilitadores e os restritos ao contato físico, 
constatei primeiramente, uma idealização da profissão de terapeuta 
ocupacional, visto entenderem que ela assegura ao profissional um poder 
e uma força que lhes possibilita melhorar a vida das pessoas. Verifiquei 
também, percepções de que a culpa pela aversão ao contato era atribuída 
ao outro - o indivíduo portador de deficiência física - caso não desejasse 
- como se isso fosse possível - ser auxiliado a enfrentar seus problemas. 
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Encontrei, ainda, o reconhecimento da dificuldade do contato físico com 
o portador de deficiência física, em razão da proximidade gerar sentimentos 
como ansiedade, angústia, pena e medo. Tais emoções parecem só ser 
superadas, de acordo com os participantes da pesquisa, ao se estabeler um 
vínculo na relação terapêutica. 

Uma fonna de superar o preconceito, a ansiedade, etc., é buscar 
respaldo teórico. Reforça esse aspecto a necessidade apontada de se contar 
com um enfoque mais amplo que "vá além da técnica e da ciência e 
contemple a integração mente-corpo" como forma de transcender a 
dicotomia instalada no próprio seio da Terapia Ocupacional. 

Em síntese a pesquisa revelou aspectos que os alunos julgavam 
importantes de serem vistos e revistos, quando do contato físico com o 
portador de deficiência física. Foi possível verificar também que os 
conceitos iniciais encaminham-se, ainda que lentamente, para a resolução 
do problema. Esse fato aponta um nível de desenvolvimento mais 
elevado, na medida em que a interação dos conceitos espontâneos e 
científicos parece estar se processando, gerando novas fonnas de ver e 
lidar com o indi víd uo portador de deficiência física. 

A Terapia Ocupacional precisa, a meu ver, estudar e tratar numa 
perspectiva abrangente todas as manifestações de enfennidades humanas 
e suas sequelas, sendo o trabalho corporal uma das possibilidades de 
intervenção. Este, tal como o vejo, é perfeitamente adequado para se obter 
o importante, necessário e imprescindível equilíbrio fisiológico e 
psicológico do ser humano. A partir dessa perspectiva, reafIrma-se, ao 
invés de excluir, a pertinência de uma abordagem multidimensional, 
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envolvendo tratamentos em vários níveis do sistema corpo/mente, o que 
irá exigir a presença de uma equipe inter-disciplinar, ou seja, vários 
especialistas compartilhando da mesma concepção de saúde. 

Ainda para não perder de vista o paciente como ser humano, é 
fundamental a construção de vínculos sólidos entre terapeuta - paciente, 
entendendo-se por vínculo a definição dada por Pichon - Riviere (1986): 
relacionamento estabelecido entre duas totalidades, ou seja, entre duas 
pessoas que se apresentam de fonna inteira e transparente na interação. 

Do ponto de vista do terapeuta, isso implica abrir-se para o paciente, 
escutando-o e comprendendo-o em sua atuaI condição. Implica, ainda, 
um exercício competente do saber e do saber fazer, impondo-se por tais 
qualidades como autoridade a serviço daqueles que buscam tratamento. 

Isto é pouco, poderiam ser derivadas muitas outras consequências. 
No entanto, se apenas isso fosse feito, teríamos dado o 10 passo desta 
tarefa interminável e que é para toda a vida. 
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AMOR E INDIVIDUAÇÃO * 
Regina Manhanelli 

"A meta é importante somente enquanto idéia; o essencial é o opus 
que conduz' a meta: isto é a finalidade da vida." (1) 

Individuação: processo através do qual nos tomamos aquilo que 
somos. 

O que somos nós? Desde sempre o homem tem se ocupado dessa 
questão. Como não cabe aqui uma discussão filosófica extensa, 
escolhemos um dentre os caminhos possíveis de realização do humano e 
nos restringiremos a enfocar a individuação como um aprendi~ado do 
Amor. Deste ponto de vista, individuar-se é tomar-se humano. E nascer 
no coração. Pois se a "memória do amor pode nos trazer para casa", talvez 
seja porque re-cordar é lembrar com o coração. 

Segundo NISE DA SILVEIRA (2), ''Todo ser tende a realizar o 
que existe nele em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente 
do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem, embora o 
desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças 
instintivas inconscientes, adquire caráter peculiar: o homem é capaz de 
tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo." 

Isto me faz recordar uma pequena estória, de EMMA 
MASCHEVILLE, urna pensadora gaúcha, que conta de um cravo que 
vivia no meio de um canteiro de rosas e tentava, com todas as suas forças, 
ser urna rosa. O máximo que conseguia, com todo seu esforço, era ser um 
cravo desengonçado. Sofria muito, até que um dia, um anjo soprou ao seu 
ouvido que, se ao invés de tentar ser o que não era, deixasse aflorar toda 
cor e perfume que só um cravo tem, as coisas poderiam ser diferentes. Ele 
assim fez e tomou-se um cravo que se diferenciou, no meio de um canteiro 
de rosas. 
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o ser humano ocupa um lugar ímpar na natureza. Como os outros 
seres, que a ela pertencem, traz, ao nascer, uma destinação biológica, mas 
é também dotado do livre arbítrio, que por vezes representa um grande 
complicador, no processo de realizar seu destino, porque a ele foi facultado 
escolher. 

Somos homens por "direito de nascença", mas isso não é suficiente 
pois, se o homo sapiens é aquele que sabe e sabe que sabe, então, como a 
semente é o germe de uma planta, nascemos destinados a sermos 
humanos, mas assim como a semente ainda não é planta, nossa 
humanidade precisa ser realizada. 

Essa realização do humano envolve a consciência crescente de nossa 
singularidade, incluindo as forças e limitações pessoais, ao mesmo tempo 
que nos leva a uma apreciação mais ampla e compassiva da humanidade 
em geral. "A individuação não exclui o mundo, pelo contrário, o 
engloba."(3) 

A meta, portanto, não é tomar-se perfeito, tentando ser o que não é, 
sobrepujando a própria psicologia pessoal, mas familiarizar-se com nosso 
potencial, com nossos recursos, com nossa fragilidade, com nossa inscrição 
no tempo, com limitação no espaço para, talvez, se a "Lei da Graça" 
assim o permitir, experimentar a "completude". 

" ... e para completar-se terá de aceitar o fardo de conviver 
conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua 
natureza, tragam estas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou 
claras". (4) 

É a consciência então, o fato r de diferenciação que pode nos 
humanizar. A princípio como instância mediadora entre o indivíduo e os 
valores do coletivo, propiciando a vida em sociedade. Em seguida, como 
"voz interior", indicando novos caminhos, impelindo a novas conquistas. 

À medida em que essa consciência se realiza, percebe-se uma entre 
outras e, ao mesmo tempo, vinculada a uma realidade maior do que ela 
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mesma, da qual é expressão e à qual se encaminha. Essa realidade maior 
é o centro ordenador da psique e foi chamada por JUNG de Se!f ou Si
mesmo. 

Segundo JUNG, "a finalidade do processo de individuação é a 
síntese do Self."(5) 

Considerando tal fmalidade, "tomar-se consciente" não basta e nem 
deve ser confundido com o "realizar-se a si mesmo". 

" ... observo cada vez mais que se confunde o processo de 
individuação com o processo de tomar-se consciente, e que o ego é, 
consequentemente, identificado com o Si-mesmo, o que naturalmente 
acarreta uma irremediável confusão entre os conceitos, pois com isto a 
individuação se transforma em mero egocentrismo. Ora, o Si-mesmo 
compreende infinitamente muito mais do que apenas o ego, como no-lo 
mostra o simbolismo desde épocas imemoriais: significa tanto o Si-mesmo 
dos outros, ou os pr6prios outros, quanto o ego."(6) 

Estudando extensamente o simbolismo, JUNG encontrou o processo 
de individuação descrito em imagens nos mitos, na alquimia, nos sonhos, 
e demais produções do inconsciente. 

Os sonhos nos trazem vislumbres dessa jornada, e, refletindo sobre 
esses momentos, podemos ter uma "revelação" da totalidade da trajet6ria 
humana, no ruma da individuação. 

Trouxe os sonhos de quatro mulheres que relacionei com momentos 
desse processo e, por questão simplesmente didática, intitulei: 

1 - Descobrindo a própria fragilidade. 

2 - Encontrando a sombra. 

3 - Vivendo no corpo a dor. 

4 - Renascendo. 

Chamei-as pelo nome de deusas, porque ao mesmo tempo que as 
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esconde, o nome revela algumas de suas características. 

Descobrindo a própria fragilidade 

ÁRTEMIS - deusa da caça e da lua, protetora da natureza e da 
irmandade entre as mulheres, como esta jovem executiva de 35 anos, 
eficiente, capaz, sozinha. Passou por uma dolorosa experiência de um 
casamento terminado há cinco anos, cujas cicatrizes ainda carrega no corpo 
enaalma. 

Ao longo de sua carreira tem esbarrado no assim chamado 
"preconceito camuflado", que impede o acesso de mulheres aos cargos 
mais elevados nas empresas. 

Sempre tentando superar-se (constantemente tem treinado homens 
para os cargos de chefia), desembocou num clássico quadro de stress com 
pronunciada sin tomatolo gia cardíaca. 

Eis seu sonho: 

"Caminhava por um lugar ermo, que ora parecia uma floresta, 
ora uma praia, num grupo de pessoas, algumas conhecidas, outras 
desconhecidas, adultos e crianças. 

Chegamos a um núcleo, numa clareira, onde iríamos pernoitar. 
Era um lugar rústico, parecido com uma aldeia tribal. Cada pessoa do 
grupo deveria se alojar numa cabana individual. Era um pequeno 
compartimento triangular, revestido de um material que parecia um 
plástico branco em alto-relevo, muito frágil. Sentia muito medo de ficar 
só. Aparece então um senhor de cor que me dá um cobertor cinzento, 
única proteção com que poderia contar, tanto para me cobrir, quanto 
para forrar o chão onde iria dormir. Havia muito pó, e o chão era de 
pedra, coberto de cascalho. Eu mal cabia em pé na cabana, mas o que 
mais me incomodava era a solidão. Pensava: como ia me proteger? Se 
vier um bicho, um animal notumo ... Como dormir num lugar tão exposto, 
tão frágil? Percebo então que tinha um absorvente nas mãos." 
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Aqui Ártemis descobre a fragilidade inerente à sua condição de 
mulher, num mundo governado por leis masculinas (que ela vive em 
conflito com sua feminilidade). Mênstruo e Lua são similares em muitos 
idiomas. Reconhecer, aceitar e amar essa condição é parte de sua tarefa 
de crescimento. Segundo WNG, "aquilo que não integramos, acabamos 
vivendo externamblte corno nosso destino." (7) 

Talvez, corno na canção de JOHN DENVER, Perhaps Love, o 
amor seja um lugar onde a gente se sinta seguro, forneça um teto sobre 
nossas cabeças e um chão sob nossos pés. Ou talvez seja apenas um 
cobertor cinzento ... 

Encontrando a sombra 

HÉSTIA - deusa do silêncio e da introspecção, assim batizei essa 
suave mulher de 32 anos, psiquiatra, divorciada, sozinha. Após o término 
do casamento, deixou sua cidade natal, ha milhares quilometras de 
distância, seus pais, amigos, entre os quais o ex-marido, e veio para São 
Paulo, visando um aprimoramento profissional. 

Às vezes a solidão lhe pesa, mas tem se saído muito bem, 
organizando a própria vida e curtindo prazeirozarnente o apartamento que 
divide com sua gata. 

Eis seu sonho: 

"Estava em minha cidade, na rua da casa em que nasci, mas tinha 
a idade atual. Andava em direção à esquina, olhando para o chão. Vou 
me lembrando, conheço cada pedra, cada risco, cada espaço deste lugar 
(foram muitos anos de análise!). Olho para a porta das casas, há muitas 
flores, rosas vermelhas e brancas. Queria muito que alguém me desse 
flores. Percebo um senhor idoso, de óculos e bengala, caminhando a 
meu lado. Pressinto que atrás vem mais alguém. Há um rapaz vindo em 
sentido contrário, trazendo um maço de flores. Mas o que vem atrás de 
mim, passa à minha frente e recebe as flores em meu lugar. Ele carrega 
alguns livros, como se fosse um estudante, e troca um sorriso zombeteiro 
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com o velho. Parecia que os dois se conheciam. Ando ainda mais um 
trecho ladeada pelos dois, que seguem caminhando quando paro na 
esquina e vejo a igreja. É a mesma igreja da infância, onde havia uma 
enorme estátua de Cristo, muito maior do que eu, que me causava uma 
sensação angustiante quando pequena. Olho sem me aproximar. Há muita 
gente no pátio, está escuro, há muitas velas acesas. Percebo de longe tres 
estátuas imensas, descomunais, que ultrapassavam os muros do pátio. 
Uma é de Nossa Senhora, a do meio não lembro, e a terceira é de um 
mártir, acho que São Sebastião. TInha uma sensação indefinível. Olhava 
e não tinha medo, apenas sentia que não era o momento. Voltei e desci 
em direção à casa, olhando para o chão. Chego a uma casa igual à 
minha. Queria entrar, mas havia gente morando, pessoas muito simples. 
Observo o pátio com móveis velhos, e percebo no quintal uma mulher 
forte, negra, com um vestido florido, lavando roupas num tanque. A mulher 
vem para a frente da casa, caminhando em minha direção. Sinto-me 
desconfortável com esta aproximação." 

O confronto com a sombra é a condição preliminar do processo de 
indi viduação. Este sonho nos dá um vislumbre de etapas posteriores, mas 
aponta a necessidade de se considerar o momento e fazer o que é necessário. 
Por amor, assim diz ELLIOT. (8): 

"Nós não cessaremos de explorar 

E o flITI de toda nossa exploração 

Há de ser chegar aonde começamos 

E conhecer o lugar pela primeira vez." 

Vivendo no corpo a dor 

ATENA - guardiã das cidades, onde reina e cujo espaço físico 
defende. Deusa da inteligência e da razão, do equilíbrio apolfneo e do 
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espírito criativo. Como TÊMIS, é a deusa da justiça. É conhecida como a 
"filha do pai", assim como esta mullier de 42 anos, casada, um fillio de 18 
anos, profissional brilhante, ocupando um cargo de destaque na 
administração pública. 

Um casamento estável, amigos, um filho bem encaminhado, sucesso 
profissional. "Se não fosse a dor na coluna", poder-se-ia pensar que a 
vida era um mar de rosas. E o pior, é que o pinçamento na quinta vértebra 
cervical, por si s6, era insuficiente para justificar tanta dor e assim tão 
prolongada. 

Eis o sonho: 

"Estava num local agradável, bonito. Havia um rio, que cruzei 
com água pelo joelho, apesar de ter visto uma ponte. Do outro lado havia 
pedras, um quiosque e pessoas comendo e bebendo. Vejo um casal de 
amigos, chego até eles e os cumprimento. Sirvo-me também de comida e 
bebo. Conversamos agradavelmente. Resolvo voltar, mas a água havia 
subido até o pescoço, e o rio estava turbulento. Quis atravessar pela 
ponte que vira anteriormente, mas não consigo encontrá-la. Sinto muita 
angústia, muito medo. Pareço estar numa ilha. Começo a dar voltas e 
vou me embrenhando pelo lugar, quando percebo que meu pai ia à frente, 
procurando o caminho. Resolvo segui-lo. Ando por penhascos, pedras, 
num trajeto difícil e desgastante, vendo o rio embaixo, sem encontrar 
saída. Depois de muito caminhar, resolvo abandonar meu pai e voltar ao 
começo, para ver se achava a ponte. Vejo então, no alto de uma colina, 
uma igreja muito grande. Tenho um 'insight': tinha que passar por dentro 
da igreja para encontrar o que procurava. Entro por uma porta lateral, 
numa nave imensa como de uma catedral. Sei exatamente o que fazer. 
Era como se sempre tivesse estado a meu lado, mas antes não podia ver 
que a solução estava ali. Atravessei a nave, dirigindo-me à porta principal. 
Esta se abre, e encontro uma ponte levadiça, que atravesso emocionada. 
Estou num estado de encantamento, por haver encontrado a passagem." 

É difícil abrir mão de saídas seguras, como seguir o conhecido, ao 
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invés de se entregar ao grande desconhecido. Como diz JUNG (9), " ... a 
experiência do Self sempre se constitui numa derrota para o ego." 

A dor nos faz experimentar essa derrota, mas o limite do homem 
talvez seja mesmo, como se diz, a oportunidade de Deus. 

Então, talvez o amor seja como uma janela, talvez uma porta aberta, 
que nos convida a ver mais longe ... "A questão decisiva para o homem é: 
ele está ou não ligado a algo infinito? Eis aí a pergunta mais significativa 
da sua vida." (JUNG 10) 

Renascendo 

Até aqui as chamei pelo nome de deusas. A quarta chamarei pelo 
nome de uma mortal que se tornou deusa: PSIQUE. Ela reúne um pouco 
de Deméter, Hera e Mrodite, mas sua trajet6ria é terrena e, para manter 
seu casamento de 25 anos, teve que reuní-Ias e, num certo sentido, 
ultrapassá-las, ir além do que estes modelos isoladamente permitiam, dando 
um novo rumo à pr6pria vida. 

É uma dona de casa, 50 anos, 5 filhos, um netinho. Um casamento 
atribulado; além dos filhos, o cuidado com os sogros e a mãe idosos, 
dificuldades fmanceiras que a levaram a trabalhar como professora primária, 
para ajudar no orçamento familiar, e depressões peri6dicas que a 
afundavam em longos intervalos de escuridão. 

Quando veio à terapia estava numa dessas "viagens ao Hades", 
amedrontada diante da perspectiva de mais um longo período de 
peregrinações e remédios, que a impediam de levar a vida no ritmo a que 
se acostumara, com medo de ser julgada fraca pelos outros, com medo de 
estar ficando louca e de perder o marido, cuja paciência vinha sendo testada 
a cada nova ocorrência. 

O doloroso é que justamente no momento em que a vida mais 
parecia sorrir para o casal, em que a situação financeira não apenas se 
estabilizara, mas lhes permitia uma vida com mais largueza e conforto, 
concluída a reforma da casa que ficou do jeito que sempre sonhou, então 
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ela adoece, e não podia encontrar um motivo que justificasse seu estado. 

Trabalhamos intensamente o corpo e os sonhos,que trazia em 
quantidade. Um deles, já da fase em que sentia melhor, foi o seguinte: 

"Precisava levar alguém para a escola. Estou num carro, no banco 
traseiro. Meu marido está na direção. No banco dianteiro estão ainda o 
filho caçula, e o neto. Chegamos a um lugar e eu desço do carro. Nesse 
momento descubro que eu era quem estava sendo levada à escola. É um 
prédio desconhecido, parece um orfanato. O local parece deserto. Entro 
e vejo uma enorme escada em espiral que sei, deverei subir. Inicio a 
subida e percebo que carrego junto ao peito um livro de capa cor de 
vinho, cujo título desconheço. A meio caminho debruço-me sobre o 
corrimão que circunda o vão central da escada, e observo a altura que já 
subi. Então o livro despenca, percorrendo a trajetória de um eixo 
imaginário e, apesar da grande distância até o chão, posso ler o título, 
gravado em letras brancas: "O Evangelho". Desço, apanho o livro e 
saio do prédio, querendo voltar para casa. Meu marido já não está lá, e 
inicio um grande trajeto a pé, procurando o caminho de volta. Percorro 
ruas e avenidas, em cujo percurso deparo com situações que dizem respeito 
à minha busca, mas não sei ao certo para onde me dirijo. Finalmente, 
depois de muito caminhar, encontro um homem desconhecido, um jovem 
numinoso, vestido de branco, que me indica a direção a seguir." 

PIERRE SOLIÉ (11) acrescenta à espiral que representa o 
desnvolvimento psicológico, um eixo central, ao longo do qual se 
processam as fases do desenvolvimento em estágios. O primeiro 
corresponde à fase oral, o segundo à anal, e o terceiro à fase 
genital,conforme a visão freudiana. Segundo ele, esta concepção é válida 
até a metanóia, a partir da qual, o movimento da energia inverte a direção, 
e a espiral que até então se alargara, começa a se fechar. Simetricamente 
aos estágios anteriores, novas etapas são vividas: a primeira, que 
corresponde à fase genital, ele chamou de Eros; a segunda, em 
correspondência com a fase anal, é a fase de Cáritas e, a terceira, 
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relacionada à fase oral, recebeu o nome de Ágape. 

Eros faz pensar em ligação, um nível de Amor que só se realiza 
mediante a abertura do chakra cardíaco. 

Dentro da idéia oriental da ascensão do espírito através dos 
diferentes centros, que podem ser entendidos como estágios arquetípicos 
de experiência, começa-se com vivências animais elementares de fome e 
voracidade, de controle e sexualidade, e assim se vai passando de um 
domínio físico a outro. Esses centros se localizam na pelve. 

Mas, quando o centro do coração é tocado e um sentimento de 
compaixão se ergue em direção ao outro, e você percebe a ambos como 
criaturas que participam de uma mesma vida, um novo estágio se inicia. 

Esse outro pode ser o próprio corpo, sentido como um limite ou 
mesmo urna prisão, a própria feminilidade vivida como uma condenação, 
os próprios sentimentos que nos tomam vulneráveis, as próprias emoções 
que nos fragilizam, a própria sombra, que nos toma humanos. Essas 
mulheres tem descoberto esse outro em seu corpo, em seus sonhos, em 
suas vidas. 

Citando JOSEPH CAMPBELL: "Essa abertura do coração para o 
mundo é mitologicamente simbolizada como nascimento virginal, que 
significa o nascimento de uma vida espiritual, onde havia inicialmente 
uma forma humana-animal elementar, vivendo para atender apenas a 
necessidades físicas de saúde, procriação, poder e alguma diversão."( 12) 

... Amar a própria fragilidade de nossa inscrição no tempo e no 
espaço é condição para uma participação voluntária na fragmentação da 
vida. E, como diz CAMPBELL, "participação voluntária no mundo é 
muito diferente de apenas ter nascido nele."(l3) 

Cáritas, o segundo estágio, se refere à ampliação desse amor pelo 
outro, em amor pelos outros, estendendo para ° nível social, o alcance 
dessa compaixão. 
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Cada uma a seu modo, estas mulheres tem ensaiado essa participação 
na comunidade humana, seja em sua atuação profissional, seja em termos 
pessoais. Ártemis socorre suas irmãs custeando-lhes os estudos. Héstia 
tem trabalhado com grupos de mulheres e terapias individuais num posto 
de saúde da rede pública. Atena, por força de sua posição, confere a seus 
pareceres sempre uma reflexão que extrapola o nível puramente técnico. 
Psique, timidamente a princípio, começou a se reunir com outras senhoras, 
um dia a cada dois meses, para prepararem sonhos. É um movimento 
espontâneo, uma iniciativa singela, mas as "encomendas" vem sempre 
crescendo. 

Creio que o Ágape, a próxima etapa proposta por SOLIÉ, esteja 
indicada na promessa de uma união mística, no sonho de Héstia, ou na 
própria situação de partilhar o alimento, no sonho de Atena. No caso de 
Psique, anunciou-se através do seguinte sonho: "a fIlha mais nova lhe traz 
um recado do marido: que ela providencie seis pratinhos brancos, seis 
garfinhos brancos, seis faquinhas brancas, e não se esqueça de levar o 
bolo branco da Paz." Acordou com um sentimento de urgência, confusa 
mesmo se devia preparar-se para celebrar algo ... Talvez o Ágape, que é 
comunhão e significa incorporar, partilhar o alimento sagrado, o corpo 
do deus. Mas num nível de funcionamento animal não se pode "digerir" o 
significado do deus. 

É preciso um segundo nascimento, um nascimento psicológico ou 
espiritual, onde conosco também nasce a humanidade. 

Diz ruNG (14): " ... quanto mais conscientes nos tomamos de nós 
mesmos através do auto-conhecimento, atuando conseqüentemente, tanto 
mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que recobre o 
inconsciente coleti voo Desta forma, vai emergindo uma consciência livre 
do mundo mesquinho, suscepúvel e pessoal do eu, aberta para a livre 
participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa 
consciência ampliada não é mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, 
esperanças e ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser 
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compensado ou corrigido por contra-tendências inconscientes; tomar-se
á uma função de relação com o mundo dos objetos, colocando o indivíduo 
numa comunhão incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo." 

Para participar do banquete, é preciso nascer no coração, é preciso 
nascer na compaixão. 

Compaixão é sofrimento compartilhado. Segundo o TIBETANO 
(15), compreensão que inclui o superior e o inferior, o bom e o mau, o 
excelso e o insignificante. Temos que buscar um ponto de equilíbrio, 
suspenso entre dois mundos. Se nos elevamos ao mundo dos altos ideais, 
perdemos o contato com as coisas comuns. Se descemos ao nível da 
atividade material, perdemos o sentido do ser. 

"Experimentar esse sentimento de compaixão, de acordo ou 
identidade com alguém ou algum princípio que transcenda o ego e seja 
aceito corno digno de ser reverenciado e servido, é o começo, em definitivo, 
do apropriado modo de vida e experiência religiosos; e isso pode então 
conduzir à busca de uma experiência completa daquele Ser -dos-seres, do 
qual todas as formas temporais são o reflexo - busca esta que leva a vida 
toda." ( 16) 

Voltando à canção Perhaps Love, talvez o Amor seja como um 
oceano, cheio de conflitos e sofrimento ... 

Como o fogo que nos aprisiona e, dentro do qual incandescemos. 

Mas, talvez essas experiências, como na antiga alquimia, sejam as 
operações necessárias para que, da alvura das cinzas, renasçamos 
renovados e possamos, por fim, compartilhar desse bolo branco da Paz, 
do qual somos, ao mesmo tempo, os ingredientes e também os artífices. 

"Na esfera do Self se encontram os muitos aos quais pertencemos, 
aqueles cujo coração nós tocamos, e lá não reina a diferenciação, apenas 
a presença imediata" (JUNG in VON FRANZ). (17) 

Assim, o Amor talvez seja, de fato, aquilo que nos faz realizar 
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nossos destinos. 

Gostaria de encerrar esse nosso encontro, deixando com vocês as 
palavras de TEILHARD DE CHARDIN (18): "Dia virá em que, depois 
de dominarmos os ventos, as marés e a gravidade, dominaremos para 
Deus as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do 
mundo, o homem terá descoberto o fogo." 

* Trabalho apresentado no V Encontro de Cinesiologia, em 1992, 
no Instituto Sedes Sapientiae. 
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VIVENDO SOB PRESSÃO 
Marisa Catta-Preta de Oliveira 

Meu trabalho com hipertensos nasceu de uma experiência com 
atendimentos psicoterapêuticos em uma Clínica de Hipertensão, que tinha 
uma equipe multidisciplinar fonnada por médico, nutricionista, psic610ga 
e auxiliar de enfennagem. Os atendimentos eram individuais. sendo opção 
do paciente, ap6s primeira entrevista. pela qual todos os hipertensos 
passavam, prosseguir ou não com o processo psicoterapêutico. 

Apesar de tanto se falar em integração físio-psíquica, especialmente 
entre n6s psic610gos, poucas pessoas conseguem de fato compreender o 
significado de tal relação. Tanto para os pacientes como para os pr6prios 
profissionais de saúde apenas com o tempo foi possível tal percepção. 
Quando apresentei meu trabalho de pesquisa, estimulada pela equipe com 
a qual eu trabalhava, ficamos surpresos ao perceber que num Congresso 
Médico, fosse o meu trabalho o único com um enfoque psicoterapêutico. 
Vale ressaltar o trabalho da psic610ga Marilda Lipp (1) com base em 
publicação anterior sobre pesquisa de stress e hipertensão. Os outros 
trabalhos referiam-se a participação do psic610go em equipe 
multidisciplinar. mas sobre as questões psicol6gicas que envolvem o 
indivíduo hipertenso nada foi colocado. Falou-se muito sobre a hipertensão, 
mas pouco sobre o hipertenso. Muito sobre os sintomas físicos, mas do 
inconsciente ... nem uma palavra. 

O paciente hipertenso é considerado pelos médicos um paciente 
resistente ao tratamento. Vários são os argumentos levantados: a dificuldade 
fmanceira, o fato do tratamento ser longo, a restrição na dieta quanto a 
uso do sal, etc. Muitos médicos fazem pesquisas orientadas para a questão 
da aderência do paciente hipertenso ao tratamento médico, mas não há 
respostas defmitivas que concluam o tema em questão. Segundo pesquisa 
do Dr. Dante Artigos Giorgi (2), médico nefrologista, grande parte dos 
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pacientes que são detectados como hipertensos não procuram sequer o 
serviço de saúde para o qual são encaminhados. Segundo o Dr. Dante, a 
maioria dos pacientes têm dificuldade em aderir ao tratamento, seguir 
orientação médica quanto ao uso de medicamentos e fazer o controle da 
pressão arterial. 

Na clínica percebíamos que apesar de todas as infonnações que 
oferecíamos aos pacientes. nem sempre eles as seguiam corretamente. 
Percebi então que havia algo mais que faltava àquelas pessoas e que não 
eram s6 infonnações que dávamos através de palestras e orientação dos 
profissionais envolvidos no trabalho em equipe. Coloquei como meta em 
meu trabalho observar mais de perto essas pessoas e tentar perceber porque 
haviam nelas dois movimentos: um mais consciente, de curarem-se e outro, 
na grande maioria das vezes inconsciente que sabotava o pr6prio 
tratamento. Ficava muito clara a importância de um papel mais ativo e de 
maior responsabilidade por parte do paciente frente ao seu quadro clínico, 
que revelava parte de seu processo interno. Através da psicoterapia o 
paciente tinha a oportunidade de confrontar sua sombra, já manifesta em 
seu corpo. Era uma chance de, através de sua doença, rever conceitos, 
valores e atitudes que vinha tomando em sua vida. Além disso 
trabalhávamos o significado simb6lico da doença e o que ocultava-se atrás 
dela. Procurávamos compreender como era viver "sob pressão" ... 

Dentre os padrões de comportamentos observados em cento e doze 
pacientes hipertensos que passaram por atendimento psicol6gico, dois me 
pareceram detenninantes em todas aquelas pessoas: 

O que chamei de papel centralizador, onde o indivíduo assumia 
uma posição de responsabilidade perante sua família e meio social de 
forma exagerada. Era como se fosse o responsável pela resolução dos 
problemas de todos, o que revelava também uma intenção de controle, 
que na verdade era ilus6ria e acabava por distanciar a pessoa de seus 
próprios problemas. Na realidade queixava-se da "pressão", da 
responsabilidade assumida, mas consciente ou inconscientemente a 
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mantinha. 

Os trechos abaixo, exemplificam o tipo de atuação do paciente que 
acabei de descrever: 

"N. tem 62 anos, é Diretora escolar aposentada. Casada, tem um 
casal de filhos divorciados e três netos. Quando trabalhava, além das 
responsabilidades inerentes ao seu cargo, assumia muitas outras em seu 
meio familiar. Mesmo enquanto aposentada, queixava-se de que os filhos 
dependiam dela para quase tudo, inclusive financeiramente. Também 
cuidou de sua sogra doente por muitos anos até a sua morte. Seu cunhado, 
diagnosticado como esquizofrênico já havia morado em sua casa e também 
a tinha como única pessoa com quem mantinha um vínculo emocional e 
era ajudado financeiramente. Seu marido não costumava compartilhar de 
seus problemas, ficando, portanto, a administração da casa também a 
critério de N." 

"A., 37 anos é empresário, proprietário de uma rede de 
Supermercados. Casado, com três filhos, é o irmão mais velho de sua 
família nuclear, de origem nipônica. Dentro de sua cultura é estim ulado o 
auxílio e cooperação dentro da própria família e A. exagera nesta missão. 
Na primeira entrevista já reconhece a necessidade de dizer "não" e colocar 
limites aos outros. Pois, além de sua família, diz resolver problemas de 
seus empregados dentro e fora do trabalho, o que lhe causa prejuízo não 
só financeiro mas também em sua vida pessoal." 

No trabalho psicoterapêutico, o primeiro passo era apontar ao 
paciente o acÚfiulo de responsabilidade que assumia. Muitas vezes o 
paciente já estava consciente dessa sobrecarga de problemas que o cercavam 
e ao mesmo tempo o afastavam de si próprio e de seus conflitos. Mas 
havia aqueles que descobriam isto apenas após várias sessões e resistiam 
muito a entrarem em contato com seus aspectos sombrios. Muitos sequer 
compareciam à primeira entrevista. Eu respeitava estes pacientes, porque 
sabia que, de alguma forma, não estavam prontos para iniciar um processo 
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psico terapêutico e suas defesas não haviam sido acionadas por acaso. 

Havia uma oscilação entre atitudes que iam da submissão à 
agressividade, de forma extrema. Faltava-lhes a capacidade de serem mais 
assertivos. É como se passassem do silêncio à explosão. Essa forma de se 
comportarem lembra a imagem de uma panela de pressão, que se não 
soltar parte do vapor através da válvula, se esta última quebrar, é capaz de 
estragos incalculáveis. Esses mesmos estragos eram observados nesses 
indivíduos, sendo a panela a representação do espaço interno 
sobrecarregado de conteúdos deixados de lado, entregues à estagnação. 

Abaixo ilustro este tipo de comportamento, com trechos 
apresentados por pacientes que apresentam formas diferentes de 
manifestação emocional: 

"R. tem 40 anos e é Coronel do Exército, atuando na área fmanceira. 
Diz que trabalha muito e ainda faz horas extras, pois seu trabalho requer 
urna responsabilidade que não é possível dividir com ninguém. Filho de 
pais húngaros, reconhece que sua educação foi bastante severa, o que foi 
reforçado pelas regras impostas pelo Exército. Descreve-se com alguém 
"fechado", fato este confmnado por observações de sua esposa e filhos. 
Diz que costuma controlar suas reações, "explodindo" ocasionalmente. 
Após um acidente de carro, disse que pela primeira vez percebeu que 
poderia falhar e que não podia controlar tudo a sua volta." 

"K. tem 27 anos e é farmacêutica. Casada, com dois filhos, trabalha 
fora de casa junto ao marido. Consegue perceber o quanto está estressada 
e associa isso à sua relação com o marido. Conta o quanto submete-se a 
situações em que o marido a envolve, sem que possa reagir no momento. 
Depois em discussões, onde aparentemente o assunto é menos importante, 
é capaz de reações extremadas, como por exemplo agredir fisicamente o 
seu marido, desmaiar ou mesmo ter que ser levada as pressas para o hospital 
devido a elevação de sua pressão arterial." 

"M. tem 44 anos, é casada e tem três filhos. Iniciou os atendimentos 
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em uma fase depressiva, ocasionada aparentemente pela separação do 
marido. M. tinha uma estória de vida, que lhe reforçava um papel de vítima 
que lhe garantia muita atenção e ajuda na conquista daquilo que julgava 
não conseguir realizar. Sua situação ftnanceira era muito ruim na ocasião, 
o que lhe trazia mais diftculdades. Em alguns momentos comportava-se 
de forma extremamente submissa em relação ao marido e as pessoas em 
geral, tendo porém vários acessos de agressividade. M. também às vezes 
dirigia essa agressividade ao seu próprio corpo, tomando remédios, 
deixando de comer e fumando excessivamente." 

Estes exemplos ilustram os aspectos que destaquei em minha 
pesquisa, que compõe o perfIl dos pacientes com os quais tive cantata. 
Há outros aspectos que ainda deverão ser investigados, mais sem dúvida 
estas questões levantadas acima, foram as que mais se destacaram em 
meu contato com os pacientes hipertensos. Restabelecer um certo equilíbrio 
em suas vidas através de respostas mais assertivas, também foram base do 
trabalho psicoterapêutico e essa não era uma tarefa fácil. Muitos desistiram, 
mais tive a satisfação de compartilhar com outros que continuaram no 
processo, e que restabeleceram o respeito por si próprios e por aqueles 
que o cercavam. Esta mudança, embora lenta, trouxe resultados duradouros 
e significou para muitos diminuição ou eliminação de medicamentos, o 
que consideramos uma vitória no tratamento. 

Não tenho a onipotência de explicar a hipertensão apenas pelas 
causas emocionais, mas acho que devemos dar a elas sua devida 
importância. A questão não é a causa, se é o físico ou o psíquico que 
predomina na manifestação da doença, entretanto devemos considerar que 
estes dois fatores andam juntos e fazem parte de uma só unidade. Nas 
palavras de Jung (3) " ... tudo o que se pode observar empiricamente é que 
processos do corpo e processos mentais desenrolam-se simultaneamente 
e de maneira misteriosa para nós." 

Cabe, portanto, a nós profissionais de saúde, considerarmos essa 
relação e termos uma outra leitura do paciente que se apresenta a nossa 
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frente. É preciso que tenhamos uma visão do todo para podermos entender 
porque o sintoma manifesta-se em determinada parte e não em outra. E o 
principal, qual a mensagem que esta doença está trazendo para esse corpo, 
que faz parte da totalidade desse indivíduo. É preciso que ele perceba que 
esse corpo é seu, é sua identidade e que tomar consciência do que acontece 
em seu corpo é uma forma de atingir sua alma. 

* Trabalho apresentado no V Congresso da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão, São Paulo, 1996. 
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CINESIOLOGIA PSICOLÓGICA
INTEGRAÇÃO FISIOPSÍQUICA * 

Fernando Cortese 

INTRODUÇÃO 

Nossa abordagem, criada e desenvolvida pelo Dr. Petho Sándor (1916-
1992), médico e psicólogo húngaro radicado no Brasil desde 1949, 
fundamenta-se em uma visão do ser humano como um todo integrado corpo/ 
mente, aproximando-se do que hoje se denomina visão holística. Tenta-se 
ainda superar a falsa dicotomia herdada do cientificismo mecanicista que 
dominou a ciência e cultura ocidentais após o renascimento. Nossa postura 
filosoficamente encontra fundamentos na Antigüidade Clássica, e na filosofia 
oriental(1). Modernamente, a Física ocidental realizou um enorme salto 
qualitativo na teoria do conhecimento, ao provar que a redutiva dualidade 
matéria/energia, ou corpo/mente, ou tempo/espaço, ou sujeito/universo é nada 
mais do que uma abordagem oriunda da percepção do observador e, portanto, 
condicionada e limitada pelos seus sentidos e sua consciência (2). 

Esses fundamentos filosóficos e epistemológicos estão presentes na 
obra teórica e prática de C.G.Jung. O conceito de inconsciente coletivo 
universaliza o homem e hberta-o das limitações dos parâmetros da consciência 
egóica, abrindo novas dimensões espaciais e temporais. A postura de Jung, 
calcada também na Fenomenologia, busca escapar dos condicionamentos 
mentais pré-estabelecidos, numa relação mais integral com paciente e com o 
conhecimento. "Tento, tanto quanto possa, não ter idéias pré-concebidas e 
não usar métodos já prontos e ter a idéia de que, eu mesmo, determinarei 
meu método; procederei da forma como sou."(CGJ). 

(1) Podemos citar: Sócrates - "Conhece-te a ti mesmo"; Platio - "A idéia origina o ser"; 
Heráclito - "Tudo flui ... Tudo provêm do Logos"; entre os egípcios, Hermes Trimegistros - "Sob 
as aparências do Universo, do Tempo, do Espaço, e da Mobilidade, está sempre encoberta a 

Realidade Substancial: a Verdade Fundamcntal"- ''0 que está em cima é como o que está embaixo, 

e o que está embaixo é como o que está em cima"; para os orientais "A unidade de vida e 
consciência é o Tao" como mostra Jung em ''0 segredo da Flor de Ouro" 

(2) Veja-se indicações bibliográficas no final 
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Sándor assumia a visão de homem e postura de Jung. Ao já conhecido 
trabalho verbal com os conteúdos psíquicos, acrescentou o trabalho corporal. 
Jung, embora não trabalhasse corporabnente os pacientes, utilizava com liberdade 
técnicas como pintura, música, extrapolando padrões fixos, "setting", e horários. 

Encontramos, porém, em Jung muitas citações que mostram como em 
sua observação da dinâmica psicológica, o dinamismo corporal está presente, e 
desafia nossa ciência atual a integrá-los. "Corpo e psique são os dois aspectos 
do ser vivo, isso é tudo o que sabemos. Assim prefiro afirmar que os dois agem 
simultaneamente, de forma milagrosa, e é melhor deixar as coisas assim, pois 
não podemos imaginá-las juntas. Para meu próprio uso cunhei um termo que 
ilustra essa existência simultânea; penso que existe um princípio particular de 
sincronicidade ativa no mundo, fazendo com que os fatos de certa maneira 
aconteçam juntos como se fossem um só, apesar de não captarmos essa 
integração. "( 1) 

Wilhelm Reich, de onde provêm também parâmetros para nossa 
abordagem, localizava o psíquico no corpóreo, sendo o togue corporal 
fundamental em seu trabalho de diluição das couraças musculares e de caráter 
e liberação da energia reprimida. 

Em lH.Schultz e seu Treinamento Autógeno, Sándor resgatou a idéia 
da "psicoterapia organísmica" e do "recondicionamento fisio-psíquico". Como 
Sándor, Schultz desenvolveu com pacientes de um hospital durante a guerra 
formas práticas de atuar sobre o organismo fisiopsíquico fàcilitando o reequilíbrio 
e reorganização desse organismo em um ritmo mais integrado. Enquanto Schultz 
utilizou estímulos sonoros verbais para conseguir essa "comutação" de estado 
fisiopsíquico, Sándor desenvolveu estimulos cutâneos para o mesmo fim - a 
Calatonia (2). 

Nosso trabalho corporal visa, em várias dimensões, reintegrar o paciente 
consigo mesmo. Em primeiro lugar, o trabalho corporal reconecta o homem 
com sua natureza mais imediata , o corpo fisico, origem do eu corporal, 
fornecendo sensações e informações que orientam o indivíduo se eles as observa 
adequadamente. Nesse sentido, o trabalho corporal atua como um instrumento 
de profilaxia da saúde, permitindo a reorientação do cuidado consigo. 

(1) Jung. "Fundamentos da Psico Analítica" - Vozes - parágrafo 69 

(2) Sandor, "Técnicas de Relaxamento"- Vetor 
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Nas formas em que atuamos - calatonia, reajustamento dos pontos de 
apoio, toques sutis - o trabalho proporciona uma peculiar comutação 
fisiopsíquica que conduz a um estado alterado de consciência, uma espécie 
de mudança na faixa de funcionamento do ego na vigília cotidiana, com 
sensações e imagens próprias desta outra faixa. Isto permite o experienciar 
de conteúdos distintos dos habituais. Essa vivência ajuda no 
descondicionamento do ego, no ultrapassar aquelas categorias de 
pensamentos, sentimentos e sensações padronizados e inruIcados pela cultura 
de massa em que estamos envolvidos. Há aqui uma possibilidade de contato 
mais profundo e autêntico com aspectos do nosso Eu inconsciente, o centro 
da personalidade chamado Self por Jung. Essa reconexão é fundamentaI para 
que o homem possa orientar saI trajeto de individuação no sentido de realizar 
o potencial presente no Sel( no Si Mesmo, encoberto e distorcido em nossa 
cultura pelos condicionados e desequilibrados desejos e aspirações do ego. 
O ego quer realizar-se mas o Self quer realizar-SE, isto é, cmnprir a destinação 
daquele organismo individual de participar harmoniosa e integradamente 
dAquele Organismo maior de que faz parte. A psique consciente do homem 
atual padece de uma deformação característica de nossa cultura - a inflação 
do ego - que exorbitando sua função original almeja controlar e determinar o 
processo do Ser. 

Essa é uma grave ilusão - o homem não pode controlar a Natureza, 
fisica ou psíquica - nem mesmo pode compreendê-Ia totalmente - ele é parte 
dela e funciona de acordo com suas leis - como disse Jung, o inconsciente é 
que determina se vou conseguir pronunciar( ou escrever) a próxima palavra. 
Essa ilusão do homem atual tem sérias conseqüências - a Natureza fisica e 
psíquica ressente-se de sua ação unilateral e predatória, e mostra os 
desequilibrios resultantes. 

Essa reaproximação do paciente com sua Natureza é propiciada por 
vários elementos. Deitar-se, despojar-se das roupas, fechar os olhos, já 
configura simbólica e fisiológicamente uma alteração do ritmo de 
funcionamento corpóreo e psíquico. Entregar-se ao toque proposto e deixar 
as percepções serem vivenciadas permite a experiência dos conteúdos das 
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camadas mais interiores. E o estímulo do toque, ao trazer descontração 
muscular, reequilíbrio das funções respiratória, circulatória e outras, 
complementa a criação do campo fisiopsíquico propiciador dessa experiência. 

O tipo de toque que utilizamos busca essa característica não 
condicionada, não habitua~ mais arcaica - por exemplo, toques nas plantas 
dos pés ou ao longo do coluna vertebral- bem como configurações grupais 
primitivas, que evocam o arquétipo - o círculo, as mãos dadas, a dança, a 
emissão de sons primordiais (A). 

O campo fenomenal onde se dá o trabalho corporal é criado pela 
interação terapeuta/paciente, constelando o arquétipo de cura e configurando 
um "vaso hermético" onde a energia fisiopsíquica mobilizada operará as 
transmutações e transformações em ambos. 

A terapia organísmica necessita de uma atitude interna do terapeuta 
de entrega ao processo e soltura em relação a idéias e intenções pré
concebidas. Também ele tem que dar-SE. O que ocorre é um processo que 
confronta, intercambia, integra e transcende os dois, terapeuta e paciente, ao 
constelar o terceiro ponto, aquela energia de síntese que provem do Eu 
inconsciente - Self 

O terapeuta move-se mais no eixo sensaçãofmtuição, ao observar seu 
paciente, ouvi-lo com a ponta dos dedos e deixar que as impressões vindas 
do inconsciente através da função intuitiva configurem o trabalho a ser 
realizado. Pensamentos e sentimentos, demais condicionados socialmente, 
participam menos nesse momento e mais na elaboração posterior. 

O corpo revela e desvela o universo interior através do toque. Atua o 
sistema nervoso vegetativo, ou autônomo (isto é, independente da 
consciência). ''Há evidências singulares a respeito da participação dos diversos 
segmentos do sistema vegetativo na formação de imagens, e da importância 
do cerebelo na coordenação dos fragmentos delas. Parece que cada 
viscerótomo, neurótomo, miótomo, ou dermátomo condiciona certas qualidade 
ou certa intensidade de dinamismo psíquico que tende a se manifestar como 
imagem em certas etapas do trabalho aferente ou eferente."(Sándor). 
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"Experimentando o emergir das imagens calatônicas, suas 
transfonn3ÇÕeS, sobreposições ou fusões entre s~ percebe-se o seu dinamismo 
integrador e ainda outro fato bastante peculiar: a finalidade inerente, isto é, 
elas surgem com aquele conteúdo que para os problemas momentâneos do 
paciente é o mais indicado, abrangendo as áreas necessárias e - como Jung 
diria - "constelam" as respectivas esferas vivenciadas, as potencialidades". 
(Sandor). 

Observar atentamente esse processo que ocorre através do trabalho 
corporal é muito importante para o desenvolvimento psicológico. Na verdade 
essa observação atenta de si é a função religiosa da psique (religião=relegere) 
na acepção de Otto que Jung incorporou para descrever a religião como um 
instinto psicológico e o seu não atendimento como origem dos desequihbrios 
fisicos e psíquicos da segunda metade da vida. Religião é observar-SE e 
trabalho corporal cria condições para isso. 

* Este texto é utilizado como material didático no 10 ano do Curso de 
Cinesiologia. 
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, A 

SINDROME DO PANICO: UMA 
ABORDAGEM PSICOFÍSICA * 

Artur Thiago Scarpato 

" ... pode irromper de repente na consciência sem ser despertado 
pelo curso da imaginação e provoca assim um ataque de angústia. Tal 
ataque pode constituir somente em sensação de angústia, não associada 
a nenhuma representação, ou ligada à idéia de morte ou loucura, ou 
também acompanhada de uma parestesia qualquer. .. ou unida à 
perturbação de uma ou mais funções flSicas, tais como da respiração, 
da circulação, da inervação vasomotora ou da atividade glandular. 

(. . .) 
Eis aqui uma relação das formas de ataque de angústia que até 

ago~a me são conhecidas: 

a) Com perturbação da atividade cardíaca: palpitações, arritmias 
breves, taquicardia duradoura ... 

b) Com perturbação da respiração: formas diversas de dispnéia 
nervosa, ataques análogos ao da asma, etc .... 

c) Ataque de suor, às vezes notumo. 

d) Ataques de tremores e convulsões ... 

e) Ataques de bulimia, acompanhados às vezes de vertigem. 

f) Diarréias emergentes em forma de ataques 

g) Ataques de vertigem locomotora. 

h) Ataques das chamadas congestões ... denominados neurastenia 
vasomotora. 

~ Ataques de parestesia... "(1) 
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Estas palavras poderiam ter sido escritas este ano sobre a Síndrome 
do Pânico, porém foram escritas em tomo de 1895 por Freud, ao falar do 
quadro que ele denominava "neurose de angústia", em sua obra "A Nrurastenia 
e a Neurose de Angústia". 

Analisaremos o conceito de angústia em Frrud nesta época e sua relação 
com as crises de Pânico. Falaremos então, do conceito de fase visual de 
desenvolvimento na teoria reichiana e da contração energética do anel visual 
como fator importante para o desencadeamento da Síndrome do Pânico. 
Passaremos a uma caracterização dos traços psicofisicos principais que 
contribuem na resposta de Pânico. Por fim faremos uma proposta de 
intervenção terapêutica psicofisica voltada tanto para a superação das crises 
como para uma reorganização mais profunda da personalidade. 

Segundo a visão de Frrud neste período de sua obra, a angústia provinha 
de um excesso de energia sexual que não atingia o plano psíquico como 
representação erótica. Ao invés disto, manifestava-se ainda no plano somático 
sob a forma de angústia. 

Pessoas que tinham uma vida sexual insatisfatória, somam de um 
acúmulo de energia que deixava de estar disponível ao ego. Esta energia 
ultrapassava a capacidade de integração egóica, tendo assim restrita sua 
passagem ao plano psíquico, transformando-se em angústia. Angústia era 
concebida como energia sexual não representável. Havia uma impossibilidade 
de representação psíquica da excitação sexual e emocional, tendo como 
conseqüência seu desdobramento em angústia. 

Podemos apreender várias coisas da teorização freudiana. A mais 
importante neste contexto é a de que existe um nível de tolerabilidade a 
estímulos internos para o ego. Há um limite de excitabilidade emocional e 
energética suportável e integrável à dinâmica consciente; a partir deste patamar, 
há um risco de desorganização. 

Há uma articulação afeto-representação no funcionamento emocional 
humano; a todo afeto se liga uma representação. Quando falamos de angústia 
estamos falando de emoção num estado mais puro, sem representação, no 
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limite entre o biológico e o psíquico. Ultrapassada a capacidade de integração 
do ego, surge a angústia, como manifestação do limite, da ameaça de morte, 
do contato com o desconhecido. A angústia é a emoção que acompanha a 
aproximação do inconsciente, a invasão de conteúdos e emoções que ameaçam 
rupturas na identidade egóica. É a emoção do nada. 

A experiência do Pânico é a experiência da angústia. Angústia pela 
inundação do ego por fluxos emocionais e energéticos que vêm produzir um 
abalo sísmico na fina superficie da consciência. 

O Pânico reflete uma disparidade entre os planos consciente e 
inconsciente. Houve um estancamento na comunicação interna, a rigidez do 
ego anula a tão saudável permeabilidade intra-psíquica. A conseqüência é a 
ruptura do elo mais fraco; há uma rachadura no represamento do inconsciente 
por falta de vazão necessária; há uma inundação ~e águas sobre a consciência. 

A brutalidade da Síndrome do Pânico parece ser proporcional à 
disparidade entre consciente e inconsciente. 

A história de vida de cada um vai compondo uma paisagem singular, 
onde acontecimentos e vivências interiores deixam marcas significativas. 
Podemos delinear algumas destas marcas e relacioná-las a determinadas 
problemáticas. É o que faremos em relação à Síndrome do Pânico, 
identificando elementos comuns que reverberam nas pessoas que têm o Pânico 
como resposta às questões da vida. 

A FASE VISUAL 

O desenvolvimento emocional da criança passa por algumas fases; 
Reich chamou a primeira delas de fase visual Esta fase está relacionada às 
vivências precoces da criança desde as primeiras horas de vida, tendo um 
limite difuso com a fase oral, apresentando fortes interpenetrações. 

Esta fase está relacionada aos primeiros contatos que a criança 
estabelece com o mundo à sua volta através de seus tele-receptores: olhos, 
nariz e ouvidos. Os "tele-contatos" ocupam um lugar importante na dinâmica 
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psíquica relacional, sendo que a visão vai fornecer as experiências mais 
estruturantes deste período. 

A criança nasce em estado de fusão energética com a mãe e 
gradativamente vai se diferenciando para constituir-se como uma unidade 
energética independente. Algumas aquisições sensoriais e motoras da criança 
acompanham este processo de separação; entre elas, o desenvolvimento da 
visão binocular focal, isto é, a capacidade de convergir os dois olhos para 
formar uma imagem tridimensional dos objetos e discernir a figura do fundo. 

O desenvolvimento do olhar está relacionado às primeiras experiências 
da criança no ambiente que a cerca, em suas buscas de satisfação, contato e 
orientação. O controle do movimento dos olhos talvez seja uma das primeiras 
manifestações motoras do ego nascente. 

Podemos dizer que há uma gravitação das primeiras experiências da 
criança em tomo da erogenicidade dos contatos visuais. Não pelo simples 
fato do olho ser uma zona erógena, afinal elas são muitas, mas da experiência 
visual ocupar um lugar central na dinânúca emocional neste período, de forma 
que as experiências fisicas, cognitivas, afetivas e energéticas, estqam de alguma 
forma inter-relacionadas à ela, compondo uma certa organização. Isto nos 
permite falar da visualidade como um organizador psíquico; no mesmo sentido 
da oralidade, da analidade, etc. Assim também podemos falar de umafase 
visual do desenvolvimento emocional. 

Nos primeiros momentos de vida, a criança tem ainda poucos recursos 
internos para se proteger das agressões e das frustrações; suas reações são 
globais e envolvem a sua totalidade psicofisica 

Uma das formas de proteção possível nesta época é a contração 
energética de todo o organismo, o que no futuro, poderá contribuir no 
desenvolvimento das biopatias orgânicas, doenças com acentuada alteração 
somática. Outro recurso possível à criança, e pelo que parece, um pouco 
posterior ao primeiro, é a contração do anel visual, levando a uma clivagem 
entre as vivências corporais e psíquicas, entre sensação e percepção. O anel 
visual tem a função de integração destes níveis de vivência. Além desta função, 
está relacionado também à organização da consciência, orientação espaço-
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temporal, atenção, auto-percepção, contato e expressão emocional e 
discriminação de limites; todas estas funções sofrem algum tipo de alteração 
quando há encouraçamento do anel visual. 

A contração energética do anel visual traz conseqüências importantes, 
presentes em diversos problemas emocionais, como as psicoses, os estados 
de desorganização psíquica, confusão, pânico, etc. 

Nos períodos iniciais a criança é extremamente sensível aos estímulos 
que recebe. Um parto problemático ou um contato matemo precário, com 
olhares frios e agressivos, podem repercutir profundamente naquele ser em 
suas primeiras experiências. 

Uma passagem satisfatória pela fase visual conduz ao que o Dr. Dimas 
Calegari denomina de centramento da identidade energética. O centramento 
da identidade energética fornece à criança a sensação de ser ela mesma, 
identificada com seu próprio corpo e em processo de separação da mãe. 
Esta é a base sobre a qual a criança vai desenvolver suas singularidades 
existenciais, avançando em seu processo de diferenciação do mundo e do 
outro. Neste momento a criança estará estabelecendo sua base de confiança 
na vida, na qual poderá se entregar ao recolhimento e ao sono, com a garantia 
de que depois será recebida e acolhida em suas necessidades; de outro modo, 
poderá ficar alerta, ansiosamente paralisada a meio caminho entre a relação 
com a mãe e o recolhimento que se segue à satisfação, impossibilitada desta 
pulsação. 

Algumas pessoas passam por esta fase sem um bom centramento de 
sua identidade energética, trazendo ao longo da vida marcadas tendências 
simbióticas de retomo à indiferenciação energética mãe-bebê. As vivências 
de rejeição materna precoce estão entre os principais desenca.deadores destes 
problemas. Estas marcas iniciais poderão ser encobertas por mecanismos 
egóicos de defesa de fases posteriores do desenvolvimento. A pessoa pode 
levar a vida lançando mão de recursos egóicos mais maduros até que uma 
determinada conjunção de fatores venha a desequilibrar a camada superficial 
da personalidade, trazendo à tona estas problemáticas anteriores. 

Parece ser este o caso das pessoas que desenvolvem Síndrome do 
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Pânico. Apresentam uma falha estrutural na direção da simbiose. Quando há 
uma desestabilização na vida, o sistema entra em pane por falta de base. 
Falta o centramento da identidade energética, que possibilita a identificação 
com o corpo, elemento fundamental na estruturação egóica. 

Quando falamos das primeiras vivências do bebê, abordamos um 
terreno obscuro, de registros mnêmicos anteriores à aquisição da palavra. 
As carências deste período não são acessíveis à interpretação verbal. Os 
melhores recursos são corporais, imagéticos, etc. 

CARACTERIZAÇÃO PSICOFÍSICA 

Podemos observar uma série de traços corporais próprios à Síndrome 
do Pânico. Isto não representa uma simples relação causal, como se 
determinado aspecto corporal fosse o agente causador de uma situação 
psíquica. As relações psique-corpo compõe-se de matizes muito mais ricas e 
complexas. Podemos fàlar de manifestações em níveis diferentes de um mesmo 
princípio original, sem que uma manifestação seja causa da outra, mas sim 
co-presentes, corpo-psique. 

Existem alguns fatores que parecem contribuir para que algumas 
pessoas venham a apresentar Síndrome do Pânico: fatores psíquicos, 
energéticos e somáticos. 

Pessoas com deslocamento superior de energia em conjunto com 
traços visuais parecem ser mais propensos a desenvolverem Pânico. O 
deslocamento superior caracteriza-se pelo pouco contato com a base (pés, 
pernas e quadril) e predomínio do movimento energético acima do diafragma. 

O Pânico encontra possibilidades de deflagração num ego que traz 
marcas de dificuldades na integração da vivência corporal, tendências 
simbióticas e precariedade ao lidar com emoções e conteúdos internos. 

Vamos observar a fenomenologia corporal da crise de Pânico. 

Há um fluxo intenso de energia (emoção) em direção à cabeça, 
desorganizando a auto-percepção da pessoa. Na crise, o movimento 
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energético é ascendente; a energia sobe, sai das pernas (tremor, medo de 
cair, insegurança) e vai em direção à cabeça. O diafragma se contrai (falta de 
ar, dificuldade de expirar, náuseas) acentuando o movimento ascendente. O 
coração dispara, há estreitamento da garganta (sufocamento) e inundação da 
cabeça (confusão, rubor na face, despersonalização, desorganização da 
percepção - contração profunda do anel visual). Há também uma contração 
energética no cerne do organismo e uma expansão desordenada do campo 
energético. 

O fenômeno do Pânico assemelha-se a uma inundação da cabeça por 
emoções e estímulos além da capacidade de integração da consciência. Há 
um afluxo de tensão visceral que se irradia para a cabeça e para o campo 
energético sem conteúdo emocional passível de integração pelo ego. 

As pessoas com Síndrome do Pânico apresentam algumas 
características muito freqüentes em seu funcionamento psicofisico: 

· Desorganização do anel visual, com prejuízos da visão binocular focal. 

· Contração crônica do diafragma, com o peito em posição inspiratória. 

· Pouco contato emocional com a parte inferior do corpo (abdome, 
quadril, pernas e pés). 

Estes traços apresentam profundas intersecções com a dinâmica 
emocional; espelhando no plano somático, realidades psíquicas de significado 
profundo. 

A pessoa com Síndrome do Pânico parece não estar bem enraizada 
em seu corpo. Apresenta um aspecto de reação de fuga, de afastamento do 
corpo. Mastamento dos sentimentos e das sensações. O verdadeiro perigo é 
interno, de invasão do inconsciente. Há dificuldade em centrar a energia no 
corpo. Há fragmentação da atenção, como se a pessoa estivesse "meio aqui 
e meio distante ao mesmo tempo". A sensação de presença no mundo parece 
ficar um tanto indiferenciada, perdida. 

A pessoa pode passar boa parte do tempo ansiosa, na expectativa de 
ter uma nova crise. O corpo representa uma ameaça para a pessoa. A 
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tendência defensiva seria de proteção nos meandros do mundo mental e 
afastamento do corpo - fonte do desconforto e do caos. No entanto, a maior 
capacidade de suportar a "ansiedade antecipatória" acontece quanto mais 
identificada com o corpo a pessoa está. Haveria aí uma base para suportar a 
ansiedade. 

A imagem mítica do Deus Pã pode nos iluminar na compreensão do 
Pânico. A origem da palavra pânico se baseia no terrível medo que sentiam 
os viajantes ao ouvirem gritos estranhos na floresta; supunham serem esses 
gritos sinais da aproximação de Pão Em algumas representações este Deus 
tem wn corpo lnbrido, metade animal, metade homem É inevitável a associação 
desta imagem ao estado de uma pessoa em crise de pânico. O grande perigo 
ameaçador está na parte inconsciente e animal não integrada à consciência. 
Pã simbolizando a natureza, o corpo, a sexualidade, a agressividade ... aspectos 
mais distantes da identidade racional consciente. 

Reich percebeu a fragmentação emocional do homem moderno e forjou 
uma imagem onde o ser humano está divido em três partes: o Homem, Deus 
e Diabo, que podemos associar respectivamente, à Cabeça, ao Peito e ao 
Quadril. O quadril como fonte da energia sexual, o abdome como reservatório 
da maldade, enfim, entre múltiplos sentidos, as partes mais distantes do ego, 
a sede do Diabo, a morada de Pão 

A TERAPIA NA SÍNDROME DO PÂNIco 

Existem três pilares do trabalho corporal no tratamento da Síndrome 
do Pânico: o desenvolvimento do contato com a base (pés, pernas, quadril), 
a soltura do diafragma e a mobilização do anel visual. 

A passagem do estado de contração crônica do cerne do anel visual 
para o de pulsação é dinamizado pela utilização de técnicas específicas de 
ativação deste anel. Uma das técnicas utiliza-se de uma luz que o cliente deve 
seguir com os olhos, que se afasta e se aproxima da ponta de seu nariz, 
ativando simultaneamente a convergência binocular, a visão macular, a 
concentração da atenção e o centramento de sua energia. Neste processo 
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pode ocorrer também a liberação de afetos trazidos pela mobilização do 
olhar. Esse é um dos caminhos para restaurar a pulsação desse anel e suas 
funções, onde estaremos catalisando a integração psique-soma e buscando 
atingir registros psíquicos precoces relacionados a vivências simbióticas. 

A liberação do diafragma é alcançada através de exercícios de 
respiração abdominal, ampliação da capacidade expiratória e toques 
profundos. 

O trabalho com o diafragma possibilita maior fluxo energético para a 
parte inferior do corpo. Isto contribuirá na expansão do organismo abrindo 
outros caminhos de descarga energética, ativando, entre outras coisas, o 
peristaltismo, melhorando o contato com a base e trazendo possibilidade de 
tranqüilização e alivio da sobrecarga energética-emocional ascendente. 

O contato com a base é desenvolvido em exercícios de contato com 
as pernas, pés e quadril que permitam maior mobilidade energética e 
sensibilidade. Exercícios de "grounding", alongamentos, atenção dirigida, etc. 

O trabalho com a base mobiliza o "estar na realidade", o sentimento 
de segurança e, juntamente com as outras duas técnicas, facilita a integração 
de sensações e emoções sexuais e agressivas. 

Ao propormos os exercícios precisamos estar o tempo todo atentos 
às vivências do cliente. Não se trata de exercícios fisicos, mas psicofisicos, 
onde contamos com um setting adequado, uma relação terapêutica, uma 
disposição psíquica e uma mobilização do corpo. 

A -pessoa com Pânico tem dificuldade em fazer a integração entre as 
suas sensações corporais e o significado que estas possam ter, parecendo 
tudo "sem sentido", como reações de "enlouquecimento do corpo". Cria-se 
um estado de desorientação interna e confusão sobre o que está acontecendo. 
Um dos objetivos do tratamento é ajudar a pessoa a retomar sua identificação 
com o corpo, reintegrando as suas sensações e emoções. Estamos trabalhando 
neste momento com a retomada da auto-percepção, integrando as vivências 
corporais e psíquicas, mobilizando o anel visual. 
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o estado de angústia é acompanhado por uma dilatação das pupilas, 
divergência binocular e predominância da visão do campo. Neste estado, a 
atenção está difusa e a pessoa tem dificuldade em concentrar-se. Podemos 
observar que a pessoa em pânico tem muita dificuldade em convergir os dois 
olhos num mesmo ponto, assim como em discriminar a visão macular da 
visão do campo da retina, isto é, realçar a figura do fundo. 

O desenvolvimento da visão binocular convergente focal unida à 
capacidade de estar em contato com a sensação do olhar traz várias alterações 
significativas: acentua a sensação corporal, toma os limites do corpo mais 
nítidos, equilibra o tônus muscular, aumenta a coesão do campo energético, 
ajuda a expandir o cerne energético, contribui para a identificação com o 
corpo, traz a pessoa para o aqui e agora e diminui a ansiedade. 

A terapia com estes pacientes caminha na direção da reorganização 
da personalidade. O paciente com Pânico, inundado por emoções além da 
capacidade de integração do ego, precisa de recursos para lidar com esta 
situação. Trabalhamos para acentuar a identificação com o corpo, focalizar e 
centrar a atenção, afinar as discriminações eu-mundo, adquirir uma 
compreensão coerente sobre as reações do próprio corpo, ampliando os . 
recursos internos. 

Posteriormente, e acentuando-se com o decréscimo das crises, 
passamos a trabalhar com conteúdos mais profundos, buscando trazer as 
emoções que antes causaram desorganização para agora poderem ser 
elaboradas. Este momento é semelhante à abordagem psicoterápica 
desenvolvida com outros pacientes sem queixa específica. Norteia-se pela 
estrutura de caráter do paciente e constitui um ponto muito significativo do 
processo. É o momento de contato com as angústias, com as dores, de 
mudanças profundas da personalidade; de abandonar as estruturas cristalizadas 
e arriscar novas possibilidades de vida. 

Na experiência clínica com esta metodologia de trabalho, podemos 
observar que a pessoa deixa de ter as crises em pouco tempo de terapia. A 
questão crítica passa a ser não mais o Pânico - objetivo superado através da 
técnica - mas a sensibilização, conscientização e mobilização das questões 
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psicodinâmicas envolvidas, visando mudanças mais profundas da personalidade 
e assim poder abandonar o fantasma das recaídas. 

Um dos critérios importantes ao avaliar-se um tratamento para a 
Síndrome do Pânico é a sua eficácia na prevenção de futuras recaídas. 
Pesquigas<2) demonstram que a possibilidade de recaídas é menor quando há 
intervenção psicológica do que quando o tratamento utilizado é apenas 
medicamentoso. Pesquisas futuras poderão avaliar a contribuição de uma 
abordagem psicofisica, como é a perspectiva reichiana, comparada a outras 
formas de tratamento. 

Este trabalho está baseado no trabalho clínico com alguns pacientes 
em consultório particular. Utiliza-se de uma amostra qualitativamente 
significativa, pela profundidade do contato, observação e acompanhamento 
do processo do cliente, e por outro lado numa amostra quantitativamente 
pequena. Outras pesquisas poderão contribuir neste processo de ampliação 
do campo terapêutico da Síndrome do Pânico segundo uma ótica psicofisica. 

CONCLUSÃO: 

Consideramos este trabalho como uma proposta terapêutica onde a 
abordagem sintomática não seja incongruente com uma perspectiva 
psicodinâmica, mas ao contrário, procure integrá-las dentro de uma 
compreensão mais ampla, visando superar as problemáticas cisões psique -
soma, sintoma - conflito, etc. É um trabalho que objetiva equilibrar a dinâmica 
energética da pessoa atingindo-a em sua dimensão psíquica, vivencial e 
inconsciente. 

A perspectiva desenvolvida é eminentemente psicossomática 
concebendo psique e soma como elementos intrínsecos de uma unidade 
funcional. As técnicas psicofisicas contribuem na mobilização da imagem 
corporal, na ativação energética e no processo de integração emocional. Por 
todos estes motivos pode constituir-se num recurso valioso na terapêutica da 
Síndrome do Pânico. 
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Notas: 

• Trabalho apresentado no X Encontro de Cinesiologia, em 1997, no 
Instituto Sedes Sapientiae. 

1 FREUD, S., La Neurastenia y la Neurosis de Angustia (Sobre la 
Justificación de Separar de la Neurastenia Cierto Complejo de Síntomas 
a Título de "Neurosis de Angustia '') in: Obras Completas, Editorial 
Biblioteca Nueva, 1981, Madrid, vol I, p 184-185, tradução minha. 

2 cf NationallnstiMes ofMental Hea1th, Treatment of Panic Disorder, 
Nlli Consens Statement OnIine 1991, Sep 25-27;9(2): 1-24. 
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VIVÊNCIA E TÉCNICAS CORPORAIS 
INSERIDAS NUM PROGRAMA 

ANTITABAGISTA DENTRO DA EMPRESA 
(Uma proposta para atendimento em grupo) 

Ana Maria Caramujo Pires de Campos 

Com as novas experiências normativas quanto à proibição de fumar na 
empresa, criou-se em algumas delas um apoio da equipe médica para aqueles 
que desejam deixar de fumar. Este trabalho refere-se ao treinamento de equipes 
de saúde, médicos e enfermeiros, que posteriormente orientariam o programa 
antitabagista dentro da empresa. 

O treinamento foi realizado em dois dias, perfazendo um total de oito 
horas, sempre em duas etapas. Na primeira etapa: aulas teóricas, 
instrumentalizando a equipe para lidar com a ansiedade provocada pela 
abstinência, levando em conta os diferentes tipos de personalidade. E também, 
as implicações psicológicas no hábito de fumar e principalmente no deixar de 
fumar, utilizando regras de despareamento do fumar em situações prazeirosas 
(não fumar em situações familiares e prazeirosas, e limitar o seu uso, 
enfraquecendo substancialmente esse condicionamento). Na segunda etapa: 
vivências e técnicas corporais com o objetivo de proporcionar maior 
percepção e consciência corporal, regulação e reajustamento fisio-psíquico. 
O trabalho corporal é de muito valor porque ajuda a manter a homeostase, 
quer dizer, ajuda a manter as condições corporais internas constantes. 

Citando Jacob, Francone e Lossow (1): "O termo homeostase foi 
desenvolvido pelo fisiologista americano Walter Cannon . A palavra 
homeostase , do grego: homois = igual; stasis = posição, significa 
condições de estado estacionário - mantido dentro dos valores normais 
apesar da alteração contínua - que são mantidas por processos 
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fisiológicos coordenados. Dentre os mecanismos de controle 
homeostásico estão aqueles de manutenção das concentrações normais 
dos elementos sangüíneos, a temperatura corporal, o volume e o pH dos 
líquidos corporais, a pressão arterial e a jreqüência cardíaca. 

O corpo humano é uma unidade altamente organizada e 
precisamente ordenada que funciona como um todo integrado. Esta 
unidade estrutural e funcional é alcançada através de uma organização 
estrutural e numerosos mecanismos de controle inter-relacionados. Cada 
porção do corpo - célula, tecido, órgão, etc ... - ainda que retendo algum 
grau de independência (autonomia) através de controle próprio, é aJetada 
por outras áreas do corpo e, por sua vez, ateta essas outras áreas. Do 
mesmo modo, o corpo como um todo é parcialmente independente da 
influência do meio ambiente e, contudo, é ainda afetado por esse meio 
que também o afeta. Vários órgãos do corpo podem ser mais bem 
entendidos como órgãos homeostásicos, uma vez que suafunção principal 
está orientada para a manutenção da homeostase .. esses órgãos incluem 
o coração, os pulmões, os rins, o figado, o trato gastrintestinal e a pele. 
Esses órgãos desenvolveram-se em unidades distintas. 

A coordenação das funções do corpo ocorre por mecanismos 
internos de regulação. " 

Além disso, de acordo com estudos neurofisiológicos recentes existe 
uma correlação entre a atividade fisica e a relaxação com a produção das 
endorfinas, responsáveis pelas sensações de bem-estar e alívio da ansiedade. 

Nos anos 70, os cientistas que estavam estudando os efeitos 
analgésicos dos peptídios opiáceos sobre a fimção cerebral (por exemplo, 
morfina) descobriram que estas substâncias tinham propriedades 
neurotransmissoras que agiam, provavelmente, sobre áreas receptoras 
opiáceas especificas no cérebro. Com este achado, chegou-se à conclusão 
de que, talvez, o próprio cérebro produzia substâncias endócrinas 
semelhantes aos opiáceos, capazes de alterar o humor. 
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A evidência da existência de substâncias endógenas que se 
comportavam como os opiáceos foi fornecida pela primeira vez na 
metade dos anos 70, com o isolamento e a purificação de dois 
pentapeptídios opiáceos, a metionina e a leucina encefalina (em grego, 
encefalina significa "no cérebro"). Esses opiáceosfazem parte de uma 
molécula maior, precursora da pró-opiocortina, produzida na parte 
anterior da hipófise. V árias outras substâncias opiáceas também foram 
identificadas, incluindo beta-lipotrofina, beta-endorfina e, mais 
recentemente, dimorfina, que é o mais poderoso dos peptídios opiáceos. 
O hormônio hipofisário ACTH também tem origem na molécula 
precursora pró-opiocortina. Os efeitos dos vários opiáceos de produção 
endógena são proteiformes, indo desde suafunção como neuro-hormônio 
até aquela de um neurotransmissor. Em geral, admite-se que os opiáceos 
endógenos produzem uma poderosa inibição da liberação hormonal por 
parte da hipófise posterior, especialmente a liberação de LH e FSH. Por 
outro lado, a liberação de GH e PRL é estimulada pelos peptídeos 
opiáceos. A pesquisa mostra que as concentrações séricas dos opiáceos 
endógenos, principalmente beta-endorfina e/ou beta-lipotrofina, 
aumentam em resposta ao exercício, porém com uma variação 
significativa na magnitude da resposta entre os diferentes indivíduos. A 
elevação da beta-endorfina em homens e mulheres que se exercitam 
chegou a alcançar cinco vezes o nível de repouso, com valores ainda 
mais altos provavelmente ocorrendo no próprio cérebro. O significado 
fisiológico exato da resposta ao exercício por parte dos vários peptídios 
opiáceos endógenos continua obscuro, porém vários efeitos importantes 
podem ser levados em conta. O efeito mais notável postulado para a 
endorfina tem sido seu papel no desencadeamento da denominada 
"alegria do exercício" - um estado de euforia quando a pessoa que se 
exercita experimenta um certo contentamento e outros observavam 
relaxamento e aprimoramento do humor à medida que progredia a 
duração de um exercício de moderado a intenso. A secreção de endorfina 
também foi implicada no aumento da tolerância à dor, no maior controle 
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do apetite e numa redução da ansiedade, da tensão, da raiva e da 
confusão. O efeito do treinamento sobre a resposta às endorfinas é 
controvertido, pois dispomos apenas de dados limitados. Em um estudo, 
não se observaram alterações significativas na resposta de beta-endorfina 
ao exercício prolongado após oito semanas de treinamento de endurance. 
Em contraste, outro estudo mostrou que o treinamento fzsico aumentava 
a resposta das beta-endorfinas e beta-lipotrofinas ao exercício. Estudos 
recentes indicam que diferentes tipos de treinamento podem induzir 
efeitos variáveis sobre a liberação desses hormôniosdurante o exercício, 
com o treinamento anaeróbico ou de velocidade produzindo o maior 
aumento hormonal. Isto sugere que fatores anaeróbicos podem afetar o 
padrão de liberação hormonal. Somos induzidos a admitir que, com o 
treinamento fzsico, o indivíduo se torna mais sensível aos efeitos dos 
opiáceos, tornando-se então necessária uma menor concentração do 
honnônio para induzir um efeito especifico. Neste sentido, o exercício 
regular poderia ser encarado como um tipo de "vício positivo". Parece 
também que os opiáceos produzidos no organismo durante o exercício 
são degradados mais lentamente no sangue dos indivíduos treinados, 
em comparação com os destreinados. Certamente, esta menor velocidade 
de eliminação facilitaria a resposta de determinado opiáceo e poderia 
aumentar a tolerância ao exercício prolongado. " (2) 

O quadro observado também ocorre em relação às técnicas corporais 
e de relaxamento. Quanto maior a vivência nessas técnicas maior e mais 
estável a .produção dessas substâncias no corpo promovendo bem estar e 
alívio de ansiedade. 

O programa de vivências e técnicas corporais no primeiro treinamento, 
incluiu exercícios de respiração, canto, automassagem nos pés, massagem 
no corpo todo, trabalho com a pele (Imaginação ativada,fimtasias e sugestões). 
No segundo treinamento: psicocalistênicos, canto, treinamento autógeno de 
Schultz. Esse programa vivencial objetivou instrumentalizar a equipe de saúde 
no sentido de proporcionar aos tabagistas outras formas de lidar com a 
ansiedade provocada pela abstinência sem necessitar dos medicamentos 
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convencionais como por exemplo: os ansiolíticos, para que através de uma 
maior percepção e conscientização coporal o indivíduo possa se beneficiar 
com seus próprios recursos nesse processo tão complexo, desenvolvendo 
autonomia e independência de substâncias químicas externas ao próprio 
orgarusmo. 

O treinamento foi realizado com as equipes de saúde e não diretamente 
com os funcionários não só por levar em conta a realidade de cada empresa, 
mas também visando um trabalho de base com aqueles que darão continuidade 
a esse programa, uma vez que passaram pela experiência e vivência corporal 
podem transmitir a mesma com o conhecimento empírico dos seus beneficios 
a curto e longo prazo. 

Foi surpreendente a aceitação, interesse e participação por parte dos 
médicos e enfermeiros no que se refere ao trabalho vivencial. Observou-se 
que no decorrer dos trabalhos corporais foi se criando" a empatia, o 
relacionamento, a intimidade" e a descontração entre todos nós promovida 
através da intimidade" que cada um dos participantes "criou" com o seu 
próprio corpo. Todos se sentiram mais soltos, mais interativos, mais alegres 
(riam e brincavam enquanto se tocavam, e ao mesmo tempo sentiam a 
importância e a seriedade daqueles trabalhos). Alguns relatos que surgiram 
através das observações, do sentir, das sensações, das idéias que 
experienciaram durante os trabalhos: "Parece que meu corpo flutuava de tão 
leve"; "Minha respiração no início era curta, depois foi se expandindo ... "; Eu 
senti como pequenos choquinhos nas extremidades das mãos e dos pés que 
subiam ao longo do corpo"; Eu vi cores - amarelo e lilás - uma sensação 
agradável, e num segundo momento, vi algo que se movimentava e crescia 
como uma espiral que se expande"; "Nossa! Ao eliminar o ar residual, eu 
senti uma forte emoção" (seus olhos estavam lacrimejando) é como se algo 
precisasse sair"; "Como os meus pés estão doloridos e eu nem os percebia"; 
Depois da massagem num dos pés percebo como o outro lado - o não 
massageado - está desequilibrado, tenso, e o lado massageado parece leve, 
mais ereto, mais longo"; "Com os dois pés massageados me sinto equilibrado, 
mais alto, meus braços se soltaram"; Parece que agora eu enxergo melhor, 
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mais claro"; "Parece que dornú um longo sono e acordei bem disposta"; 
"Como a gente abandona o próprio corpo"; "Como é importante cuidar do 
corpo, é um ato de amor consigo próprio"; etc. 

Segundo Pethõ Sándor, o relaxamento é um método de 
recondicionamento psico-fisiológico. É igualmente indicado como 
processo restaurador e reconstituinte na medicina geral e suas várias 
especialidades. O relaxamento, em qualquer das suas modalidades, como 
recondicionamento psico fisiológico, encontra-se já praticamente em 
todas as áreas, mesmo com acentuações e colocações diferentes, 
afirmando assim sua autenticidade, na qualidade de aparato 
indispensável e de valor no equipamento terapêutico também do 
psicólogo. O relaxamento ocupa posição de destaque, naturalmente, 
porque pela comutação dos processos fisiológicos, de suas 
autoregulações, rítmos, "memórias", reagibilidades e coordenações, 
retroage sobre a afetividade, alterando de modo intenso, também as 
reações da personalidade. O resultado será, além do "descanso ", o 
"desatar" interno, a introspecção e a reprodução construtiva das antigas 
vivências, atingindo-se assim, novas coordenações e estruturações 
psicobiológicas. (3) 

O programa antitabagista foi baseado numa experiência anterior 
implantada numa empresa com 200 funcionários durante quatro meses. Havia 
uma psicóloga de plantão quatro horas semanais atendendo cada funcionário 
durante trinta minutos. O programa atingiu 70% de resultados positivos 
interferindo num melhor e mais eficiente desempenho profissional para aqueles 
ex-tabagistas que conseguiram superar as crises de abstinência com os 
recursos adquiridos durante o programa. 

O programa atual foi condensado, e realizado durante oito horas, em 
dois dias levando em conta a realidade e as necessidades das empresas 
obtendo resultados satisfatórios. 
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o SEXO NA TERCEIRA IDADE 
U ma reflexão Crítica 

Maria do Carmo Ribeiro 

Segundo a teoria psicanalítica, a criança tem, desde que nasce, 
capacidade para as experiências sexuais, que se refletem em seu 
comportamento consciente ou inconsciente. O modo como a energia sexual 
- a libido - se desenvolve na criança (quer normal, quer bloqueada ou desviada 
para canais patológicos) é de grande significado no desenvolvimento do 
indivíduo e em sua capacidade de ajustamento à vida. A primeira fonte de 
satisfação infantil localiza-se na região oral, isto é, o prazer psicossexual é 
obtido nas atividades de mamar (sucção), mastigar e morder. O desmame 
interfere depois com essa satisfação e a libido infantil é então dirigida para 
nova região erógena - o ânus - onde o prazer é obtido através da defecação 
e manipulação das fezes. Diz-se que a sexualidade infantil evoluiu do erotismo 
oral para o erotismo anal. Podem ocorrer "fixações" em qualquer desses 
estágios resultando em imaturidade. No decorrer de seu desenvolvimento 
psicossexual, a criança também busca um objeto externo para satisfazer seus 
desejos eróticos e, em virtude da proximidade e ternura parental, o objeto 
escolliido é a mãe ou o pa~ isto é, em geral o indivíduo do sexo oposto ao da 
criança. No menino, esse complexo ded~os recebeu o nome de Complexo 
de Édipo~ na menina, Complexo de Electra. Com a socialização, a criança 
aprende a elaborar o complexo de desejos, compreendo que na idade adulta 
deverá procurar um parceiro fora da família para o seu relacionamento afetivo. 

Mais do que a idade cronológica, o IÚVel de desenvolvimento alcançado 
define a maturidade de uma pessoa. De qualquer forma, razões politicas, 
economicas sociais e de saúde determinam a concessão de aposentadoria 
para os cronologicamente idosos. 
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Quando afastamos as pessoas de suas atividades profissionais, não 
nos fundamos em razões bem estabelecidas, nem pela medicina nem pela 
ciência, mas fazemo-lo motivados unicamente por nossos valores e 
prioridades. A sociedade tem wn método alternativo de classificar as pessoas 
pela idade. As distinções baseiam-se na situação de vida da pessoa, 
especialmente no lugar por ela ocupado na sociedade, sua produtividade, 
mais do que no número de anos transcorridos desde seu nascimento. A 
classificação social divide a população em jovens, adultos e velhos; o que 
pode ser tão significativo quanto a idade cronológica. É um meio importante 
de distnbuir direitos e responsabilidades, estabelecendo diretrizes sobre quem 
deve fazer qual espécie de trabalho. 

Qual é a idade da velhice? 

A velhice se define de várias maneiras: uma delas é a de que o indivíduo 
com 65 anos de idade já é velho e escolhido para a aposentadoria. Isto 
ocorre por razões políticas e econômicas. Na realidade, a idade cronológica 
de uma pessoa não diz nada sobre sua capacidade: um indivíduo é sempre 
diferente do outro, fisica ou mentalmente. 

James Birteir (Cornfort, A. - A Boa Idade, 1977), reconhece três 
tipos de envelhecimento funcional: o biológico, o psicólogico e o social; pode
se atribuir a um mesmo indivíduo, idades funcionais em cada uma dessas 
esferas. 

O envelhecimento pode ser encarado como um processo ou uma série 
de processos; levamos anos e anos envelhecendo. 

A velhice é um estado de espírito; define-se por meio de padrões 
exteriores, como a classificação cronológica de idade ou segundo outros 
critérios quaisquer. 

Geralmente, associamos velhice e enfermidade; há, é certo, maior 
debilitação fisica e mais doenças entre as pessoas de 80 anos do que entre as 
pessoas mais jovens. Encontam-se, entretanto, algumas diferenças nítidas 
mesmo entre o mais saudável dos velhos e os jovens. Porém, no dia a dia, 
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com muita frequência, velho, significa doença. 

Na velhice também ocorrem mudanças emocionais, as quais 
diferenciam ainda mais as pessoas jovens dos velhos. Para a maioria das 
pessoas é uma época com sintomas tais como hwnor variável, crises de choro, 
irritabilidade e depressão. Na maioria dos casos, a capacidade de decisão, a 
velocidade e a precisão, costumam ser prejudicadas. Algumas mulheres são 
acometidas de distúrbios psicológicos durante vários anos. 

Já que a velhice é algo no caminho de todos nós, seria coerente com 
uma atitutde criteriosa frente à vida não estigmatizar o idoso, tratá-lo como 
ser hwnano, como wn todo, e não reduzi-lo a wna de suas diversas dimensões. 

Para Freedman, Carlsmith e Sears (Rodrigues, A-Psicologia social, 
1981). "Seres humanos são impressionantemente distintos. Seus 
comportamentos, atitudes, pensamentos, sentimentos e valores têm quase 
que um número ilimitado de variações. Falam centenas de línguas e a maioria 
das pessoas é incapaz de compreender outras de línguas diferentes. Eles 
acreditam em centenas de deuses, uma Trindade, um Deus, ou nenhum deus. 
Em algumas culturas, os homens têm muitas mulheres; em outras apenas uma; 
e em umas poucas, as mulheres têm vários maridos. A posição "normal" 
para relações sexuais em uma cultura é considerada indecente em outra, e 
vice-versa. Em algumas culturas, é proibido comer porco; em outras, tal prato 
é uma especialidade. Algumas pessoas gostam de várias formas de insetos 
fritos e outras tomam-se nauseadas pelos mesmos. Quase que todos os 
aspectos de comportamento - negócio, galanteios, casamento, amizade, 
barganh~ comunicação - variam de wna cultura para outra". 

Importância da Antropologia 

São de grande valia os trabalhos dos antropólogos que noS ajudam a 
desmanchar as ilusões de que as formas e vivências da sexualidade e da 
repressão sexual seriam universais, idênticas para todas as sociedades. 
Margareth Mead (Chauí, M.- Repressão sexual - Essa nossa (des) 
conhecida, 1984) aborda o fato de que estudos feitos em três sociedades 
diferentes, mostram que, numa delas, homens e mulheres são educados para 
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serem carinhosos, pacíficos, compreensivos, posssuindo sexo e temperamento 
do tipo que nossa sociedade julga muito verbalizados, "próprios do sexo 
feminino". Na outra, homens e mulheres são educados para serem agressivos, 
violentos, pouco falantes, um temperamento do tipo que a sociedade julga 
"próprio do sexo masculino". Na terceira as mulheres são educadas para o 
poder e comando, enquanto os homens são educados para a domesticidade, 
a lavoura, o artesanato e o cuidado das crianças, realizando padrões 
exatamente opostos, aos que nossa sociedade imagina serem naturais e 
universais. Estudos como estes nos auxiliam a compreender os valores, mitos 
e preconceitos de nossa própria sociedade e o modo como atuam na repressão 
da sexualidade ao estabelecerem características que seriam naturalmente 
femininas e masculinas, estimulando-as e reprimindo as contrárias. Os 
antropólogos também nos ajudam a evitar o risco de imaginarmos que as 
formas de sexualidade e de sua repressão em nossa sociedade poderiam ser 
universalizadas, isto é, imaginadas como presentes em todas as outras. 

Do ponto de vista da Psicologia Social, o estudo da socialização do 
ser humano investiga o processo pelo qual o indivíduo adota e intemaliza 
atitudes, valores e comportamentos que correspondem as expectativas de 
seu grupo social. A socialização é entendida como o processo de aquisição 
de normas sociais que abrangem desde hábitos simples (comer com garfo e 
faca) até regras extremamente sutis e complexas de relacionamento 
interpessoal. 

Ao estudar o processo de socialização do papel sexual, ou seja, como 
meninos e meninas são moldados desde muito cedo para assimilarem os 
motivos, atitudes, valores e comportamentos próprios de seu sexo, os 
psicólogos procuram esclarecer um aspecto fundamental da situação feminina 
que é o da gênese de sua dependência, passividade e ambivalência quanto à 
auto - realização. 

A identificação da criança com um estereótipo sexual é forçada a partir 
do momento em que ela nasce, quando é vestida com roupa azulou cor -de
rosa. Os brinquedos que ganha, os comportamentos que é incentivada a 
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manifestar, as expectativas que os adultos constelam em tomo dela, tudo 
exerce uma influência marcante na adoção de características psicológicas 
''femininas ou masculinas". 

No caso da menina, desde cedo ela é incentivada a manifestar 
comportamentos de dependência, emotividade, passividade e submissão, tanto 
em casa como na escola, e entre colegas da mesma idade. Há uma grande 
pressão social, direta e indireta, para que ela apresente características 
"femininas" que acabam por se fixar como atitudes e motivações profundas 
na mulher adulta. Essas características passam, então, a ser consideradas 
"naturais", ou seja, "parte da natureza da mulher", quando na verdade são 
determinadas por influências sutis e profundas. 

A psicanálise, considera a sociedade ocidental, de origem judaico
cristã, como uma sociedade falocrata (phalo = pênis); (krathás = poder) e 
patriarcal (sob o poder do pai). O falo (isto é, o pênis como objeto simbólico) 
representando consciente e inconsciente a origem de todas as coisas (poder 
criador); como criador, é aquilo que a mulher não possui e deseja; a mulher 
seria um ser que sexuaImente se caracterizaria pela inveja do pênis, enquanto 
o homem, rival do pai, seria sexualmente marcado pelo medo da perda do 
pênis, ou seja, da castração. Em nossa sociedade, portanto, a repressão 
sexual operaria na mulher a partir da inveja e no homem, a partir daquele 
medo. Aos poucos, os estudiosos foram generalizando essa idéia para todas 
as sociedades patriarcais. 

Por outro lado, estudos antropológicos revelaram sociedades nas quais, 
se inveja ·houver, é dos homens em relação às mulheres; invejariam, por 
exemplo o útero, a capacidade geradora das mulheres. Os Baruya da nova 
Guiné (Chauí, M.- Repressão Sexual- Em nossa (des) conhecida, 1984, 
consideraram que as mulheres criaram a flauta, para comunicação com os 
espíritos e o arco para a alimentação e a guerra. Isto é, criaram os objetos 
simbólicos fundamentais de sua sociedade. Como as mulheres não souberam 
usar adequadamente esses objetos, foram proibidas de empregá-los, cabendo 
aos homens o uso das mesmas para a caça, a guerra e a religião. Admite-se 
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portanto, a criação originária como feminina e somente a seguir se acrescenta 
a violência simbólica contra elas, mantendo-as na posição subordinada. 
Segundo os antropólogos é possível que o pano de fundo dessa mitologia 
seja a organização matriarcal que essa sociedade teria tido inicialmente, na 
qual as mulheres não teriam carências, nem lacunas e nem inveja. Somente 
mais tarde tornar-se-ia patriarcal, com a apropriação masculina das 
prerrogativas femininas. 

As considerações sobre a história e geografia, não se referem apenas 
às diferenças características de nossa própria sociedade, na qual se 
transformam símbolos, representações, fantasias, práticas, valores referente 
ao corpo, ao casamento, à família, à casa, à inf'ancia, à adolescência, à velhice, 
ao amor, ao prazer, à codificação dos interditos e das permissões, mas a 
todas as formas humanas de se organizar socialmente. 

O casamento e a família, por exemplo são de surgimento muito tardio. 
Não que em outras sociedades do passado, não houvesse casamento e fanúIia, 
mas sim com a forma, o conteúdo, o sentido, a função que hoje lhes damos 
em nossa sociedade: não são perenes. O mesmo pode ser dito sobre o corpo, 
a infância a velhice, o feminino, o masculino. A título de exemplo,lembramos 
que durante um longo período, no passado de nossa sociedade, o termo 
sexo referia-se exclusivamente às mulheres: estas não tinham um sexo, eram 
o sexo e por isso eram figuras do mal e da busca desenfreada do prazer, 
amolecendo corpo e espírito dos homens guerreiros, precisando ser 
controladas, punidas, vigiadas de todas as maneiras possíveis. Não é 
surpreendente, então, quando voltamos os olhos para o século XIX, 
descobrirmos uma representação da feminilidade na qual as mulheres são 
assexuadas, frígidas, feitas para a maternidade, a tal ponto que houve 
necessidade de médicos e sexólogos para lhes ensinar sexo. A repressão da 
sexualidade feminina foi tão bem sucedida que, no ponto final, encontramos 
a negação do ponto inicial. 

O Sexo e a Mulher mais idosa 

Criou-se um mito comum, especialmente entre os mais jovens, de que 
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as mulheres de meia-idade e as mais velhas, não sentem prazer em fazer 
amor. 

Mas na realidade as necessidades emocionais não mudam quando se , , 
envelhece. 

Estudos mostram que as mulheres têm um desempenho sexual mais 
regular que os homens e menos suscetível aos efeitos do envelhecimento. Foi 
demonstrado que mulheres com mais de 65 anos procuram encontros eróticos, 
têm sonhos eróticos e continuam capazes de ter orgasmos, até mesmo 
múltiplos. O fato mais importante que influencia o comportamento sexual de 
uma mulher mais velha, é a oportunidade de vida sexual ativa: é contar com a 
disporubilidade de um parceiro. 

Para alguns casais, a meia idade é o período em que discutem mais 
abertamente suas necessidades e suas preferências, e disso já pode resultar 
um aprimoramento no relacionamento sexual. As mulheres têm mais 
privacidade, tempo e energia para dedicar a si mesmas e a seus companheiros, 
havendo então um reavivamento do interesse sexual. 

Estudos mostram que a proporção de desejo e atividade sexual aumenta 
quando as mulheres conseguem chegar ao orgasmo. As dificuldades sexuais 
estão incluídas em duas categorias principais: a social e a fisica, tornando-se 
mais significativa e mais dificiI de superar, a "social" 

Impedimentos "Sociais" 

- oportunidade de ter sexo e disponibilidade de um parceiro; 

- infelizmente, um segundo casamento para as viúvas e divorciadas, é 
mais difícil que para os homens; 

- As mulheres mais velhas, tendem a restringir suas vidas sexuais cada 
vez mais, por vergonha do envelhecimento do corpo e também se sentem 
ressentidas com o comportamento sexual mais livre das mais jovens, 
valorizado através dos meios de comunicação; 

Impedimentos Físicos: 
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A di1iculdade principal é o afinamento progressivo das paredes da vagina 
e o ressecamento do muco das membranas, resultando em perda de 
lubrificação. 

- A relação sexual rruitas vezes se toma dolorosa.; depois do ato sexual, 
sentem uma sensação de ardor causado pela irritação da bexiga e da uretra e 
o orgasmo fica prejudicado devido a contrações doloridas do útero. 

Outro fator considerável na vida sexual da mulher de meia idade e na 
velhice é a menopausa. Esta ocorre no período de 35 a 65 anos, sendo a 
idade média, 45anos. 

A menopausa é enfocada de diferentes formas, de acordo com a visão 
de cada pessoa ou mesmo de acordo com a sociedade. 

Para algumas mulheres que tiveram muitos filhos, a menopausa é 
recebida junto com uma sensação de alívio, não há mais preocupação com 
gravidez. Para outras, essa fase representa uma fase de tristeza e decepção, 
pois sabem que o sonho de ser mie acabou definitivamente. 

Nem todas as mulheres sofrem dos sintomas da menopausa. Porém, 
os mais comuns são: rubor facial (calor ou fogacho), suores notumos e perda 
da lubrificação da vagina. 

Outro aspecto desagradável na vida da mulher após a menopausa é a 
histerectomia, cirurgia à qual pelo menos 25% da totalidade das mulheres já 
foram submetidas. 

A histerectomia pode significar o fim da vida fértil, mas não prejudica a 
vida sexual, nem diminui necessariamente seu status social. 

Um exemplo claro dessa situação, está em algumas sociedades onde a 
mulher, depois da menopausa, era admitida nas assembléias da Tnbo e assumia 
plena responsabilidade. Perante a uma sociedade primitiva, a mulher após a 
menopausa se tornava uma mulher madura. 

Socialmente, é tradicionalmente fàcilitado ao homem de qualquer idade 
a busca de realização sexual, dentro e fora do casamento. Às mulheres caberia 
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a acomodação, e, em nome da garantia da manutenção da estrutura social 
patriarcal, valorizam-se a virgindade feminina e a castidade, ou ainda a 
sexualidade sendo vivida apenas dentro de relacionamentos estáveis, com 
vistas à manutenção da família enquanto núcleo social básico. 
É sempre traumática a experiência da relação sexual fora do casamento para 
a mulher, principalmente na 3A idade, onde não há sequer a perspectiva da 
reprodução, mas apenas a busca do prazer, que é justamente o que se tenta 
reprimir. 

Segundo o dicionário da língua portuguesa, o substantivo repressão é 
referido ao verbo reprimir e possui seis sentidos principais: 

1) suster ou conter um momento ou uma ação, reter, coibir, refrear, 
moderar; 

2) não manifestar, dissimular, ocultar, disfarçar, 

3) violentar, oprimir, vexar, tiranizar; 

4) impedir pela ameaça e pelo castigo, proibir; 

5) castigar, punir; 

6) conter-se, dominar-se, refrear-se. 

Em psicologia, significa o mecanismo de defesa mediante o qual os 
sentimentos, as lembranças dolorosas ou os impulsos desacordes com o meio 
social são mantidos fora do campo da consciência. 

No século passado, sexo era de responsabilidade de teólogos, 
confessores, moralistas, juristas e artistas. Aos poucos foi deixando de 
pertencer exclusivamente ao campo religioso, moral, jurídico e artístico e de 
concernir apenas às exigências da vida amorosa (conjugal e extra-conjugal) 
para começar a ser tratado como problema clínico e da saúde. 

Passou a ser estudo num contexto médico-científico preocupado em 
classificar todos os casos de patologia tisica e psíquica, em estudar as doenças 
venéreas, os desvios e as anomalias, tanto com finalidade higiênica ou 
profilática quanto com a finalidade de normalização de condutas tidas como 
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desviantes e normais. 

Michel F oucault (Chauí, M. - 1984) observa que em quase todas as 
culturas existe uma arte erótica (formas de introdução ao prazer e a satisfação 
sexual; ex: Khama Sutra; as gueixas e a arte amorosa japonesa). 

A expressão "repressão sexual" nos coloca diante de um fenômeno 
peculiar, o da existência de proibições, punições, permissões e recompensas 
concernentes a algo que seria puramente natural. No enteanto, sexo continua 
sendo um "tabu" e embora já encontremos maior abertura para tratarmos 
deste assunto em outras faixas etárias, na velhice ainda é dificil a busca de 
uma vivência sexual plena e gratificante. 

Não podemos permanecer distanciados dessa realidade. 
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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-formada 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 "nervosura" 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"? Resolvi investigar e me surpreendi 
ao ouvir algo como "sentir os nervos esticados " ... E agora? 

70 

HERMES 

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 

72 

HERMES 

Demônio". 

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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EROS OU LOGOS? 
Uma reflexão sobre a evolução da mulher 

Fabíola Pozuto 

Numa época em que eu era apenas uma menina que olhava o mundo 
com muita incerteza pelas poucas descobertas que havia feito, ouvia minha 
professora primária dizer: "O conjunto de 100 mulheres e um homem, 
concorda com masculino plural, denominando este grupo pelo pronome eles, 
já que a regra gramatical concorda sempre com o masculino". Imediatamente, 
a classe havia sido inundada pelos gritos de satisfação e glória, obviamente 
dos meninos que ali estavam. Naquele momento, com meus 8 anos de idade, 
senti-me um pouco estranha e diminuída e mal sabia eu que aqueles sentimentos 
faziam parte de um manifesto, não só da língua portuguesa, mas de toda 
uma cultura dominada pelos homens; cultura essa que não dá asas à 
imaginação e muito menos à mulher, que ficou desprovida até mesmo de 
modelos femininos que pudessem provocar a inspiração de um ideal que as 
completasse. Assim como diz Phyllis Chesles em La femme et la folie: Que 
dizer às jovens? ( ... ) Que ações ensinar-lhes? Quais serão nossas deusas e 
nossas heroínas?". (1) 

Ao nos questionarmos sobre o número de registros históricos que 
marcam a presença atuante da mulher na sociedade, a resposta é escassa, 
pois até pouco tempo atrás, silêncio era o nosso máximo em atitudes, diferente 
dos dias de hoje, onde já conquistamos uma certa participação nos 
acontecimentos. Em contrapartida, nos é imposto o mito da beleza, que 
nos toma seres ideais enquanto possuirmos um corpo escultural, que "por 
coincidêncià' nos aprisiona e acaba sendo um mito para ser desfiutado apenas 
pelos homens, que é parecido com aquele antigo mito da "Amélia", que 
também era desfiutado só por eles. Face a esta inexistência de figuras 
femininas, tudo o que nos pertence transformou-se em valores negativos: 

- nossa alegria muitas vezes dá lugar à orgia, por não sabermos o que 
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fazer com nosso poder sensual; 

- o dizer "não", a raiva e a agressividade são atitudes e sentimentos que 
nos valem para a proteção, mas anulam-se ao serem incompatíveis com a 
princesinha instalada quando éramos crianças. (A mãe loba chega a morder 
os filhotes que não querem sair para caçar; seja por medo, preguiça ou 
qualquer outro motivo). 

- a criatividade só tem lugar em casa, ao fazermos uma comida ou 
confeccionaram uma cortina, nunca para uma importante questão social. 

- intuição é sinônimo de algo estranho e sobrenatural, que só 
"pessoas fora do comum" alcançam. 

- o mesmo processo sofre a sensibilidade quando tida como fragilidade. 
Nunca é vista como força em perceber as situações e características do mundo 
externo. 

Tudo isto soma-se com a vivência da angústia que aperta o peito quando 
tentamos expressar alguma idéia e ninguém nos dá ouvidos. Como podemos 
existir no mundo com todas as nossas características inerentes sem sermos , 
tão depreciadas? Será que a única forma de melhorannos nossa auto-estima, 
é tomando-nos mais homens? Há 5.000 anos a desvalorização da mulher faz 
parte de nossa cultura, o que degrada e massifica não só a mulher, mas todas 
as suas características marcantes (mesmo que os homens também as 
possuam). Segundo Margaret Mead,outros povos consideram a mulher de 
forma bem diferente. São aptas para tarefas pesadas "porque suas cabeças 
são mais fortes que as dos homens". Estes mesmos povos a transformam em 
fontes naturais de poder religioso e mágico, e também são vistas como peneiras 
através dos quais os "segredos" são mais bem filtrados. Para ir mais longe 
ainda, algumas sociedades filzem com que os pais vivenciem um grande drama 
para arranjar um casamento para os filhos homens. Mas por que nossa cultura 
consigna à mulher um papel tão inferior na hierarquia? 

Uma analogia pode ser feita ao olharmos para as civilizações anteriores 
a esta época masculinizada. Pensavam que o homem não tinha nenhuma 
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participação na reprodução da espécie. Como se sentiam eles frente a esta 
idéia? Uma noção desta resposta podemos obter em tempos de clonagem. 
Um acontecimento revolucionário, que faz do sexo masculino na reprodução 
algo obsoleto, produziu um reflexo social que resumidamente, foi descrito 
por Luís Fernando Verríssimo: "Você, eu não se~ mas eu já estou me sentindo 
um disco de vinil" (Revista Veja, ano 30, n.09, 03/97). Possivelmente, este 
sentimento de inutilidade era constante em épocas remotas, o que dava à 
mulher uma posição privilegiada, e por isso houve a necessidade de o homem 
sobrepor-se ao sexo feminino quando na certeza de sua paternidade. Mesmo 
assim, desprezar valores femininos não combina com o maior objetivo da 
humaIÚdade: evolução. 

Entre guerreiros e heróis, chefes de estado e homens computadorizados, 
colhemos hoje o lado decadente do patriarcado: destruição do planeta, ameaça 
de morte coletiva, violência, solidão, dificuldade nos relacionamentos 
interpessoais, sem contar com os problemas gerados pelas diferenças de 
classe sociais, etc .. . Através de um comportamento autoritário, na tentativa 
de nos tornarmos pessoas iguais em todos os sentidos, ficamos distantes do 
nosso próprio ser, que se transformou num mero rótulo e que nos reduz a 
normal ou louco, inteligente ou burro, bom ou mal, etc ... É este mesmo 
autoritarismo que destrói a individualidade, estando escondido por detrás de 
todos os problemas políticos, religiosos, sociais, econômicos e culturais, 
tornando-se presente principalmente em nossa educação unilatera~ que nos 
situa apenas como seres existentes enquanto lógicos e racionais, estimulando 
a idéia de que só precisamos do nosso LOGOS para sermos alguém, 
aprisionando a essência de nossa alma feminina: 

"Quando de manhã cedo um fisico sai de casa para ir pesquisar no 
laboratório o efeito do Campton e sente brilhar nos olhos os raios de Sol, a 
luz não lhe fala em primeiro lugar, como fenômeno, de uma mecânica quântica 
ondulatória .. . A luz fala, sobretudo, de um mundo, que ele nasce e cresce, 
ama e odeia, vive e morre, a todo instante. Sem esse mundo originário, o 
fisico não poderia empreender suas pesquisas, pois não lhe seria possível 
nem mesmo o existir ... " (Leão, em Heidegger, 1988, p.19). 
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Mas como podemos evoluir sem produzir algo onde antes nada havia? 
Talvez esteja nos faltando a emancipação da criatividade, para crescermos 
a partir do movimento regenerador, mas que infelizmente assim como a mulher, 
a criatividade incomoda todo um esquema rígido estabelecido, principalmente 
porque estimula a autenticidade e flexibilidade, características tão importantes 
e necessárias para a adaptação social e, porque não dizer, para o próprio 
desenvolvimento da inteligência emocional. 

Desta maneira poderemos presentificar o mito de Eros. Além de 
propagar um sentimento tão escasso hoje em dia, este Deus do Amor era 
representado sob a forma de uma criança que possuía a habilidade em 
contrariar e questionar os que o repreendiam enquanto brincava e produzia 
idéias e atitudes bem diferentes do "normal". 

Com o impedimento da manifestação criativa, pode-se pensar que daí 
já se faz a opressão à mulher, pois qual figura representa, desde civilizações 
muito antigas, o movimento criador? Qual figura dá à luz outros seres para a 
preservação, renovação e evolução da espécie, e ao mesmo tempo representa 
a fertilidade em dar à luz novas idéias, alimentando sua alma e inspirando 
todas as outra ao seu redor? Talvez o maior desafio do pensamento humano, 
será entender que ao homem e à mulher pertençam possibilidades e limites, 
e é nessa diferença que existe a possibilidade da força, compreendendo a 
intuição e o pensamento concreto, a sensibilidade e a agressividade, o subjetivo 
e o objetivo, o interno e o externo. É desta união entre Eros e Logos que 
poderemos aprender a preservar a nossa vida e o nosso planeta, atuando e 
reconstruindo a história do movimento criador. 
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A RAZÃO DO SOFRIMENTO 
Ana Cristina Capri Bueno 

"Ouvi, céus! Escuta terra, porque o Senhor fala: 

Filhos eu criei e os fiz crescer, mas eles se 

rebelaram contra mim. " 

Isaías I, 2. 

o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, encerra dentro de 
si todos os reinos: o mineral, o vegetal e o animal; é composto pelos quatro 
elementos: terra, ar, água e fogo; possui o pensamento englobante de Deus, 
ou seja, idéia e força do Universo. 

Segundo o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier(2) o homem 
simboliza o nó das relações cósmicas, portanto, cada vez que há um 
nascimento humano, há o nascimento deum novo mundo. Mas o ser humano 
reluta em assumir a sua universalidade, optando por adotar comodamente 
seu polo material, dificultando sua evolução no caminho em busca da verdade, 
criando dentro de si um conflito desarmonioso que, cada vez mais, o afasta 
do ponto de equihbrio no qual ele é capaz de manifestar plenamente a semente 
divina que foi plantada no seu âmago e, então, começa a sofrer. 

A cada sofrimento de sua existência, o homem, ao invés de analisar o 
sentido profundo da dor e tentar compreender o seu significado, revolta-se 
e, invocando o seu senso de justiça, discute o merecer ou não do seu 
padecimento, construindo para si um estado de estagnação que impede a 
germinação da sua semente e no qual não consegue cumprir a ordem de 
Cristo: 

"Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer do alto, não 
poderá ver o Reino de Deus ... " 
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"Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do 
Espirito Santo, não pode entrar no Reino de Deus ... " 

O vento sopra onde quer e lhe ouves a voz, mas não sabes de onde 
vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito 
Santo". (João, III, 3, 5, 8). 

Demonstremos isto de forma prática, ou seja, como e porque o ser 
humano manifesta esta revolta contra a sua incompreensão a ruvel fisico, para 
tentarmos alcançar a razão do seu sofrimento.· 

Realizamos uma pesquisa em um hospital de rede pública do município 
de São Paulo, com os casos atendidos no serviço de Clínica Médica, no 
Pronto Socorro, no período de Janeiro a Junho de 1995, durante todas as 
quartas-feiras; e obtivemos, de um total de 5536 casos, o seguinte resultado 
(figura 1): 
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figura 1 

Obs. OutroS: 7,81%, é a somatória de todos os outros processos 
patológicos não citados acima, por exemplo: anemias, eplepsia, etc. 
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Como podemos ver, fomos conduzidos a um traçado linear, em ordem 
decrescente, das manifestações patológicas mais encontradas nesta 
amostragem, deparando-nos com uma estatística cientificamente estática. 
Trabalhemos, então, com estes dados de uma forma diferente, dando-lhes 
um pouco mais de movimento (figura 2). 

(figura 2) 

Quando dispomos nossos dados desta maneira, notamos que há uma 
predominância, no corpo humano, de órgãos e funções que são mais afetados, 
quando as emoções são indevidamente compreendidas e os desejos pessoais 
não conseguem ser realizados, manifestando assim, no plano fisico, as 
indignações, fiustações e raivas não transmutadas. Mas ainda não é o suficiente 
para darmos o movimento necessário à interpretação de sua simbologia. 

Chegamos então no ponto adequado para recordarmos como trabalha 
este sofisticado instrumento da manifestação divina (ou como manifestação 
dos conteúdos inconscientes ainda não integrados), nosso corpo material. 
Para isso faremos uma breve síntese sobre o seu funcionamento, não 
esquecendo, porém, que o que se passa no plano fisico é repercussão do 
plano psíquico, e neste, do plano espiritual, pois como disse Sócrates: 
"Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo e os deuses" . 

Iniciemos esta jornada fazendo um caminho centrípeto de nossas 
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estruturas mais externas até nosso interior. 

A pele, nosso maior órgio de proteçio contra as intempéries 
ambientais, também pode provocar isolamento, mantend<rnos imersos em 
nossas trevas (sombra), como cita Annick de Souzenelle em "O Simbolismo 
do Corpo Humano: "(3) "O homem, inserido existencialmente no mtmdo 
animal, revestido de sua pele, privado da consciência de seu pálo "luz", 
apenas existe e caminha para a morte. Aberto a essa consciência, 
caminhando rumo a esse pólo, rumo a conquista da túnica de luz, ele 
entra em seu ser e caminha para a vida". 

Continuemos nossa. jornada Abaixo da pele encontramos os músaJlos, 
a "carne" na qual o Espírito se realiza, os quais dão sustentação aos ossos e 
articulações, estruturas de maior solidez do organismo, que tanto podem nos 
proporcionar a mobilidade como, por meio da rigidez, a paralisia. O esqueleto 
apresenta uma simetria relativa, que é mantida em equilibrio pela coluna 
vertebral, dando-nos a condiçio da verticalidade, permitindo que andemos 
com nossos próprios pés e realizemos nossa vida material através de nossas 
mãos. 

Lembremos ainda que é no cerne dos ossos, na medula óssea, que as 
células vermellias do sangue são geradas, para quando amadurecidas serem 
capazes de conduzir a força vital a todo organismo. 

Mas para que todas estas estruturas realizem adequadamente as suas 
funções precisam ser nutridas, e para isso o aparellio digestivo é acionado. 

Os alimentos ingeridos chegam ao estômago, fomo da digestão, onde 
são fragmentados em partículas menores, que terão condições de 
posteriormente, ao término do processo digestivo no intestino delgado, serem 
absorvidas, deixando desta forma o sangue negativamente polarizado. Tudo 
o que deixa de ser útil é eliminado, após a absorção da água no intestino 
grosso, sob a forma de matéria fecal. 

Não encontramos aqui a siIrilitude com os estímulos externos? TanDém 
os alimentos psíquicos devem ser digeridos e fragmentados, aquilo que nos 
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nutre ser absorvido e o que perde a utilidade ser eliminado. 

Possuímos ainda dois órgãos auxiliares à digestão e que também atuam 
no metabolismo dos açúcares, nossa fonte de energia fisica: o pâncreas e o 
figado. 

O pâncreas secreta um suco indispensável à digestão e fabrica a insulina, 
hormônio fundamental ao metabolismo dos açúcares, que ainda não alcançaram 
o figado. Ora, nossos desejos e emoções, nossa força mental, são energias 
para o eu interior, portanto é no pâncreas que operam estas forças quando 
ainda não são realizadas; por sua vez, o figado, que também secreta uma 
substância auxiliar à digestão, que recebe os açúcares metabolizados, os 
armazena e, com o devido discernímento, os libera para a corrente sanguínea 
quando necessário. Ou seja, é no figado psíquico que atuam nossas fontes 
energéticas já realizadas. 

Agora já possuímos um fluido vital carregado de nutrientes, mas que 
ainda não foi devidamente filtrado e purificado; entram em ação, neste 
momento, os rins, que por meio da filtração conduzem o equilíbrio do sal e 
purificam, através da água, o nosso sangue, eliminando as impurezas pela 
unna. 

"Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se estragar, com que se 
salgará? Já não servirá para nada a não ser jogado fora e pisado pelos 
homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade 
situada no cimo de um monte; ... " 

É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. " (Mateus, 
V, 13, 14, 16). 

Retornemos a Annick de Souzenelle ainda em O Simbolismo do Corpo 
Humano: "Os rins presidem a passagem da água para o sangue, 
transmutando-se para o Espírito e a passagem do sal (o sal é um dos 
símbolos da sabedoria) para o fogo, transmutando-se para a luz". 

Assim, nosso sangue já purificado pela água segue seu caminho para 
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ser purificado pelo ar em nossos pulmões, passando pelo lado direito do 
coração. No ciclo respiratório - inspiração e expiração - o ar, veículo da 
força vital, penetra no nosso sangue que, antes negativamente polarizado, 
agora se equilibra com a polaridade positiva do ar. 

O sopro divino é expirado e surge a criação que, quando inspira este 
alento, a realiza. 

Então, o sangue, agora também purificado pelo ar, retoma ao lado 
esquerdo do coração, que com seu ritmo de contração e dilatação, tal qual a 
expansão e reabsorção do Universo, irradia como o Sol este fluido carregado 
de energia, luz e consciência a todas as células do organismo, deixando-as 
aptas ao cumprimento de sua missão, a realização da vida. 

Tenhamos sempre em mente que quando falamos de uma célula, 
falamos do corpo inteiro; quando nos referimos ao homem, referimo-nos a 
toda Humanidade! 

Retomemos então à nossa pesquisa, reestruturando seus dados de 
acordo com a figura 3. 

6,73% 

41,44% 

11,26% 

13,62% 

5,27% coccigeo 

8,88% 

4,89% 

figura 3 

Agora podemos fazer uma análise mais dinâmica destes resultados, 
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encontrando, assim, a mobilidade suficiente para entender o significado do 
sofrimento humano. 

O homem ainda está em atitude defensiva, pois a pele, seu maior órgão 
protetor, é pouco afetada e praticamente na mesma proporção, seus rins são 
pouco atingidos. Estes últimos estão em correspondência com o centro 
psíquicol coccígeo, que é o centro da energia da vontade. Portanto, parece
nos que ele não a estaria exercendo para assumir sua dualidade, criando 
obstáculos para que a matéria não aceite a paixão do Espírito, impedindo 
que este se manifeste, permanecendo então na ignorância das trevas. Da 
mesma maneira, ao nível da cabeça (centros frontal e coronal) há um bloqueio 
da vontade espiritual, obstruindo nossos canais de comunicação com o 
Cósmico. 

E o homem vai seguindo seu caminho adotando, cada vez mais, atitudes 
rígidas e posturas viciosas, permanecendo em constante estado de contração 
para manter-se em pé, na ilusão de que comanda sua vida. Com isso, vai 
sofrendo dores musculares insuportáveis e deformando suas articulações, 
até que perde a mobilidade. 

Talvez isto não acontecesse se ele, privando-se da vaidade pessoal, 
soubesse digerir de forma saudável tudo aquilo que ingere, aproveitando 
adequadamente o que deve ser absorvido e eliminando o desnecessário; tendo 
discernimento para utilizar suas energias corretamente (plexo solar); 
controlando as emoções e desejos pessoais (centro cardíaco), para que saiba 
usar a força vital que lhe foi presenteada e entenda que é parte de um Ser 
Maior que ultrapassa os limites do seu próprio eu! 

Portanto, se fossemos resumir esta análise em uma única sentença, 
esta seria: falta de consciência! A maioria destes indivíduos apresenta 
manifestações fisicas ligadas aos órgãos em correspondência com o centro 
laríngeo, estruturas que formam o aparelho respiratório, estando a dificuldade 
em tomar consciência de si mesmos, reconhecer a divindade presente no seu 
interior, seja pelo impedimento da expiração divina - inspiração humana para 
realizar a Criação, seja em situações mais graves, recusando-se a devolver o 
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seu próprio alento, se auto-intoxicando, na impossibilidade da expiração 
humana, retendo-o egoisticarnente dentro de si, não cumprindo assim o dar e 
receber, retardando então o retomo ao Pai. 

Será que ainda há dúvidas sobre a razão do sofrimento? Garanto que 
sim! Tenho certeza que ainda nos voltamos ao Pai e perguntamos: por que 
me fazes sofrer? E Ele talvez nos responda: "Meu fillio, não sou Eu quem te 
filz sofrer! Mas é somente com a tua dor que te voltas para Mim, pois quantas 
vezes te dirijo Meu olliar e tu fechas os ollios; quantas vezes te dirijo a Palavra 
e finges que não escuta; quantas vezes estendo-te Minhas mãos e vais embora? 
Não percebes que te criei para que na tua face possas ver a Minha própria 
face? É através de ti que tomo consciência de mim mesmo. É em ti que 
realizo meu Amor! Mas como te recusas a compreender isto, o único caminho 
para concretizar este Amor é a dor que provocas em ti mesmo. Insistes em 
permanecer nesta ausência de Luz! Mas a Minha Luz está dentro de ti, e 
preciso que alimentes esta centelha, deixe-a crescer e irradiar em todas as 
direções, para que juntos cumpramos a Lei do Amor e realizemos a Grande 
Obra!" 

Matemos pois, caros colegas terapeutas, este homem envelhecido pelo 
seu intelecto egoísta e deixemos crescer e desenvolver a criança divina gerada 
dentro de nós, com sua pureza e consciência invioláveis, sua confiança 
inabalável e seu Amor impessoal! Assim seremos capazes de cumprir nossa 
missão junto aos homens! 

NOTAS 

• Na ocasião em que foi escrito o trabalho, novembro de 1995, ainda 
não tinha contato com a Psicologia Analítica de Jung. Desta forma optei por 
manter os termos originais, não traduzindo para a linguagem junguiana. 

• Termo ocidental para Chakra. 
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Mundo Interno: Teatro Psíquico e seus 
Personagens 

Ana Maria Galráo Rios 

Jung gostava quando o descreviam como um robusto camponês suíço, 
um homem da terra, bem concreto e cheio de vitalidade. Na apresentação de 
sua teoria, enfatizava sempre o aspecto empírico e científico de suas 
conclusões, que não eram intelectualmente deduzidas, mas observadas a partir 
da realidade psíquica de seus clientes, assim como da sua própria. Seguindo 
este exemplo, apresento aqui relatos de algumas pacientes, umas mais 
"inocentes" que outras quanto à linguagem psicológica, onde podemos 
reconhecer, quase em carne e osso, aqueles conceitos que aprendemos 
teoricamente, que atuamos inconscientemente, sofremos e projetamos, os 
complexos. 

Começo com o relato de uma introvertida, a respeito de sua introversão, 
e das personagens que ela encontrou dentro de si quando se dispôs a olliar
se de modo menos crítico, e a nomear seu elenco. 

"Introvertido sempre teve um significado pejorativo para mim. 
Sempre pareceu mais um palavrão do que uma característica de uma 
pessoa. Não sei dizer bem o motivo. Talvez tenham ficado marcadas as 
expressões das pessoas quando diziam: "Ela é tão introvertida! ". 

Afrase é então acompanhada de um certo ar de preocupação, as 
sobrancelhas arqueadas parecendo um enorme ponto de interrogacão 
pairando sobre a cabeça, como que querendo adivinhar que futuro 
obscuro ou terrível aguarda aquela pessoa "tão introvertida". 

Coisa boa não deve ser! 

Em seguida a esta análise, que na verdade não dura mais do que 
poucos segundos, vem a sábia decisão, tomada num impulso amoroso 
ou de compaixão: "Vamos ajudá-Ia a ser mais comunicativa, mais 
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sociável! " 

Então a imagem, que já não era grande coisa, foi se ampliando, e 
a coisa piorando cada vez mais. No início o que era apenas um defeito 
pequeno, como não ser muito bonita, ou muito inteligente, ou ter pernas 
tortas, ou cabelo escorrido, ou enrolado demais, toma-se quase que uma 
ameaça àfelicidade ou sucesso da "introvertida", e talvez até dos que 
convivem com a "infeliz" da introvertida. 

Na tentativa de livrar-me deste enorme peso de ser introvertida, 
não tendo conserto possível, e tendo que carregar esta deformidade vida 
afora como uma penitência que se paga por um grande pecado cometido 
sabe-se lá quando, recorri ao dicionário, o famoso Aurélio, para lá achar 
o verdadeiro significado, a definição exata da palavra. 

Acho que queria mesmo era achar uma qualidade ou um sentido 
menos cruel para esta palavra, que durante anos formou-se em minha 
memória como algo terrível que deveria ser combatido. 

E lá encontrei: 

Introvertido: Voltado para dentro, metido consigo. 

Legal! Não dizia nada sobre insociabilidade ou incapacidadede 
comunicar-se, ou aquela figura de caveira com as palavras: "Perigo! 
Afastem-se!" escritas embaixo, em letras vermelhas. 

Continuei a leitura mais animada. 

Introversão: Exame íntimo da consciência. 

Bom, até aqui tudo bem, pois não há nada errado ou feio em se 
fazer um exame íntimo da consciência. É até saudável e recomendável 
em alguns casos. Resolvi ir mais além, animada pelas idéias que as 
definições me traziam, e li: 
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observação da vida interior! Aquilo sim me dizia muita coisa, pois era 
uma atitude que eu conhecia. E passei a pensar nessa vida interior e nas 
inúmeras coisas que eu já havia observado: na vida cheia de contradições 
e beleza que já havia encontrado nesta observação, em que me via 
voltada para dentro, examinando meus próprios pensamentos. E então 
encontrei dentro de mim, não apenas a introvertida, mas várias pessoas, 
convivendo em relativa harmonia, assumindo um lugar de destaque 
conforme a situação do momento. E observar essas pessoas que vivem 
dentro de mim passou a ser divertido e vi-me às voltas com aspectos que 
até então não havia notado. 

Comecei a dar nomes a elas, a medida que as reconhecia como 
seres de características e e comportamentos próprios. 

De imediato reconheci Alice, criançafrágil, tímida, calada. Nem 
sei se ela sabe falar, acho que não, pois não aprendeu a se expressar com 
palavras e quando se sente acuada por uma situação difícil chora, ou se 
enfia debaixo da mesa. Sentada lá fica horas, e todos se esquecem de 
que ela existe, e então ela brinca sozinha imaginando-se livre do perigo. 

Quando a conheci era de uma fragilidade tão grande e era uma 
criança tão assustada, que tive medo que ao aproximar-me, elafugisse 
de mim. 

Nosso primeiro encontro foi comovente: ela estava sentada na 
calçada com os cotovelos enfiados nos joelhos e as mãos segurando o 
queixo. Seu olhar era distante, mas não ausente. Sabia que eu estava ali 
a seu lado, embora não demonstrasse nenhuma emoção ou reação. Sentei
me ao seu lado no chão e ficamos durante muito tempo, horas, dias, 
meses, talvez, uma ao lado da outra. Eu, tentando uma aproximação 
para conhece-la, e ela me olhando como que querendo dizer: "Você 
demorou tanto!". 

Depois de algum tempo, segurei em sua mão e disse: Vamos. 

Ela estendeu-me sua mãozinha tão pequena que cabia dentro da 
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minha, e eu a segurei com força, temendo que ela fugisse. Então vi que 
seus pézinhos estavam descalços, seu vestidinho era simples e tinha uma 
chupeta pendurada. Seus braços se abriram e apertaram meu pescoço 
num abraço forte. Retribui seu abraço e prometi nunca mais deixá-la só. 

Alice tem um amigo. Não é bem um amigo, é mais um protetor, 
mas que não tem cara de anjo da guarda não. Tem sim um jeitão de 
guarda-costas. 

É um homenzarrão de voz forte, que não engole desaforo e não 
aceita coisas mal explicadas. Se ele pressente uma mágoa rondando a 
Alice, corre para defendê-la. É do tipo "pega-mata-arrebenta". Ela não 
tem medo dele, ao contrário, corre logo para o seu colo, pois sabe que, 
protegida por ele, nenhum mal a ameaça, ninguém ousa machucá-la. O 
problema e que ele afasta seus amigos com suas carrancas e suas respostas 
mal-humoradas, e então Alice fica sozinha novamente. 

Mas é um cara bom. Na verdade, só assusta um pouco e faz barulho. 
Já foi mais bravo; talvez hoje esteja mais domesticado. mas é sempre 
bom não abusar da sua paciência, pois tolerância é uma palavra que 
conhece bem pouco. Em algumas situações ele até que é bem útil, pois 
quem já sentiu sua presença, pensou duas vezes antes de agir para 
desagradá-lo; dei-lhe o nome de Tonhão. 

Passo horas explicando regras de comportamento para ele, mas 
seu entendimento é pouco e sei que apesar do todos os discursos sobre 
diplomacia, há sempre um ponto onde ele deixa de ouvir e passa a ser 
agressivo, agindo por puro instinto animal. 

Esta amizade do Tonhão com a Alice me lembra, em uma versão 
mais leve, São Cristovão com o menino Jesus no ombro, atravessando o 
rio. Sempre imagino os dois numa perfeita complementação. 

Conheço também a Rosinha. 

Rosinha é da roça, moça simples com valores éticos e morais bem 
definidos. Rosinha namorou na quermesse um moço simples como ela. 
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Planejaram casar, mas não deu certo. Ela ainda procura por ele quando 
espera lealdade e verdade nos relacionamentos, pois sua alma ainda é 
pura, e acredita que os laços mais fortes que podem unir, seja em uma 
amizade ou em relações mais profundas, são a honestidade e o respeito. 

Rosinha sente o cheiro da chuva antes dela chegar, pois aprendeu 
a observar a natureza. Sente falta do silêncio feito de canto de sabiás: 
da cor rosa da paineira quando floresce, do vôo do allÚ sobre o pasto 
dando seu grito fúnebre, do céu estrelado de estrelas caindo (sempre faz 
um pedido quando vê uma), das noites de lua cheia que faz sonhar: do 
céu de abril com seus crepúsculos maravilhosos e noites mais estreladas 
do ano: do primeiro friozinho do inverno que faz estremecer e procurar 
uma xícara de chá de camomila para aquecer: do cheiro de café coado 
e de pão feito em casa: do jardim de sua casa cheio de onze-horas se 
abrindo para o sol da manhã; do vento nas árvores cantando estranhas 
canções e despenteando seu cabelo; do galo cantando pela manhã; da 
gritaria dos cães em noite de lua cheia; do namoro barulhento dos gatos; 
da chuva mansa que cai dias e dias; da chuva de verão que vem cheia 
de medos e trovões fazendo-a acender velas e queimar ramos para Santa 
Bárbara, pedindo proteção. 

Todos esses sons e cheiros da natureza, que gostava de sentir em 
sua vida simples do interior, impregnaram seu ser e ainda estão lá 
guardados para serem escutados e tocados quando o peso da vida é 
mais forte! quando o barulho do trânsito irrita, quando a chuva atrapalha 
numa tarde ao voltar para casa, quando a noite é feita de nuvens e não 
dá para saber se é lua cheia ou não. 

Rosinha é tímida, tem vergonha de sua simplicidade, de sua origem 
humilde, do seu falar cheio de "Viche Maria" e porisso às vezes se cala, 
e só escuta os outros contando suas próprias histórias. 

Em grande contraste com Rosinha tem a Sofia. mulher mais 
madura, com gosto mais refinado que ouve Mozart, vai a concertos de 
orgão na Igreja São Bento, lê bastante, de tudo um pouco; muitas vezes 
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acaba misturando tudo e fazendo uma grande salada cultural. Depois 
aos poucos vai entendendo todo aquele amontoado de informações que 
a faz pensar que ficou mais sábia. 

Outro dia descobriu que não se adquire sabedoria com 
conhecimentos e ficou bastante decepcionada! Mas é provável que vá 
continuar tentando buscar suas respostas nos astros, no tarot e dentro 
de si mesma, pois é um pouco mística e vive tentando decifrar mistérios. 

Não sei se a Sofia está deixandJJ de ser sofisticada ou se a Rosinha 
é que anda sofrendo sua influência, mas a verdade é que ultimamente as 
duas andam de amizade: a Sofia já não se preocupa tanto com a 
qualidade de suas roupas, e passou a olhar do espelho para o céu, e a 
Rosinha já não sente tanta vergonha de falar que o vento batendo no 
rosto parece carinho do seu homem. 

A verdade é que dafusão das duas está nascendo uma outra mulher 
que parece, acho que vou chamar, Maria. 

Maria é meio poetisa, gosta de escrever, não a conheço bem. Ainda 
é um sonho! Uma miragem, uma sombra, uma ilusão. Mas ao mesmo 
tempo é muito real: é mulher que conhece o sofrimento, a alegria, 
decepções, conquistas; que andou pelo mundo mas que a vida não 
endureceu e que tenta não ficar amarga e fazer de tudo isso um poema 
cujo tema seja o Homem. 

Maria é mulher que conhece os detalhes da estrada, de cada passo, 
de cada grão de poeira. andou por caminhos íngremes e desconhecidos, 
e nesses caminhos onde todos passam correndo mal podendo apreciar a 
paisagem, ela passou devagar, parando para observar cada pormenor 
de forma, cor, cheiro do lugar que visitava. De cada um desses lugares 
trouxe as impressões anotadas em sua memória. Agora tenta juntar todas 
elas e ver se consegue dar a tudo isso um sentido maior. 

E tem ainda uma enorme camponesa de braços fortes, avental na 
cintura, lenço na cabeça, saia comprida até os joelhos e da qual não sei 
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o nome. 

Sua presença não e muito frequente, ela me visita quando a situação 
é quase de emergência, exigindo força e muita coragem. 

É mulher amadurecida pelo sol, que não conhece cansaço ou 
preguiça, que nos dá a certeza de que a fé remove mesmo montanhas, 
desde que não cruzemos os braços. 

Não é de agrados, nem de falar muito. Sua presença trás uma 
força tão poderosa, que chega até a ser assustadora. 

É feita de terra, do barro cozido em fogo brando. Não sei muito 
sobre ela. Eu a vi em sonhos numa época difícil. Sei que parece trazer 
consigo a força de todos os deuses, e é uma figura bastante enigmática. 

E todas as pessoas, ou personagens que vivem em mim, vão 
atuando e se revelando no fluxo e refluxo da vida, mais ou menos como 
as marés, alternando sempre em seu ciclo, o seu aparecimento. 

E não sei dizer se o mar é mais bonito na maré alta ou na maré 
baixa. Seria tolice tentar. Sua beleza consiste no seu movimento 
incessante, no vaivem das ondas nas profundezas de suas águas que 
escondem segredos. " 

Já ouvi varias vezes que "mulher é tudo igual. só muda o endereço." 
Nosso ego até que se diferencia, mas os complexos ... acho que não muda 
nem o endereço. eles moram todos no mesmo "cortição". 

Esta moça tem o Tonhão, o "do pouco entendimento". como ela diz, 
mas que corre sempre para protegê-la de seu desamparo. Ela até tem sorte. 
pois o anirnus atua no sentido de proteger sua criança interior ferida. Outra 
tem o TIão, bem mais autônomo e cruel, que estrangula bebês por suas costas. 
matando suas novas possibilidades e assaltando seu ego cada vez que este se 
fragiliza, armado de uma tesoura. Outra ainda, uma bahiana guerreira, diz 
que sente a batida do Olodum inteiro dentro de s~ cada vez que depara com 
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uma injustiça. Uma mulher muito tímida, no início da terapia, tinha o John. O 
John era um perigo, por que "dava a primeira logo no saco, que era para não 
ter que dar a segunda." Ele precisava ser muito violento, porque dentro dela 
tinha uma criança que morria de medo de não ser buscada na escola, de ser 
esquecida, de não ser de ninguém. O John tinha que matar logo na primeira, 
porque, se o inimigo não morresse ... morria o ego. Esta moça ou somatizava, 
ou se perdia em fantasias de doença e morte, dessas, que qualquer pinta ou 
azia já adquiria o peso de um câncer, qualquer resfriado era a primeira 
manifestação da AIDS. O John foi se civilizando, e hoje em dia é um de seus 
melhores personagens. É ele quem toma as iniciativas, senta nos botecos, 
vive em grande afinidade com a psicologia masculina, e quanto esta mulher 
tem que ir a um casamento, o John, embora ainda não tolere babadinhos e 
flores no cabelo, já topa alegremente um penacho no chapéu. 

Uma moça vira e mexe se vê às voltas com o gênio da lâmpada, chamado 
por ela de Abdul. Ela o libera para resolver um problema sério. uma briga ou 
um trabalho, mas depois ele não quer voltar para a lâmpada de jeito nenhum. 
Morto o inimigo, quer continuar matando todo mundo e fica procurando 
encrenca para justificar sua permanência neste mundo. Dá um tJabalhão 
engarrafá-lo de volta. 

A Rosinha do relato tem, em outra mulher, o nome de Maricotinha, 
que fez questão de se casar vestida de noiva, e sofre muito por seu marido 
não usar aliança. Maricotinha abençoa os filhos todas as noites, e ficou 
desentendida quando seus filhos adolescentes passaram a ridicularizar seu 
mundo mágico, no qual até aquelas luzinhas. sinais de pouca oxigenação 
cerebral. eram pequenas fadinhas. Para ela a lua até hoje recolhe os balões 
de gás que as crianças perdem. e ela odeia a governanta alemã que mora no 
complexo ao lado, e que insiste em dizer que "o que é certo é certo". e que 
fantasia é um substituto patológico para a realidade. Uma outra moça tem 
uma governanta inglesa, que usa uma régua para puni-la, e que acha que seus 
joelhos devem estar sempre juntos. A inglesa se preocupa mais com a etiqueta 
social do que a alemã, mas as duas paqueram o dono do castelo. que às 
vezes tem uma barbinha bem azul. 
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A profissional sofisticada intelectualmente de uma assume, em outra, o 
aspecto de um daqueles curadores nômades. A mulher é uma psicóloga, que 
quando chega um novo paciente, tem como imagem o curador que vai de 
cidade em cidade e que, estabelecendo-se na praça da terra estranha, monta 
sua tenda e da maleta começa a tirar recursos. sabe-se lá quais: uma 
interpretação, um trabalho corporal, uma oração ... 

Assim como no mundo externo, os personagens são inesgotáveis. O 
que eu observo é que, ao reconhecer estes "outros" dentro de nós como 
"outros" realmente, e ao estabelecer com eles algum tipo de relacionamento, 
alguns afetivos, outros não. talvez respeitosos, talvez temerosos, uma certa 
tensão psíquica se alivia, t:ramformaçães ocorrem, e, através da discriminação 
que traz por si só um certo distanciamento. o modo de estar no mundo. 
interno e externo pode melhorar, ou, como diz a paciente, ser mais divertido, 
ou mais comovente. Maior. 

Para encerrar, uma poesia de ainda uma outra pessoa: 

CAVALEIROS EM MIM 
Certa vez, pelas paragens de mim mesmo 
deparei-me com o espectro galante 
de gentil homem, cavaleiro errante 
por minha alma caminhando a esmo 

Perguntei-lhe, então. o nome. o ideal 
e o que o levava a caminhar em mim ... 
"Busco um tesouro", respondeu-me assim 
e revelou o seu nome: Parsifal 

Já em outra vereda de minha. vida 
a visão foi sofrida; bem mas dura: 
nela o Cavaleiro da Triste Figura 
soçobrava numa inútil investida 

103 



HERMES 

104 

"O que buscas? Por que estás em meus caminhos?" 
Perguntei ao cavaleiro tão tristonho .. . 
''Busco o amor, persigo um sonho .. . 
E na busca vou lutando com moinhos" 

Aprendi desta visão tão irreal 
Que eu mesmo sou os cavaleiros errantes 
Sou os moinhos e a donzela cativante 
Está em mim o Castelo do Graal 

HERMES 

Responsabilidade e Cosmos 

Constança Marcondes Cesar 

Entre 1991 e 1995 Ricoeur discutiu, em diversos textos, o conceito de 
responsabilidade, mostando suas implicações éticas, a partir da tradição e 
do diálogo com autores contemporâneos, em especial Hans lonas. A dupla 
dimensão da responsabilidade, em relação a natureza e à vida política, aí é 
aI:Dl:EB:1a.D ematl pllJE!fE)ã) ,queS!dEB::k>1:Iades:leo postiCh a:> Temps 
de la responsabilité, passando pelo Fragility and Responsability a entrevista 
a Aeschlimann em Éthique et Responssabilité e culminando no Le Juste, 
surge o contorno de uma nova ética, exigida pelo tempo em que vivemos. 
Nela, a idéia de responsabilidade apareceu como o ponto focal de um 
consenso (posfãcio ao Temps de la responsabité, p. 270) entre diferentes 
autores, que meditam sobre as mutações que afetam o agir humano perante 
as novas situações que caracterizam a sociedade tecnológica 

Tal meditação faz vir à luz uma revisão do conceito em pauta, ampliando 
seu sentido tradicional (imputação) e incluindo as noções de cuidado de 
solidariedade, de amizade - em suma, de responsabilidade pelo outro - e a 
de previsão, avaliação das implicações da ação, ou seja, de prudência. O 
conceito ampliado caracteriza uma concepção inédita de ética, cujo signo 
distintivo é a conciliação com a ontologia, via metafisica da natureza, 
pressupondo "a existência objetiva de fins no ser" (1. Greisch, verbete lONAS 
in EncyclopiePhilosophique Universelle, t. n, p. 3392). 

A responsabilidade aparece, então, como princípio, do qual se 
deduzem novos imperativos de ação e como virtude, aparentada à antiga 
noção grega de phronesis. A indagação-chave dessa nova ontologia consiste 
na reformulação da pergunta leibneziana e heideggeriana: por que existe o 
Ser e não apenas o Nada?, na direção de uma ético-ontologia: por que a 
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humanidade ou a natureza humana deve sobreviver? (Greisch, op dt.). 

Ricoeur põe em relevo o caráter inédito das mutações sofiidas pelo 
agir humano, nos campos das ciências da vida, do meio ambiente. da politica. 
Tais mudanças envolvem, por exemplo, no âmbito das questões relativas ao 
meio ambiente. a consideração das alterações qualitativas na escala espacial 
e temporal dos fenômenos. Enquanto na cidade antiga o homem lutava para 
impor-se à natureza hostil. hoje. dado o efeito cósmico de suas ações. pode 
ameaçar a natureza e a vida em geral. 

Problemas análogos ocorrem no campo das ciências da vida, pois 
tomou-se possível uma atuação de tal ordem nos domínios da hereditariedade, 
reprodução e outros. que se pode falar de uma revolução biológica, a qual 
implica a possibilidade de ser mudada a humanidade enquanto espécie, e até 
mesmo a reformulação de noções tais como as de ser-nascido. ser-tal, 
identidade pessoal. 

Por sua vez. no plano da vida social e política, nossa época se caracteriza 
pela volatilidade, em virtude da rapidez das trocas de idéias, técnicas, 
infomações, etc.; pelo individualismo, decorrente do desaparecimento de 
pequenas comunidades e grupos; pelo estreitamento dos laços entre o 
hemisfério norte e o sul; pelo desenvolvimento, que põe em primeiro plano 
a possibilidade de surgirem distorções catastróficas quanto a repartição de 
bens, e comprometimento do ecosistema, pela exploração predatória feita 
por grupos econômicos; pela emergência de uma midiocracia que impõe, 
seletivarnente, a informação; pelo caráter problemático da democracia em 
vista da crise da participação e do surgimento de novos desafios; pela 
dificuldade de fundamentação última da ética, em vista da pluralidade de 
perspectivas e culturas rivais. e da perda de referência objetiva quanto aos 
valores. 

Assim, na esfera da vida política, situações novas, novos 
comportamentos colocam diversos problemas: como balizar a tecnologia, e 
segundo quais critérios? como agir em relação a natureza? como fundar a 
justiça e como distribuir eqüitativamente bens heterogêneos? (Lectures!, p. 
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274 e segs.). 

Ricoeur admite que a resposta a essas questões impllica num 
aprofundamento da noção de responsabilidade. 

Distinguindo entre o sentido fraco da palavra, que significa 
imputabilidade de um ato a alguém, evocando a dimensão temporal do 
passado: ação realizada - e o sentido forte do termo, o qual, sob a inspiração 
de Hans Jonas, assumiu o significado de encarregar-se de algo que nos é 
confiado, cuidar do que é frágil, implicando as idéias de missão e de tarefa 
segundo regras, pondo em jogo a dimensão temporal do futuro - Ricoeur 
trata de associar essa noção à resposta aos desafios contemporâneos. O 
desafio maior, ante o qual nos encontramos, e o da perpetuação da espécie, 
o da sobrevivêcia da humanidade futura, que pode ser comprometida por 
nossas decisões atuais. 

Assim, em relação aos diferentes mundos - o da natureza e o humano 
- a idéia de responsabilidade está vinculada à de proteção ao perecível. ao 
que é frágil. Na obra de Hans Jonas, diz-nos Ricouer, é erigida como 
princípio, porque se expressa, desde o primeiro momento, como um 
imperativo. Tal imperativo é formulado assim: "age de tal modo que haja uma 
humanidade depois de ti o maior tempo possível" (Lectures!, p. 283). É 
novo, pois excede os limites da ética tradicionaL fundada na proximidade e 
reciprocidade; visa a humanidade futura, entendida como "o perecível por 
excelência" (id, p. 283); responde à questão: "que podemos fazer?", 
envolvendo os planos pessoal, interpessoal e político; aponta para uma ética 
da promessa. para a noção de engajamento. 

Assim, ser responsável é ser fieL e encarregar-se de uma certa zona de 
eficácia, não apenas em relação ao passado. mas também em relação futuro 
(Éthique et responsabilité, pp. 30-31); é cuidar do que e frágil. como 
dissemos. 

O frágil é o que precisa de socorro, e o que deve ser cuidado, para 
florescer e se realizar. O termo não sugere a iminência de um desastre 
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insuperável, mas a atenção ao futuro do ser que precisa de ajuda para perdurar 
(Fragility and responsabiliry, passim). 

Podemos dizer que a noção de responsabilidade, na ética 
contemporânea, ultrapassa as idéias de reparação de danos de suportar 
castigo, presentes no uso jurídico clássico do termo; ou seja, sugere as idéias 
de reparação e punição implicadas na noção de imputação; envolve, hoje, 
um conceito novo, o de dever, de obrigação moral, e também o de solicitude 
para com o outro que está a nosso encargo. 

Ricoeur combina, no conceito de responsabilidade, as contribuições 
de Jonas e Lévinas para a ética contemporânea bem como a nova conotação 
jurídica do termo, a qual integra as idéias de ausência de falta de solidariedade 
segurança e cuidado. 

Para o autor francês, nossa responsabilidade pelo dano e pela 
reparação decorre de tal cuidado originário. 

Por outro lado, a extensão no espaço, o alongamento no tempo do 
alcance de nossas ações, em virtude da escala cósmica de seus efeitos, pondo 
o problema da preservação de uma humanidade futura, exige que a noção de 
reparação característica da ética e da jurisprudência tradicionais, seja 
substituída pela de precaução, associando estreitamente responsabilidade 
e prudência. Na perspectiva de Ricoeur, prudência não tem apenas o sentido 
fraco de prevenção. Herdeira do conceito antigo de phronesis a palavra 
sugere, "dentre as inumeráveis conseqüências da ação, as de que podemos 
legitimamente ser considerados responsáveis, em nome de uma moral da 
medida" (Le juste, p. 69). 

Diferenças irredutíveis opõem correntes filosóficas, tradições culturais, 
perspectivas agnósticas e religiosas, tomando a questão da fundamentação 
última da ética um problema crucial em nossos dias. Apesar disso, parece 
que na consideração de idéia de responsabilidade como idéia axial convergem 
filósofos, cientistas e políticos. Estes afirmam que o qualitativo não pode ser 
sacrificado ao quantitativo, que o que é mais precioso não pode ser comprado 
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(v.g. amizade, beleza, liberdade) e que "o homem visa fins próprios que não 
podem ser derivados de nenhum cálculo de meios ... " (Lectures I, p. 279). 
Há pois concordância em aceitar o primado do ético sobre o político, na 
busca do viver em comum (Éthique et responsabilité p. 12), na busca de 
uma vida realizada. 

A escala cósmica das ações humanas, sob o impacto da tecnologia, 
exige uma meditação ética que procure formar a opinião pública mediante a 
discussão internacional de problemas, tornando o homem novamente 
"protagonista de sua própria vida" (id., p. 23). 

Na idéia de responsabilidade estão presentes, ainda, a tragicidade e o 
paradoxo de nossa condição, expressando o frágil no campo da política. 

O paradoxo do político expõe o conflito inelutável da cidade humana, 
a violência inicial e residual do poder, evidenciando a fragilidade do viver em 
comum. Tal conflito fundamental é complexificado na sociedade 
contemporânea, no próprio interior do Estado democrático. Está associado 
- como os estudos de Rawls, Walzer, Boltanski e Thevenot mostraram - no 
abandono de uma concepção única de justiça; as relações de donúnaçào 
entre os que vivem juntos numa comunidade; à competição política., que expõe 
a fragilidade da argumentação racional, passível de ser corrompida por sofismas 
sedutores. Recorrendo a esses autores e mostrando que a violência está inscrita 
na própria estruturada ação, enquanto esta implica repercussões sobre outrem, 
Ricoeur aponta, ainda, outras dificuldades. Numa sociedade como a em que 
vivemos, as principais, a seu ver, consistem em: identificar o( s) responsável(s) 
pelos efeitos negativos da ação; identificar até que ponto se estende, no 
espaço e no tempo, a responsabilidade individual; refletir sobre os limites da 
socialização dos riscos desencadeados pela utilização da técnica. Um dos 
grandes problemas para a superação dessas dificuldades e que, na vida em 
comum de uma sociedade complexa, as miaodecisões singulares são diluídas 
na impessoalidade; o que acontece parece não depender dos sujeitos 
individuais, e as catástrofes dai advindas não têm diretarnente ninguém como 
responsável. O problema não é novo eRicoeur mostra a a trajetória da questão 
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partindo de Santo Agostinho, Abelardo, passando por Pascal e Hegel, para 
abordar a noção de dolus indirectus, o efeito não desejado da ação, assim 
como o paradoxo da responsabilidade, assinalado por Pascal: só boas 
intenções não bastam para que a ação seja correta; mas assumir 
responsabilidades exageradas produz desvalorização moral do sujeito e 
atitudes fatalistas. Por sua vez, a contnbuição de Hans Jonas, segundo Ricoeur, 
consistiu em ter posto em relevo nosso compromisso com a humanidade 
futura. 

o problema, assim, diz respeito à demarcação dos limites da 
responsabilidade individual. A solução encontrada por nosso filólofo apoia
se na noção de justa medida e na reflexão de R. Spãmann. Esse autor 
evidencia a necessidade de uma arbitragem entre a "visão curta de uma 
responsabilidade limitada com efeitos previsíveis e determináveis de uma ação 
e a visão longa de uma responsabilidade ilimitada" (Le juste, p. 68), 
escapando-se, desse modo, tanto da negligência quanto aos resultados da 
ação, quanto da responsabilidade exagerada, que impossibilitaria o agir. 

Para Ricoeur, o sujeito é ineludivelmente autor de seus atos, e a 
socialização dos riscos, O anonimato, a impessoalidade, devem ser superados 
mediante o aprofundamento da reflexão sobre a identidade. Tal reflexão se 
ilumina através do exame da relação entre ipseidade e alteridade, como Ricoeur 
mostrou em Soi-même comme un aulTe, obra recente, marcante quanto à 
discussão do assunto. 

A identidade não deve ser pensada somente no plano psicológico, 
como narrativa de uma vida pessoal; mas também na sua dimensão política, 
evidenciando que a narrativa da vida pessoal está inscrita na história dos 
outros (Éthique et responsabilité, p. 23). O si, "reflexivo de todas as 
pessoas", representa cada um, mas é "omni-pessoal" e "imediatamente 
estruturado pela alteridade" (id., p. 24). A identidade ipse, a que o si se 
refere, é a identidade substancial, constituida narrativamente, e emerge da 
relação do sujeito com o outro (id., p. 25). A eticidade está vinculada à 
responsabilidade do ser falante, sujeito capaz de relatar a vida, "atravessando 
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e dominando a multiplicidade dos papéis" (id.) que representa. Tal relato visa 
o reconhecimento pois quem fala faz apelo a reciprocidade, fala com alguém, 
para alguém. 

A narrativa põe em jogo duas questões centrais, vinculadas à 
problemática ética: a da manutenção da identidade através do tempo, já 
abordada em Temps et récit, Soi-même comme un autre; e a da 
"reconstituição de uma personalidade confiável para o outro" (Éthique et 
responsabilité, p. 28). Contra a impessoalidade que marca o problema da 
ação no mundo contemporâneo, Ricoeur invoca a meditação sobre a identidade 
como o caminho privilegiado que devolve o homem a si mesmo e reencontra, 
no si fundante, o ponto de acordo com todos os homens. 

É para o homem assim centrado, capaz de vivenciar, pela poesia e 
pela arte, alternativas de ser, que a responsabilidade assume as conotações 
de prudência e de amizade à totalidade do existente - expressas no sim à 
vida da natureza e da comunidade. 

No plano político, ela é a garantia da justiça e a proteção contra a 
violência e a arbitrariedade, em nome de uma moral da justa medida. 

Ricoeur não ignora que o homem, no mundo contemporâneo, tomou
se um perigo para si mesmo. Reconhece, com Jonas, que a natureza e a 
sociedade estão ameaçadas pelo surto desordenado da técnica. Contudo, 
diversamente do pensador alemão, sua filosofia é caracterizada, não pelo 
medo, mas pelafé nas virtudes da solidariedade, da prudência; assinala o 
papel decisivo dos filósofos, na busca de valores comuns, reiterando que a 
democracia é o lugar privilegiado de sua expressão. 
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A Calatonia de P. Sándor: Uma breve 
apresentação} 

Rosa Maria Farah 

I. Introdução 

Atualmente dedicados a diferentes fonnas de intervenção em Psicologia, 
os profissionais participantes desta mesa têm em comum - além do fato de 
terem sido formados em Psicologia pela PUC-SP - a adoção de um mesmo 
enfoque em seu trabalho: A Integração Psicofisica proposta por P. Sándor. 

Sándor foi professor de Psicologia Profunda, inicialmente no Curso 
de Psicologia da antiga "Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São 
Bento" da PUC-SP. Posteriormente, coordenou e lecionou por vários anos 
nos cursos de aperfeiçoamento do Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo, 
até seu falecimento em 1992. 

Sob sua marcante orientação formaram-se numerosos profissionais de 
Psicologia em São Paulo, inclusive os componentes desta mesa. Atualmente, 
um representativo grupo de seus ex-alunos continua a coordenar - no Sedes 
Sapientiae - os cursos de formação e aperfeiçoamento dentro da orientação 
de trabalho por ele desenvolvida ao longo de mais de quarenta anos de intensas 
atividades. Portanto, esse modo de intervenção em clínica psicoterápica já 
não é recente entre nós, na medida em que o enfoque proposto e desenvolvido 
pelo Prof Sándor já é bastante conhecido e divulgado em nosso meio. 

A originalidade dos trabalhos aqui apresentados refere-se 
particularmente às novas áreas de intervenção em que os colegas participantes 
desta mesa vêm atuando, com a utilização dos recursos da Integração 
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Psicofisica. Nossa intenção é demonstrar a pertinência deste enfoque naquelas 
situações em que, embora a presença do Psicólogo já se faça sentir 
necessária, a questão da adequação da metodologia de trabalho ainda se 
constitui um desafio. 

Para que possamos situar a metodologia utilizada nos diferentes traba
lhos em pauta mencionaremos a seguir, ainda que brevemente, alguns de seus 
principais referenciais. Aos colegas interessados em informações mais deta
lhadas, ofereceremos, ao longo das apresentações, indicações bibliográficas 
para uma consulta posterior. 

II. No que consiste a Integração Psicofisica 

Trata-se de uma forma de abordagem em Psicologia que entende o ser 
humano como uma 'unidade' da qual as expressões fisicas e psíquicas cons
tituem-se apenas como diferentes aspectos de uma mesma e única totalida
de. Assim, a própria "fala do corpo" é entendida como "expressão simbóli
ca" do que se passa na "almà', ou seja, na "psique" daquele ser. 

Desse modo, a própria forma fisica - aparentemente estática - do corpo 
humano também expressa, de uma determinada maneira, o complexo 
dinamismo psicofisico que compõe aquele ser em particular. Do mesmo modo, 
ainda, podemos apreender expressões da psicodinâmica - mais ou menos 
harmônica - desse ser, por meio da 'leitura' de sua linguagem gestual e 
postural. Leitura esta que deve ser feita de forma integrada ao levantamento 
de sua 'história de vida', incluindo-se aqui o simbolismo envolvido em sua 
"queixa", .seus sintomas e/ou somatizações. 

Estes pressupostos nos conduzem à uma decorrência importante para 
a prática terapêutica: se o corpo é expressão válida da totalidade psíquica, 
'intervir' sobre este corpo é também um meio de intervinnos, sincrônicamente, 
sobre o organismo como um todo. 

É importante frisar porém, que tal atuação não deve ser entendida de 
maneira "causalista": A forma, bem como direção e a intensidade das reaÇÕe8 
a essa intervenção terapêutica sobre o corpo serão sempre determinadas 
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por uma multiplicidade de fatores que vão muito além da mera intenção da 
nossa consciência ... ! 

m. Fundamentação e Metodologia do Trabalho 

A proposta de trabalho da Integração Psicofisica adota, como 
fundamentação conceituaI, a Psicologia Analítica de C. G. Jung. Requer ainda, 
do profissional, a integração de elementos das provenientes das abordagens 
psicodinâmicas em geral, bem como dos conhecimentos provenientes de áreas 
complementares, tais como: Fundamentos da Anatomia, Fisiologia, Neurologia, 
além dos fundamentos mais específicos, pertinentes à Calatonia, metodologia 
de trabalho preferencialmente utilizada na prática clínica tradicional, bem como 
nas diferentes formas de intervenção que serão aqui apresentadas. 

Vários dos aspectos referentes à prática terapêutica, propriamente dita, 
serão abordados nas apresentações dos colegas participantes. Porém, como 
a proposta desta mesa consiste na apresentação de trabalhos' diferenciados' 
em relação às práticas clínicas já usuais, apontaremos brevemente aqui alguns 
dos principais fundamentos em que está baseado o método proposto. 

IV. A "Calatonia" - de P. Sándor 

Calatonia foi o termo cunhado por Sándor para designar a Metodologia 
de Traballio Corporal por ele desenvolvida desde suas primeiras observações 
sobre a atuação terapêutica do togue. A origem deste método entrelaça-se, 
conforme veremos, à própria lústória de vida de seu criador. 

a Dr. Sándor foi um médico - nascido na Hungria - que, na época da 
segunda grande guerra mundial, trabalhava no atendimento de feridos e 
refugiados em deslocamento pela Europa. Naquele período, dadas as 
precárias condições geradas pela guerra, via-se, com freqüência, diante de 
situações em que os recursos médicos, além de precários, eram de pouca 
ajuda no atendimento de seus pacientes. Embora sua especialidade fosse a 
Ginecologia/Obstetrícia, foi designado para o cuidado de pessoas portadoras 
dos mais variados traumatismos, conforme ele mesmo relatou, ao falar sobre 
a origem do seu método: 
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"Idealizou-se este método durante a segunda guerra mundial, 
com base nas observações feitas em casos de readaptação de feridos e 
congelados, no período posterior à grande retirada da Rússia. Num 
hospital da Cruz Vermelhaforam atendidas as mais diferentes queixas 
na fase pós operatória, desde membros fantasma e abalamento nervoso, 
até depressões e reaçóes compulsivas. "2 

Era praticamente impossível, frente a estas pessoas, estabelecer um 
limite entre o traumatismo fisico e o sofrimento psicológico que os atingia. 
Mas já então, Sándor estava atento às estreitas relações existentes entre 
nossos processos corporais e nosso funcionamento psico-emocional. Foi 
portanto, nestas condições algo dramáticas de trabalho, que ele tentou utilizar, 
sem sucesso, os 'métodos de relaxamento' usuais na época, como por 
exemplo o método de Shultz. Porém, a gravidade das condições destes 
pacientes não lhes permitiam a concentração e a colaboração necessárias 
para a aplicação deste método. Foi então que Sándor percebeu o seguinte: 

ííPercebeu-se então, que além da medicação costumeira e dos 
cuidados de rotina, o contoto bipessoal,juntamente com a manipulação 
suave nas extremidades e na nuca, com certas modificações leves 
quanto à posição das partes manipuladas, produzia descontração 
muscular, comutações vasomotoras e recondicionamento do ânimo dos 
operados, numa escala pouco esperada. "J 

As duas citações acima foram extraidas de um texto dirigido a 
profissionais. Mas, se traduzirmos sua observação para uma linguagem do 
cotidiano, podemos dizer que, em síntese, ele está nos contando como e 
quando começou a perceber que "o contato suave atento e cuidadoso 
podia atuar terapeuticamente", ajudando na recuperação daqueles 
pacientes. 

Quem conhece um pouco da história pessoal do Dr. Sándor sabe que 
ele e sua família também foram duramente atingidos pelos horrores da guerra 
No entanto, podemos perceber, nas entrelinhas da sua descrição, o tipo de 
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conduta que o levou a estas observações: a atitude compassiva e amorosa 
que assumia diante do sofrimento de seus pacientes ... ! 

Por mais três anos Sándor trabalhou na Alemanha, nesta época cuidando 
de pacientes com queixas psicológicas ou neuropsiquiátricas. Neste periodo, 
já começava a sistematizar e fundamentar sua técnica de trabalho, com base 
nos conhecimentos da Psicologia e da Neurologia. Em 1949 emigrou para o 
Brasil, onde prosseguiu seu trabalho, atuando principalmente na área da 
Psicologia. 

VIVendO já em São Paulo, como Terapeuta e Professor, passou a aplicar 
e ensinar a Calatonia, que passou a ser conhecida por seus alunos, como um 
"método de relaxamento". E, como tal, passou a ser utilizada no 
atendimento psicoterapêutico. 

Já sabemos como a Calatonia surgiu, e como chegou até nós. Mas 
afinal, no que consiste? Como atua? No que ela difere de outros métodos de 
relaxamento? Qual sua utilidade? No significado do próprio termo, 
encontramos alguns elementos para responder a estas questões: 

Segundo o próprio Prof Sándor, Calatonia é uma expressão que " •.• 
indica um tônus descontraído, solto, mas não apenas do ponto de vista 
estático e muscular. No original grego o verbo khalaó indica re~ão 
e também alimentação, afastlU'-se do estado de ira, fúria, violência, 
abrir uma porta, desatlU' as amarras de um odre, deixar ir, perdoar aos 
pais, renrlU' todos os véus dos olhos, etc. ,,, 

Portanto, podemos dizer que a Calatonia, enquanto método de 
relaxamento visa, evidentemente, promover efeitos de soltura e/ou distensão 
muscular, ou seja a "regulação" do tônus. Mas sua atuação vai além do IÚvel 
apenas muscular, promovendo também "reorganizações psico-fisiológicas" 
em vários IÚveiS. 

Vejamos como isso acontece: o procedimento básico da Calatonia 
consiste em uma série de ''toques'' que o terapeuta realiza em vários pontos 
do corpo do cliente. A seqüência de toques já mais conhecida - pois foi a 
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primeira ensinada por Sándor - é realizada em nove pontos da área dos pés, 
acrescida de um toque na nuca (região occipital). Estes toques são feitos em 
silêncio, de forma simples e suave, durante 1 a 2 minutos em cada um dos 
pontos citados. Portanto, os estímulos realizados pelo terapeuta vão atuar, 
em princípio, sobre a pele da pessoa que os recebe. 

Vale aqui pararmos um momento para mencionar algumas características 
-muito especiais da nossa pele. Esta espécie de "envelope" que estabelece os 
limites do nosso corpo é, na verdade, altamente provida de minúsculas 
estruturas: os receptores nervosos. Estudos mais recentes sobre as 
particularidades e funções dos receptores nervosos da pele já fazem com 
que autores como Montagus considerem a pele como um "órgão", e não 
apenas um tecido que nos protege das intempéries ... 

Assim, segundo este enfoque, a pele é considerada como o nosso 
principal aparato sensorial. Não apenas porque os nossos órgãos dos sentidos 
sejam, na verdade, tecidos cutâneos que se diferenciaram (como acontece 
com as mucosas da boca, na percepção do paladar); mas principalmente 
porque cada milímetro de nossa pele é provido de numerosos "receptores 
nervosos", ou seja, estruturas neurológicas capazes de captar e conduzir os 
variados tipos de estímulos (calor/frio, pressão, etc.) como se fossem 
minúsculos radares que nos mantêm infonnados sobre a infinidade de estímulos 
à que somos submetidos a cada instante. 

Mas existe ainda uma outra característica importante da pele, que diz 
respeito à sua própria origem e formação: durante nosso desenvolvimento, 
ainda no útero matemo: As células que lhe dão origem provêm da mesma 
camada embrionária da qual se forma nosso sistema nervoso central, ou seja, 
a ectoderme. A descrição deste fato levou o pesquisador Montagu a escrever 
esta curiosa observação: "Portanto, o sistema nervoso é uma parte 
escondida da pele, ou ao contrário, a pele pode ser considerada como 
a porção exposta do sistema nervoso". 6 
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As implicações deste fato podem ser observadas na própria estrutura 
da nossa pele. Para ilustrar esse comentário, vamos apresentar no quadro a 
seguir uma síntese das descrições feitas pelo mesmo autor Montagu 7 sobre a 
constituição da estrutura da nossa pele. Vejamos como essa estrutura é 
altamente complexa e potencialmente "sensível" aos estímulos táteis: 

Falando agora do ponto de vista da Psicologia, encontramos hoje em 
vários autores o reconhecimento da importância do contato - no sentido 
literal do termo - tanto para o adequado desenvolvimento de uma criança, 
quanto para a manutenção do equilíbrio psicofisico do adulto. Aliás, se 
olharmos um pouquinho para trás, vamos perceber que este nem é um achado 
tão recente da Psicologia: Jung já dizia, em 1935, que no tempo de nossos 
ancestrais a "consciência" humana formou-se a partir do "relaciotulmento 
sensorial da nossa pele com o "",ndo exterior". B 

Pesquisadores como Neumann9 ao estudarem o desenvolvimento 
infantil, expressaram uma idéia semelhante, ao afirmar que no recém nascido 
"noção de eu" forma-se gradativamente, a partir do contato que se 
estabelece entre a criança e sua mãe. 

Voltando agora à forma de atuação da Calatonia: Já dissemos que os 
toques são realizados na pele. Estes estímulos vão, portanto, atuar sobre os 
inúmeros receptores nervosos ali existentes. E, mais ainda: vão se propagar 
naturalmente10 (através das vias neurológicas aos quais estão conectados) 
para o sistema nervoso como um todo. Daí percebermos, na prática, que tal 
atuação se expressa de forma muito particular para cada pessoa com quem 
trabalhamos. 

Para alguns, podem surgir, predominantemente, reações ao nível 
fisiológico e/ou motor (como "sensações", ou movimentos mais ou menos 
sutis); para outros, em termos afetivo/emocionais, (na forma de recordações, 
associações, etc.); para outros ainda podem ocorrer alterações do estado de 
consciência análogos àqueles promovidos pela 'meditação', com a eventual 
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recordação de imagens. Imagens estas que, terapeuticamente, têm para nós 
um valor semelhante ao valor dos sonhos. 

Assim, a Calatonia atua potencialmente em vários níveis sobre a 
complexa estrutura psicofisica de cada indivíduo, trazendo à tona elementos 
que podem ser elaborados dentro do contexto da psicoterapia. Além disso, 
pode atuar também promovendo "reequilibrações" do sistema psicofisico, 
através de processos mais sutis, e um tanto complexos para que os abordemos 
aqui. Para os leitores interessados neste aspecto, sugerimos a leitura dos 
casos clínicos relatados no livro "Técnicas de RelllXllmento"ll indicado 
ao final. . 

Mas, se aceitarmos que a principal meta da psicoterapia é criar 
condições para que a pessoa amplie a consciência que tem de si própria, a 
ponto de poda" expressar tão plenamente quanto possível suas potencialidades 
individuais com equihbrio e criatividade; se aceitannos ainda que cada pessoa 
é um todo indivisível e que seu corpo e seu psiquismo são apenas diferentes 
formas de expressão desta mesma unidade sincrônica, então podemos 
entender a função da Calatonia como um importante recurso na facilitação 
do nosso acesso ao mundo interno do ser humano. 

Conforme podemos perceber no parágrafo acima, a forma de trabalho 
terapêutico que Sándor desenvolveu traz implícita uma determinada maneira 
de entender tanto a natureza do ser humano, quanto a função da psicoterapia. 
De fato, a Calatonia, mais do que uma simples técnica, (que se define pelos 
seus procedimentos práticos) constitui-se hoje em um método de trabalho 
terapêutico. Método este que integra elementos da Psicologia Profunda 
(especialmente as idéias de Jung) visando promover a integração PSicOf'lSica 
do indivíduo. 

Pode ser importante ainda acrescentar aqui algo a respeito dos 
desenvolvimentos mais atuais deste método. Os toques descritos no início 
desta nossa fala compõem aquela que foi a forma inicial da Calatonia. Ao 
longo de mais de quarenta anos de trabalho, o Prof. Sándor foi acrescentando 
inúmeros outros procedimentos àquela seqüência inicial, conhecida como "os 
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toques nos pés". Mantendo sempre as características básicas da atuação 
inicial (ou seja os estímulos táteis, realizados de forma suave) idealizou muitas 
novas formas de trabalho. Além de realizar e transmitir aos seus alunos farta 
pesquisa sobre os processos anátamo/fisiológicos envolvidos na aplicação 
destes toques. 

Finalmente, cabe dizer ainda que este método, embora tão estreitamente 
baseado em fundamentos psicológicos, não se constitui em um recurso de 
uso exclusivamente psicoterapêutico. Vários colegas, de áreas afins têmjá 
relatado a sua efetiva utilidade em campos variados, tais como na 
Fonoaudiologia, na Fisioterapia, na Odontologia, naPedagogia, etc. 

O Prof Sándor veio a falecer, de forma inesperada para nós, a 28 de 
Janeiro de 1992, ainda em plena atividade criativa. Seu trabalho no entanto 
continua através das atividades de vários grupos de estudos, conduzidos por 
seus ex-alunos. Prosseguem também, no Instituto Sedes Sapientiae de São 
Paulo, as atividades do curso de "OlU!Siologia Psicológica'~ ao qual Sándor 
vinha se dedicando com especial empenho nos últimos anos, promovendo a 
formação de novos terapeutas. 

Parte dessa continuidade está representada nesta mesa, por meio dos 
relatos que passaremos a apresentar, sobre novas áreas de aplicação de suas 
propostas de trabalho. 12 

I Este artigo reproduz a introdução feita pela autora ao coordenar a 
Mesa Redonda sobre "A Intervenção Psicológica na Perspectiva da 
Integração Psicofzsica" durante o "XXVI Congresso Interamericano de 
Psicologia", realizado em São Paulo, em Julho de 1997. 

2 Em "Técnicas de Relaxamento", Pethõ Sándor e outros, Ed. 
Vetor; São Paulo: Capítulo sobre a Calatonia. 

3 Ih. 

4 Ih. 

S "Tocar: o Significado Humano da Pele", A. Montagu, Ed. 
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6 Ih. Pág. 23. 

7 lh. 
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8 Em "Fundamentos de Psicologia Analítica", c.G. Jung, Ed. 
Vozes;Petrópolis, pág. 5, parágrafo 14. 

9 Neumann, E. : "A Criança - Estruturas e Dinâmica da 
Personalidade em Desenvolvimento desde o Início de sua Formação", 
Ed. Cultrix; São Paulo. 

\O Destacamos a forma "suave", bem como a "propagação natural" 
dos estímulos táteis utilizados na Calatonia, porque estas características nos 
permitirão distinguí-Ia de outros métodos de relaxamento. Cada uma das 
demais técnicas já conhecidas utiliza-se de outros estímulos preferenciais. 
Mas em geral pressupõem, através de determinadas 'instruções', que o 
terapeuta dirija verbalmente o comportamento que deve ser realizado pelo 
cliente. Existe portanto, nestas formas de trabalho, algum padrão pre
estabelecido, acerca dos resultados que se pretende atingir com aquele 
procedimento, padrão este que é definido, obviamente, pelo terapwta. Mesmo 
na maioria das formas de massagens utilizadas para fins de relaxamento, a 
atuação do terapeuta, visa "diluir a tensão" dos grupos musculares que 
manipula. Não se trata aqui de fazermos uma comparação avaliativa. Cada 
uma destas técnicas têm suas indicações úteis. Estamos apenas estabelecendo 
uma diferenciação importante quando se trata do trabalho corporal utilizado 
dentro dã psicoterapia. No caso do uso psicoterapêutico a Calatonia é um 
método de relaxamento em que a direcão e a medida do ritmo de andamento 
do processo são definidos ~ determinados individualmente pela própria 
estrutura psicofisica da pessoa que passa pelo processo. 

II Obra citada em 1, capítulos elaborados pelas terapeutas Beatriz 
Helena Marques Mauro e Maria lsabella de Santis. Além destes, poderão 
ainda ser consultados (nas bibliotecas universitárias da USP e PUC-SP) 
trabalhos de pesquisa para obtenção de títulos de mestrado e doutoramento, 
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de vários ex-alunos de Sándor. 

12 Da mencionada Mesa Redonda participaram os nossos colegas: 
Rita de Cássia Hetem Assaly - "Trabalho Corporal: Um breve relato se 
uma experiência na periferia de São Paulo"; Kátia Rúbio - "Trabalho 
Corporal em Equipes Esportivas: mais um espaço de intervenção 
psicológica"; Fernando F. Carvalho Neto - "A Pedra e o Mascate: um 
modelo de intervenção psico-educaciona/ em Escolas Públicas de regiões 
carentes"; Hannelore Fuchs - "Um Toque a Quatro Patas". O relato 
completo sobre os trabalhos aqui mencionados foi publicado no "Boletim 
Clínico" da Clínica Psicológica Ora. Ana Maria Poppovic da Faculdade de 
Psicologia da PUC-SP. Esta publicação pode ser consultada também na sua 
versão informatizada, na Home Page da Clínica da PUC-SP: www.pucsp.br/ 
-clinpsic 
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Psicoterapia Breve: Uma proposta de 
trabalho a partir da Psicologia Junguiana 

Sílvia Santoyo Lopes 

Esse trabalho tem como inspiração os muitos pacientes aos quais atendi, 
e que em sua grande maioria se beneficiaram através desta técnica. 

Introdução 

Apesar do preconceito ainda existente em determinados círculos, mJito 
se tem avançado na área das Psicoterapias Breves, com trabalhos desenvol
vidos dentro de diversas modalidades e enfoques (egóica, psicanalitica, 
sistêmica, e outras) (1) (2) , apresentando-se diferentes tipos de tratamento 
para diferentes tipos de pessoas. A realidade sócio-econômica atual e a de
manda dos pacientes que nos procuram, quer numa instituição, quer no con
sultório; nos impele a questionar se uma terapia profunda, nos moldes tradi
cionais, se adequa a estas pessoas. As vantagens desta técnica vão além de 
critérios econômicos, culturais ou do tempo despendido, mas da qualidade 
de um tratamento que podemos oferecer de uma maneira mais engajada com 
nossa época. 

Indicações e limites 

Antes de indicarmos um paciente para Psicoterapia Breve, devemos 
através de entrevistas iniciais nos assegurarmos de alguns pré-requisitos dos 
quais dependerá obtermos um bom resultado. Essa triagem, por assim dizer, 
tem como objetivo a investigação da demanda do paciente (o que ele quer, 
sua queixa, sintomas) e ter uma idéia do funcionamento dinâmico de sua 
psique. A Psicoterapia Breve, na modalidade aqui apresentada, é indicada 
nos casos onde o paciente esteja passando por uma crise, entendendo esta 
como um momento de ruptura dentro de seu esquema de vida. Deve ficar 
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caracterizado para o terapeuta e para o paciente que estes acontecimentos 
formam uma base mobilizadora para que ocorram possíveis transformações. 
É necessário ainda certa capacidade de elaboração. Não estariam indicados 
os casos de psicoses, TOC (Transtornos Obsessivos-Compulsivos) 
depressões graves, dependentes de drogas e outros com comprometimentos 
mais acentuados, que necessitariam de uma atenção mais intensa e 
muItidisciplinar. 

Duração do tratamento e contrato 

- A questão do tempo 

É detenninado em conjunto com o paciente que avalia sua necessidade, 
podendo variar entre 6 meses e um ano. 

A delimitação do tempo é um dos fatores catalisadores do processo e 
da diminuição dos índices de abandono. Além de já estarmos trabalhando 
com um aspecto da consciência a ser desenvolvido, estabelecemos com 
isto, limites para o aparecimento da transferência e de resistências. 

- Sobre a Transferência e Postura do Terapeuta 

Nos seus relatos, Jung (3) nos dá conta de inúmeros casos por ele 
atendidos, os quais poderíamos qualificar de atendimentos breves. Em várias 
ocasiões ele nos alerta para os riscos da dependência do paciente em relação 
ao terapeuta, devido ao exagerado número de sessões ou a estimulação da 
transferência. Nesse sentido, nossa proposta se baseia em atendimentos 
semanais onde a transferência seria utilizada de maneira a amplificar a 
compreensão do paciente de suas atitudes habituais, que podem aparecer 
também na relação terapêutica. 

A postura do terapeuta deve ser ativa - perguntar ,questionar, assinalar, 
interpretar, até mesmo dirigir, não se limitando ao material trazido pelo paciente 
e tendo em vista os objetivos a serem alcançados. 
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-Alta 

Respeitamos o prazo estipulado no início do tratamento, trabalhando a 
separação e finalização algumas sessões antes do término, ou quando este 
material é trazido pelo paciente. 

Após a alta são marcadas entrevistas de "manutenção" a cada 6 meses, 
para acompanharmos a evolução do paciente que geralmente contirua depois 
do término do tratamento. Reavaliamos na ocasião, conjuntamente com o 
paciente, a necessidade de voltar ou não ao tratamento, ou ainda algum outro 
encaminhamento. 

Uma proposta de trabalho a partir da Psicologia 
Junguiana 

-OFoco 

Uma das principais características das Psicoterapias Breves, é o que 
chamamos de foco. Diverge de acordo com o objetivo e linha de atuação do 
terapeuta. Focalizar não significa excluir, mas direcionar o "olhar" e a ação, 
não perdendo de vista o conjunto, ou a psique total do paciente. 

Dentro desta proposta temos por foco ou objetivo a ampliação da 
consciência, o estabelecimento de um Ego capaz de funcionar de maneira 
econômica (no sentido energético) em relação aos seus conteúdos e ao 
inconsciente. Isso significa lidar com complexos, projeções e atitudes 
unilaterais. 

Para isso, desenvolvemos um planejamento de trabalho, aqui 
apresentado de maneira didática e resumida, podendo ser modificado de 
acordo com o desenvolvimento do processo terapêutico. 

-A Persona 

Trabalhamos com as principais caracteristicas que compõe a identidade 
corporal, subjetiva e coletiva do paciente, relacionando e confrontando sua 
auto- imagem com as respostas que obtém do mundo externo. Podemos 
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utilizar material gráfico como desenhos, colagens ou massa e argila. Também 
questionários dirigidos, testes e técnicas corporais que vão de encontro ao 
objetivo estabelecido. 

- As quatro funções 

Procuramos identificar a função principal e auxiliar do paciente, sua 
orientação - introvertida ou extrovertida, sua maneira própria de ver e se 
colocar no mundo e o quanto de unilateralidade pode estar ocorrendo em 
seus comportamentos. A partir deste material facilitar o entendimento de 
conflitos nas relações, projeções, etc. Caso seja necessário, também neste 
caso utilizamos material intermediário, como teste das funções e outros. 

-A Sombra 

Ao trabalharmos conflitos, complexos e projeçães , ou mesmo dificul
dades com a função inferior, é inevitável que apareçam conteúdos relativos a 
Sombra. Devemos levar o paciente a entender seu funcionamento e aceitá
la, e muitas vezes a utilizá-Ia construtivamente. Gerahnente ela se faz repre
sentar em uma atividade atrativa mas dificultosa ou temerosa pelo paciente. 
Devemos estimulá-lo a enfrentar este desafio, como por exemplo um curso 
de teatro ou dança que propicie uma maior expressão corporal e emocionaL 
um curso de computação para o desenvolvimento da atenção, concentração 
e raciocínio, a entrada em algum grupo de trabalho ou lazer que amplie suas 
relações e convívio social. Ou outras que se façam oportunas e que o terapeuta 
não deve se negar a indicar, tendo elas próprias, finalidades terapêuticas. 

- Os Sonhos 

Não são pedidos, mas são bem vindos, se trazidos de maneira espon
tânea. Servem de orientação ao terapeuta como um retrato do momento do 
paciente e do seu processo, e assim são traduzidos a ele para serem elabora
dos. Assim como este, evitamos trabalhar o material produzido pelo paciente 
de maneira regressiva ou na direção de conteúdos simbólicos mais profun
dos, pois "escaparíamos" dos objetivos originais ora propostos. 
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Relato de uma experiência 

Há mais ou menos três anos atrás, em um Posto de Saúde da Prefeitu
ra de SP, trabalhávamos em equipe multidisciplinar. Eu e a Terapeuta 
Ocupacional, Cláudia Quadros, resolvemos formar grupos de crianças com 
queixa de dificuldade escolar. A estratégia era a seguinte: as crianças (quatro 
meninos entre 7 e 9 anos) tinham uma sessão semanal de hora e meia onde 
desenvolviam atividades semi-dirigidas que visavam à estimulação global 
(fabricação de máscaras, álbum da família, trabalho com sucata, pintura, re
corte e colagem, entre outros). Trabalhávamos também sua sociabilidade e 
possíveis aspectos emocionais que pudessem estar interferindo em sua pro
dução (p. ex. medo de fracassar, baixo limiar de frustação, entre 
outros). Combinamos com as mães que elas também viriam para uma sessão 
semanal, em outro horário, com as mesmas terapeutas. Desenvolvíamos com 
elas as mesmas atividades que havíamos feito com as crianças com algumas 
pequenas adaptações~ 

Essas mães se julgavam incapazes de ajudar seus filhos no processo 
de aprendizagem ou não conseguiam entender como isto pudesse acontecer. 
Tinham elas próprias baixíssima auto-estima por não terem um bom nível de 
escolaridade. Com os pais não era muito diferente (os pais compareceram a 
uma sessão préviamente marcada, devido ao horário de serviço). Havia uma 
identificação forte desses familiares com os fllhos, que precisava se tomar 
consciente. Este era nosso foco e por isso essa estratégia. 

A princípio combinamos oito sessões. Das quatro crianças, duas tive
ram alta depois desse período e duas foram reencaminhadas. Uma para con
tinuar com o trabalho de estimulação (sua mãe foi para o grupo de orientação 
de mães) e a outra para grupo de ludoterapia e fonoaudiologia, mais orienta
ção da família. As que tiveram alta, fizeram posteriormente entrevistas con
trole a cada três meses, mantendo o desempenho esperado. 

Destacarei um dos casos que recebeu alta, que chamarei de A e o 
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outro que continuou em grupo de estimulação, B. 

A era o mais participativo do grupo, apenas um pouco retraído. Pouco 
auto-confiante no início, ao perceber que conseguia tenninar uma tarefa a 
contento, passou também a ajudar outros do grupo que tinham maior dificul
dade. 

B era o mais passivo, tinha um irmão gêmeo e vinha de uma família 
evangélica. Não assistia TV nem torcia para nenhum time de futebol. Seu 
universo era restrito e diferente dos outros. Sua expressão global era 
empobrecida. Teve pouca evolução nas oito semanas. 

Quanto às mães, a de A participou ativamente das tarefas propostas, 
colocando seus sentimentos e pontos de vista. Foi modificando a rotina da 
família em relação à escola, como por exemplo estabelecer horário e local 
apropriado para o filho fazer as lições de casa. Ficou menos angustiada por 
não saber ensiná-lo e recorreu à escola e à professora mais vezes, ou até à 
colegas do filho e outras pessoas que pudessem auxiliá-lo. No último dia 
fizemos uma sessão de imaginação ativada, onde ela visualizou seu filho fa
zendo um curso técnico, formando-se e trabalhando. 

A mãe de B, mais apática e envergonhada, tinha dificuldade de realizar 
as tarefas e não para nossa surpresa, um dos desenhos pedidos durante as 
sessões era incrivelmente parecido com o que seu filho havia feito na "mes
ma" sessão. Durante a imaginação ativada via os filhos trabalhando junto 
com o pai, tendo o mesmo oficio (pai era dono de uma oficina mecânica). 

Pudemos, através deste material que foi surgindo durante as sessões, 
confirmar e ao mesmo tempo trabalhar nosso foco - a questão da identifica
ção, ou poderiamos até dizer da participação mística que estava ocorrendo. 
Estas crianças vivendo sua realidade através do inconsciente desses pais, 
que projetavam neles sua sombra. Não estavam desenvolvendo sua própria 
consciência. 
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A essa. altura muitos devem estar se perguntando, como falar de Jung 
e não se falar dos Arquétipos, do inconsciente coletivo? Eles estão lá sim, 
como origem de tudo, como pano de fundo, como força propulsora. E atra
vés de uma consciência desenvolvida e estruturada podem chegar até nós de 
maneira criativa. Este é apenas um dos caminhos possíveis. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DOS ARTIGOS: 

1 - Os artigos devem ser enviados em 2 c6pias: Uma impressa e outra em 
disquete, utilizando-se o editor de texto Word6 ou PageMak:er, para o 
Instituto Sedes Sapientiae, R. Ministro Godoi, 1484 Perdizes - S.P. Cep-
05015-900. 
2 - Os artigos não devem ultrapassar 15 laudas (cada lauda com 22 linhas 
de 70 toques ou 1.500 caracteres). 
3 - Por motivos técnicos não aceitaremos reprodução de fotos ou gravuras 
coloridas. 
4 - As notas e referências bibliográficas devem ser colocadas no final do 
texto. 
5 - O autor deverá fornecer informações se o artigo já foi publicado ante
riormente. 
6 - Deverá ser fornecido um resumo de 3 linhas para a PsicNet. 
7- Deve constar no final do artigo, nome, endereço completo e telefone 
do autor, bem como suas qualificações. 
8 - Em anexo ao texto, deverá constar uma cessão de direitos autorais, 
conforme modelo abaixo: 

Eu (n6s) __________________ _ 

envio (enviamos) o artigo 
para publicação na Revista Hermes, e para tanto cedo (cedemos) os direi
tos autorais relativos a este artigo à revista em questão. 

São Paulo, de 199 . 

Assinatura(s) 
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