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.. . pois, desde a infância desviamos o olhar 
para trás, e o espaço livre perdemos. 
Ah, esse espaço profundo que há na 
face do animal isento de morte. Nós, só 
vemos morte. O animal espontâneo 
ultrapassou seu fim, diante de si tem 
apenas Deus, e , quando se move, é 
para a eternidade, como correm as fontes. 

(Elegias de Duino - Rainier M. Rilke) 

Paulinho veio para psicodiagnóstico aos sete anos. Era um menino franzino, 
cianótico, e tinha um problema cardíaco congênito, associado a um quadro 
pulmonar sério, que, além de trazer limitações bastante concretas à sua vida, 
tais como não poder correr ou fazer esforços de qualquer tipo, nem se 
expandir em termos motores, como fazem todos os meninos de sua idade, 
reduziam sua expectativa de vida até, no máximo, a adolescência, com risco 
constante de morte iminente. Naquela época, o transplante combinado de 
coração e pulmão tinha como resultado a mortalidade na totalidade dos casos, 
não sendo, portanto, uma possibilidade de intervenção. Ele já sofrera algumas 
cirurgias cardíacas, e tinha o peito coberto de cicatrizes, que exibia com o 
orgulho de um guerreiro. 

Tinha uma história de adoção por volta de um ano de idade. Provavelmente 
foi abandonado por causa de seus problemas de saúde, com os quais os pais 
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biológicos não conseguiram lidar adequadamente, deixando-o para ser 
entregue a quem fosse capaz de uma dedicação maior e mais eficiente. 
Ninguém sabe o que aconteceu na realidade, mas esta era a versão do próprio 
Paulinho, uma versão generosa e benevolente, cheia de perdão, como 
costumavam ser as suas avaliações. Seu maior medo era de que a mãe 
biológica, de quem sabia o nome e conhecia o rosto por um retrato, se 
arrependesse e viesse buscá-lo, já que estava muito feliz na família adotiva, 
onde se sentia seguro e amado. O que chamava a atenção no psicodiagnóstico 
do Paulinho era que ele não tinha nenhuma das marcas habituais deixadas 
pela experiência de abandono e rejeição, nem nos testes, nem no 
comportamento. Suas necessidades emocionais eram supridas, estava em 
paz, amava e era amado. 

Conversava sobre a adoção com naturalidade, e contava, rindo, o nome 
que tinha antes de ter sido adotado; ele o descobrira espiando sua ficha 
hospitalar, um nome que usava brincando, quando perdia um jogo, ou fazia 
alguma coisa para me provocar. 

A psicoterapia do Paulinho estendeu-se por oito anos, e teve algumas 
fases claramente dicrimináveis. 

1. Fase de lidar com seus aspectos emocionais, limitações e 
relacionamentos 

Nesta primeira fase, ele brincava basicamente com os bichos, separando
os em herbívoros e carnivoros. Os herbívoros não tinham poder nenhum, 
nenhuma proteção, nem defesa, enquanto que os canúvoros eram onipotentes, 
e dizimavam completamente o rebanho herbívoro, sempre e de novo. Ele 
ficava com os poderosos carnívoros, e eu com os herbívoros apavorados. 
Enquanto brincávamos disso, íamos conversando sobre suas limitações, sua 
fragilidade, sua dificuldade de se impor ao grupo pela agressividade, de se 
defender e até de fugir, entre outras dificuldades escolares e sociais. 
Lentamente o jogo foi se transformando, e apareceu, para os herbívoros 
sempre atacados, feridos e devorados, um hospital e uma remota possibilidade 
de cura. Os médicos eram os cangurus, que pegavam os bichinhos 
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destroçados, e os colocavam num cantinho para sarar, para serem, 
naturalmente, destroçados novamente. Devagar, esse hospital foi se 
organizando, e o foco da sessão foi desviando-se dos combates e se 
concentrando sobre o hospital e sobre os procedimentos de cura. Nessa 
época, falávamos amplamente sobre seu quadro clínico, e o Paulinho tinha, o 
tempo todo, perfeita consciência de sua situação, e prognóstico. O que o 
preocupava, na época, era menos o medo de sua doença, do que a 
programação do que fazer no recreio: todos os colegas iamjogar futebol ou 
correr pelo pátio, e ele tinha que ficar na sala, ou fazer pesquisas na biblioteca. 

De herbívoro impotente Paulinho foi se transformando em fonte de 
alimento, na medida em que percebeu que, vivendo uma situação especial e 
desconhecida para as outras crianças, poderia ensinar muito aos colegas, 
ampliando seus campos de consciência. Encontrou um papel social, uma 
dignidade e um valor heróico na sua experiência de vida. Seu modelo de 
herói não era o mais agressivo e conquistador, mas o mais capaz de suportar 
a dor e as restrições. Com isso, passou a se adaptar socialmente com muito 
mais facilidade. 

Percebeu-se fonte de alimento afetivo também em sua família, e era sempre 
abundante em demonstrações de afeto e gratidão. 

Em seguida, passou a fazer fogueiras. As fogueiras permaneceram na 
terapia do Paulinho até o fim, já que, mais do que qualquer outra atividade, 
representavam sua psique: o fogo, a eterna mobilidade, a transformação e o 
desapego. 

No começo, as fogueiras eram pequenas, dentro da sala fechada, e faziam 
com que nos sentíssemos sufocados. Como ele tinha problemas respiratórios, 
fomos para o ar livre. Ainda assim, ele colocava para queimar jormais e 
revistas compactados, muito condensados, sem espaço para que o oxigênio 
circulasse: as fogueiras apagavam. A analogia com sua vivência de dificuldade 
respiratória era direta, porque o menino, sem oxigenar adequadamente o 
sangue, sentia-se frequentemente sufocado, cansado, e não conseguia 
produzir energia vital. 
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Conversando sobre esse assunto, suas fogueiras foram ficando cada vez 
maiores e mais intensas. Ele repetia sempre as regras que tinha intemalizado: 
é necessário deixar espaço para que o ar circule entre o material a ser 
queimado, e o fogo sempre sobe, e não adiantava enfiar madeira, papel ou 
folhas por baixo. Ficou muito fàcil para ele, neste momento da terapia, negociar 
com a escola o fato de não se sentir bem para fazer provas em dias frios, 
quando as janelas fechadas diminuiam o teor de oxigênio do ar, deixando-o 
cansado, prostrado. Ele entendia claramente o mecanismo da combustão e 
da geração de energia, dentro e fora de seu corpo. 

Suas enormes fogueiras serviam para produzir calor nos dias frios, e o 
Paulinho estava sempre em busca do sol e do calor. Serviam para mandar 
sinais de fumaça para mundos distantes, estabelecendo uma comunicação 
que nunca mais se rompeu. Serviam para cozinhar, fazer tochas e explorar 
novos ambientes, para queimar pessoas com quem tinha brigado e expressar 
sua raiva e, principalmente, para transformar. Interessava-se realmente em 
observar, nas fogueiras, como diferentes materiais queimavam, que cor de 
fogo e fumaça produziam, que cheiros, se derretiam ou não, o que era 
combustível e o que não era. Queimamos, nessa época e em todas as 
subsequentes, tudo o que era possível queimar. E transformamos tudo o que 
era possível transformar. 

2. Fase de busca científica 

Paulinho era um menino muito inteligente, com uma aguçada curiosidade a 
respeito de tudo. Necessitando saber o que se passava com seu corpo, e 
entender as manipulações pelas quais tinha que passar periodicamente, 
Paulinho generalizou seu interesse para a tentativa de compreender a própria 
vida e os fenômenos naturais. Sua mente científica sempre queria fazer 
"laboratórios", onde tentava reproduzir os fenômenos que o intrigavam, e 
procurar soluções para suas angústias. 

Assim, passamos muitas sessões fazendo vulcões, explosivos de vários 
tipos, tentando, com dois ou tres ventiladores reproduzir furacões, observando 
o comportamento das formigas, minhocas e tatus-bola, livres ou em cativeiro. 
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Interagia com os gatos, como ser humano, ou latindo como cachorro. Fazia 
registros de suas observações e os guardava muito cuidadosamente. 

Paulinho tentava aproximar-se do corpo e da terra de um ponto de vista 
intelectual, e então começou a fazer experiências nas quais misturava as mais 
variadas substâncias, buscando, tal qual os antigos alquimistas, um remédio, 
primeiro para si mesmo, depois, para as plantas, e para a própria Terra. 
Misturava tintas, folhas, produtos de limpeza, cola, purpurina, saliva, alimentos 
e o que mais encontrasse, depois cozinhava suas mistu'ras, destilava, punha 
na geladeira, enterrava de uma semana para outra, deixava decantar, oferecia 
aos bichinhos seus produtos, jogava sobre as plantas, fazia canteiros de testes, 
tudo com grande seriedade, pois, o que estava em jogo, era a busca da 
pedra filosofal, a expectativa da imortalidade. Colocava-me no papel de 
assistente de laboratório, e a mim cabia fazer registros, ruidar da preservação 
do material entre uma sessão e outra, e fazer a limpeza da sala, tarefa que 
sempre considerou abaixo de suas qualificações. 

Nessa época plantamos bastante, mas Paulinho nunca teve paciência para 
esperar a momento apropriado para a colheita. Logo que a plantinha brotava, 
ele já arrancava, e comíamos cenouras ou rabanetes minúsculos. Esta atitude 
foi o prenúncio de outra que se desenvolveu em seguida, baseada no 
pressuposto de que não havia tempo, de que o tempo era agora. Se ele 
poderia morrer a qualquer instante, para que esperar? Qual o significado de 
guardar dinheiro, economizar, deixar para depois o que poderia ser feito 
imediatamente? Paulinho começou a viver concretamente aquilo que só com 
muito esforço aprendemos a fazer: viver no aqui-agora. Frente à consciência 
da mortalidade, cada minuto era importante e deveria ser usufruido na sua 
plenitude, e todas as coisas ganhavam dimensões diferentes das habituais: ele 
resolvia rapidamente seus aborrecimentos, falava tudo o que queria, e não 
carregava mágoas, nem pesos, nem preocupações. E o que não conseguia 
resolver, estava, por isso mesmo, resolvido. Paulinho se fez leve. 
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3. Fase de busca religiosa 

Com o mesmo empenho com que explorava o mundo físico, Paulinho 
ampliou seus horizontes e partiu para a exploração do metafisico. Já que, por 
causa de suas dificuldades fisicas, sua possibilidade de aventuras e conquistas 
neste mundo material eram bastante limitadas, projetava toda a ação para 
quando, depois da morte, estaria livre deste corpo, instrumento tão pouco 
favorecedor de confrontos e conquistas. . 

Além disso, de família materna católica, e paterna judia, e recebendo 
também outras influências, estava chegando à idade onde deveria tomar alguma 
decisão a respeito de seu compromisso pessoal com alguma religião. E então 
começou a pesquisar, e a experimentar em suas brincadeiras, diferentes 
conceitos e possibilidades religiosas. 

Ele inventava jogos de percurso, daqueles em que cada jogador, 
representado por um pino, joga um dado e vai percorrendo um trajeto dividido 
em casas, encontrando desafios, prêmios ou obstáculos ao longo do caminho. 
Os jogos eram muito elaborados, e fazê-los demorava bem mais do que uma 
sessão. Jogá-los, conversando sobre todas as possibilidades, estendia-se 
por meses. Passamos, portanto, quase dois anos conversando sobre suas 
elaborações a respeito do que seria a vida, uma vez transposto o limiar da 
morte fisica. 

Os jogos sempre começavam numa casa inicial chamada "Casa Demolida", 
que era como sentia seu corpo fragilizado. Desta, até um ponto chamado a 
casa do "Morrer", percorria-se o caminho sem nenhum desafio, mais ou 
menos umas vinte casas, onde nada acontecia. Chegando-se à casa do 
"Morrer", tudo começava. Paulinho chamava esses jogos de "Morrer é o 
Primeiro Passo". 

Seus primeiros jogos reproduziam conceitos muito semelhantes aos 
encontrados no budismo tibetano, especificamente no Bardo Todol, o Livro 
Tibetano dos Mortos. Depois de morrer tínhamos que percorrer sempre um 
mesmo caminho, onde íamos encontrando divindades iradas, demônios, grades 
girantes, paredes de fogo, e tínhamos tarefas, tais como voltar para resgatar 
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um amigo que havia ficado prisioneiro, levar alguma coisa sem deixá-la cair 
até o final, ou enfrentar inimigos. Quando sucumbíamos, em geral pelo medo, 
tínhamos que voltar para o começo, para a "Casa Demolida", e recomeçar o 
jogo. Ficávamos indo e voltando num eterno ciclo de reencarnações sem 
evolução, porque nunca conseguíamos passar por um ponto onde tínhamos 
que enfrentar três mortes: por envenenamento, pelo medo e pelo fogo. Quem 
conseguia passar por isso encontrava Deus, gritava "Vida!", e ganhava o 
jogo. 

Após alguns meses, depois do "Morrer", o caminho começou a se dividir 
em duas, três ou até quatro possibilidades. Apenas um levava ao céu, mas 
estava disfarçado, e, além disso, podia-se mudar ou cair de um para outro, 
mesmo que a escolha original tivesse sido ir para o céu. Nos jogos mais 
elaborados, sempre havia um caminho que levava à reencarnação, que era 
sentida como uma queda, um castigo ou uma chance, quando nos metíamos 
em complicações sem solução. Havia um caminho no inferno com chance de 
resgate, e outro que, depois de percorrido até certo trecho, não oferecia 
mais possibilidade de retomo, e ficávamos lá, eternidade afora, perdendo o 
jogo. Em alguns pontos do caminho do inferno podíamos ser salvos por algum 
companheiro heróico, ou por um ato de merecimento, mas, se insistíamos 
neste caminho por algum tempo, não haveria mais volta ... éramos destroçados 
por demônios, e ficávamos lá, morrendo mil mortes horríveis. 

Os caminhos às vezes se entrelaçavam, o do céu se misturava com o do 
inferno, e caíamos num vórtice, sem saber onde iríamos parar. Às vezes o 
impasse era resolvido pelos dados, pela vontade benevolente de Deus, e às 
vezes por mérito pessoal. 

E havia sempre um caminho do céu, cheio de esforços, mas cheio também 
de aliados. Quando encontrávamos os anjos tínhamos bonus e podíamos 
avançar várias casas, pois estávamos protegidos. Mas tínhamos que 
reconhecê-los nos mais improváveis disfarces ... 

Durante o percurso, e em todos os caminhos, chegávamos a portais, e 
tínhamos que cumprir tarefas dificeis para atravessá-los. O que Paulinho 
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considerava "tarefa dificil" era, em geral, esperar por alguma coisa, arrumar 
o quarto, pedir desculpas, ou escrever de forma ortograficamente correta. 
Esperar para ser resgatado por mim era terrível, pois ele, cavalheiro, sempre 
queria me empurrar para os demônios para poder me salvar depois. 

Quando nos adiantávamos no caminho do céu, tínhamos que ir juntos. 
Este jogo não se ganhava sozinho, íamos todos ou ninguém. Tentar ganhar 
sozinho era sempre punido por uma queda qualquer. No final do caminho, 
passávamos pela morada dos anjos, pela casa do céu, e, se tirássemos nos 
dados o número exato e duplicado, encontrávamos Deus e a Vida. 

Ali, todas as dificuldades terminavam, e o jogo acabava em Paz. 

Neste período da terapia, Paulinho estava, paralelamente, pesquisando e 
se informando sobre as diferentes religiões. Depois de muito experimentar, 
identificou-se com os princípios Cristãos, e, já sendo batizado, resolveu ser 
Católico, pois, segundo ele, encontrou ali o que não havia encontrado em 
outra religião: a esperança. A Igreja Católica, igreja de sua mãe, acenava 
com a possibilidade de milagres, de curas pela fé, e, principalmente, com o 
que mais comoveu o menino, a Lei da Graça, um amor simples que fluía entre 
Deus e os homens, que Paulinho percebia, recebia e transmitia. 

Assim, encaminhou-se para o catecismo e para a Primeira Comunhão, 
tranqüilo, consciente de sua escolha. E nunca mais brincou de percurso. 

4. Preparando a partida 

Paulinho ficou muito tempo arrumando a bagagem para partir. Tratava-se 
uma grande viagem. 

Organizando cuidadosamente uma mochila com tudo o que seria necessário 
para sua sobrevivência, ponderando a importância de cada item, o menino 
foi construindo sua identidade, descobrindo quem ele era, quais suas reais 
necessidades, seus desejos, suas prioridades e seus valores. Desapegou-se 
de tudo o que não considerava fundamental, e todo o seu mundo estava 
contido numa mochila, leve o suficiente para que pudesse carregar. Paulinho 
exercitou o desapego. 
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Voltando de férias no começo de 2001, estava crescido e diferente. Era 
um adolescente, com preocupações adolescentes. Estava mais impaciente, 
mais agressivo, provavelmente sentindo a influência do novo fluxo de honnônios 
que experimentava. Apaixonado pela cantora Sandy, suas buscas internas 
foram substituídas por fantasias a respeito de como salvá-Ia de sequestros, 
de como entrar em cantata com ela. Tomado por um novo fogo, queimou 
absolutamente tudo o que tinha de seu na sala de atendimento. Não deixou 
um rastro, nenhum registro de sua passagem ou de suainfància. 

Queixava-se de cansaço. Vivendo um novo conflito, sentindo o chamado 
da sexualidade, Paulinho fazia fogueiras cada vez maiores. O novo impulso 
de energia vital sobrecarregava seu corpo fragilizado. Na última sessão, 
Paulinho misturou vários perfumes, e plantou seis sementes de girassol. Regou 
três com os perfumes, e três com água. Queria saber quais brotariam, e qual 
o efeito do perfume sobre a flor. Neste mundo, nenhuma brotou. 

Paulinho foi embora num domingo de manhã, com a simplicidade daqueles 
que estão acostumados a voar. Deixou em mim a certeza de que a 
profundidade é leve, e que o espírito brinca, brinca sempre, brinca agora e na 
hora de nossa morte, amén. 

64 




