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HERMES 

A CALATONIA E A DEPRESSÃO 

Paulo Toledo Machado Filho 
Médico psiquiatra, psicoterapeuta, Mestre em antropologia social pela USP 

Estamos vivendo uma época peculiar, caracterizada por uma aceleração 
nunca vivenciada anteriormente pela humanidade, ativada pelo 
desenvolvimento dos sistemas de comunicações que geram uma grande 
quantidade de novas informações (mundo globalizado), pela produtividade 
industrial, pelos paradoxos (nunca se produziu tantos alimentos e possivelmente 
nunca tantos passaram tanta fome), pelo consumo de energia, tudo isso 
potencializado pelos hábitos consumistas de uma parcela da população 
mundial. Desta aceleração e consumismo deriva uma intensa exteriorização 
da libido, impulsionada pela exposição através da mídia de estímulos sempre 
orientados para a satisfação dos desejos pessoais e despertar de ilusões, 
sonhos de riqueza fácil e prolongamento da juventude. Esta parcela referida 
da humanidade realiza uma verdadeira celebração da matéria. 

Como contrapartida, percebe-se um significativo distanciamento das 
pessoas de suas referências internas, assim como um enevoamento das 
referências coletivas auxiliares nos processos naturais de interiorização da 
libido. Em consequência, os movimentos introspectivos da psique surgem 
como uma sombra ameaçadora e confundem-se com situações patológicas 
de depressão. Esta sombra também é evocada pela mídia, o que acaba por 
condicionar tanto a opinião pública leiga como a especializada a superestimar 
a necessidade de intervir-se clinicamente (situações psíquicas comuns de 
tristeza, situações conflitivas em fases de transição e até condições como 
insatisfação profissional, desacertos conjugais, etc., acabam muitas vezes por 
receber o mesmo tipo de tratamento dos casos graves de depressão). 
Lamentavelmente, tais fatos e o imediatismo na busca de soluções tornaram 
os medicamentos antidepressivos um dos mais populares e consumidos do 
momento. 
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Levando-se em conta os fatos acima relatados, toma-se pertinente fazermos 
algumas reflexões acerca da depressão, da tristeza e de suas possibilidades 
de tratamento. 

Em primeiro lugar, seria interessante considerarmos as abordagens 
possíveis sobre a depressão. Do ponto de vista médico, esta é estudada 
através de fatos que possam ser objetivados. A medicina orienta-se pelos 
sinais (percebidos por um observador externo) e sintomas (relatados pelo 
próprio paciente), todos eles considerados objetivamente (exteriorizadamente) 
e relacionados com outros estudos ou pesquisas, principalmente aquelas 
correspondentes aos processos químicos do cérebro, no caso da depressão. 
Trata-se de uma abordagem psico-biológica, que considera os fatos psíquicos 
como epifenômenos (fenômenos secundários) das funções cerebrais (da 
matéria). As pesquisas orientadas para esta tendência recebem 
contemporaneamente um forte estímulo, possivelmente relacionado com a 
disposição momentânea mais exteriorizada da psique coletiva que compreende 
e aceita melhor interpretações objetivas e com certeza pelo interesse 
econômico da indústria farmacêutica, que é quem efetivamente patrocina boa 
parte das pesquisas acima referidas. 

Esta abordagem psico-biológica fundamenta-se nos estudos bio
moleculares dos mecanismos de transmissão sináptica dos estímulos nervosos, 
que são ativados ou favorecidos por determinadas substâncias produzidas 
por secreção pelo próprio sistema nervoso ou junto a este, chamadas de 
neuro-transmissoras, como a serotonina, a nor-adrenalina, adopamina, etc .. 
Estas substâncias, depois de cumprirem seu papel, são inativadas por certas 
enzimas, também produzidas pelo organismo, como a mono-amino-oxidase 
(referida pela sigla MAO). Os medicamentos anti-depressivos atuamjunto a 
estas enzimas, inibindo sua ação e permitindo um prolongamento da ação 
sináptica (que estaria comprometida por alguma razão que pode ser genética, 
constitucional, comportamental ou por qualquer uma destas razões concretas 
e objetivas em que os médicos gostam de ACREDITAR). Esta tendência 
configura-se como um novo paradigma no pensamento médico, que acredita 
(novamente esta expressão!) poder explicar-se bioquimicamente todo o 
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comportamento emocional do ser humano. 

Apresentamos neste momento uma primeira questão: será que não 
poderíamos inverter o raciocínio, ou seja, não seria o comportamento 
emocional que condiciona a deflagração dos processos de neuro-secreção e 
neuro-transmissão sináptica? Certamente esta questão pode ser respondida 
positivamente, acrescentando-se esta resposta mas sem invalidar o raciocínio 
anterior. Então aprofundemos um pouco mais esta discussão. Os processos 
de neuro-transmissão sináptica devem ser entendidos de modo causal (através 
de uma relação de causa e efeito em que isto implica naquilo) ou poderiam 
existir correspondências significativas não causais ligando o comportamento 
emocional aos processos referidos de neuro-transmissão? Reservemos esta 
questão. 

Examinando um pouco mais as abordagens objetivas da depressão, esta 
é compreendida como possuindo uma causa externa (depressões reativas ou 
exógenas, quando se tem o conhecimento consciente de sua causa) ou quando 
sua origem é interna ou não conhecida (depressões endógenas; estas, do 
ponto de vista médico, correspondem a transtornos constitucionais, 
relacionadas com os mecanismos serotoninérgicos, adrenérgicos, etc., que 
referimos acima. Normalmente não se fala em transtornos inconscientes, pela 
subjetividade desta interpretação para este ponto de vista). A observação 
médica ainda qualifica a depressão conforme a expressão quantitativa dos 
sintomas ou sinais, em depressões leve, moderada ou grave. 

Transportando-nos para as visões que consideram aspectos mais 
subjetivos no entendimento da depressão, encontramos na abordagem 
fenomenológica uma perspectiva que se orienta pela compreensão da vivência 
do fenômeno depressivo, falando da existência nestes casos de um pano de 
fundo correspondente a uma tristeza vital que pode evoluir para uma inibição 
vital, gerando vivências de angústia; em casos mais graves, a depressão pode 
culminar em inspirações delirantes (vivências impostas), onde predominam 
os temas de ruína, culpa ou hipocondria. É possível observar-se a tendência 
à valorização do passado, na orientação psíquica do paciente deprimido; o 
futuro configura-se geralmente de modo sombrio, quase sempre inexistindo 
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planos ou projetos orientados prospectivamente ou ainda, sentimentos de 
esperança. 

Na psicanálise, fala-se em catexia, quando a libido (que neste caso 
corresponde a desejo ou anseio) perde a sua mobilidade original, ocorrendo 
urna catexização inadequada desta, culminando com o desinteresse do indivíduo 
de suas relações habituais ou ocupações normais. Embora tenha sido ele 
quem introduziu a noção da existência de uma dimensão inconsciente (pessoal) 
por trás dos complexos psicopatológicos, FREUD apontava também para 
um momento em que todos os fenômenos mentais poderiam ser explicados 
pela fisiologia do cérebro, abrindo assim uma ponte para as referidas 
perspectivas objetivas. 

A psicologia analítica não se ocupou dos fenômenos psíquicos fundados 
numa uma visão psicopatológica ou determinista. Mas através de sua teoria 
nós encontramos referenciais muito significativos, auxiliares para os processos 
de interiorização da libido (aqui vista como qualquer tipo de energia psíquica). 
Ao falar sobre disposições extrovertida e introvertida, JUNG abre-nos a 
possibilidade de estabelecermos uma visão compreensiva de uma porcentagem 
bastante significativa de "casos" que poderiam transparecer configurações 
patológicas. O desenvolvimento de sua teoria sobre o processo de 
individuação também permite-nos compreender que muitos processos através 
dos quais ocorre um redirecionamento da libido (como nas fases iniciáticas 
da adolescência e na metanóia) são naturais. O conceito de arquétipo nos 
ajuda a entender através de um nexo de sentido (e não causal) certas 
representações predominantes nas relações interpessoais e no desempenho 
de papéis (aprofundando-se nesta direção, Iill-LMAN, estudando biografias, 
observa a pertinência de muitas expressões vivenciais limites falando sobre 
um "código do ser"). A abertura que se fez deste tema (arquétipos! inconsciente 
coletivo) para os motivos míticos (ou vice-versa) abre-nos ainda uma ampla 
possibilidade para o desenvolvimento de estudos compreensivos sobre a 
depressão. 

Integrando a dimensão corporal à esfera psíquica, REICR observa ainda 
o trânsito da energia entre estas duas esferas e como determinados transtornos 
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emocionais podem expressar-se somaticamente; seu pensamento foi atualizado 
por outros autores, como LOWEN e contemporaneamente por KELEMAN, 
que fala em padrões de distresses somáticos e observa como as emoções 
definem-se através da forma fisica. 

Não teremos espaço neste artigo para configurarmos melhor outras 
abordagens, mas torna-se interessante ainda apontarmos para as visões 
orientais que integram o conceito de energia à compreensão dos processos 
vitais, e que deste modo as alterações ocorridas em seu fluxo ou na harmonia 
deste antecedem o desenvolvimento dos sintomas da depressão; esta ainda 
será compreendida psico-fisicamente, com as alterações conseqüentes nos 
centros integradores e distribuidores da energia (chakras) e a relação destas 
alterações com o corpo fisico. 

Estudos não médicos ou psicológicos também ocuparam-se da temática 
da depressão: CAMPBELL discorre sobre a incapacidade do indivíduo 
produzir imagens como estando associada com o desenvolvimento da 
depressão; MAUSS fala sobre o roubo ou a perda da alma, à respeito dos 
estados de profunda apatia que acomete alguns membros dos povos da 
Oceania. Outros antropólogos observam que a depressão não aparece em 
muitas culturas senão como uma desarmonia nas relações com os 
procedimentos rituais e com a esfera do sagrado. 

Parece-nos que o distanciamento gradativo dos grandes temas míticos 
(sobreposição do milhos pelo logos) e da dimensão do sagrado (neste caso 
substituindo-se aparticipacion mystique pela fé) interferiu na capacidade 
do ser humano produzir imagens e tornou-o mais solitário em seu trajeto de 
individuação. Mesmo a instância da fé, que apontamos acima, não corresponde 
necessariamente a uma relação com a dimensão do divino, surgindo cada vez 
mais direcionada para a ciência, num constructo de natureza 
predominantemente mental. Considerando-se a condição dual da existência 
humana, parece-nos que neste momento algo está sendo negligenciado. 

SO UZENELLE faz referência a um mito que existiu na antiguidade pré
cristã, quando se adorava o deus JANUS (Janus Bifronte). Esta divindade 
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possuía uma única cabeça e dois rostos: um, era o rosto de um velho e 
representava o passado; o outro era o rosto de um jovem e representava o 
futuro. Cada um deles era festejado em um dos solstícios do ciclo do ano. O 
presente não era representado; este tornou-se atual, na interpretação da 
autora, na pessoa de Cristo. 

Considerando Cristo como um símbolo de individuação e uma condição 
a conquistar-se pela humanidade, observamos que os dois aspectos da 
divindade referida possuem uma atualidade impressionante: parece-nos que 
ainda, em nossa condição dual, celebramos o passado e o futuro, 
negligenciando o presente. Transportando-nos para o objeto de nossa reflexão, 
observamos que estas duas disposições da divindade estão relacionadas com 
dois problemas modernos: a ansiedade (correspondendo à expectativa do 
devir) e a depressão (onde se vive a angústia de um tempo colapsado). A 
imagem de Janus Bifronte trás à tona ainda a coexistência dos aspectos 
antagônicos presentes ao mesmo tempo em nossa dimensão psíquica. 

Em 1927, o fisico BOHR deu um grande impulso ao desenvolvimento da 
fisica quântica, ao definir o princípio de complementaridade, onde reconhecia
se a du~idade onda! partícula em todas as micro-entidades; um pouco antes, 
SCHRODINGER indicava que somente ao efetuarem-se medições ou 
observações ocorria um colapso da função de onda e a partícula "opta" por 
um ponto onde se materializa. Neste momento, pelo menos no universo 
quântico, modificava-se a lógica e o determinismo é sobreposto pelas 
ocorrências aleatórias, sendo que na visão de um outro fisico mais 
contemporâneo (GOSWAMI), estas ocorrências (as medições quânticas) 
são também vinculadas a uma orientação da consciência. Na ciência médica, 
um neurologista australiano (ECCLES) já desenvolveu estudos importantes 
onde faz uma interessante revisão da visão linear e detenninista através do 
qual se explicam as funções nervosas e integra conteúdos da fisica quântica a 
este raciocínio. Assim sendo, o tradicional modelo que estabelece uma 
RESPOSTA correspondendo a um ESTÍMULO é substituído por outro onde 
as RESPOSTAS ocorrem como possibilidades aleatórias já disponíveis e 
que inclusive podem anteceder os ESTÍMULOS. 
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Retomando a questão que reservamos no início desta explanação sobre 
se é suficiente o estabelecimento de uma relação causal para justificar a relação 
entre os processos emocionais e os mecanismos de neuro-transmissão 
sináptica, esta explicação surge-nos como muito simplista e insuficiente. Com 
base nos próprios estudos de ECCLES, entendemos que tanto os 
acontecimentos emocionais podem condicionar as ocorrências neuro
sinápticas como o comportamento pode surgir como um desdobramento 
destas ocorrências. A existência de correspondências significativas por trás 
dos fenômenos psíquicos deveria ser acrescida a este entendimento, levando
nos como que a admitir a presença em nosso inconsciente daquela divindade 
referida, Janus Bifronte. A imagem que vivemos parece corresponder ao 
colapso da função de onda, que define probabilisticamente a localização da 
partícula: na realidade, ambos os aspectos da divindade estão presentes em 
nós, apenas que configurando-se uma por vez, e sua resolução aguarda o 
despertar de uma consciência não-dual (Cristica). 

Neste sentido, observando que mesmo aqui estivemos tratando o tempo 
todo de vinculações duais onde surgem pares de opostos, como no estudo 
da depressão onde existem visões objetivas e considerações subjetivas, 
abordagens que privilegiam o psíquico e outras o corporal, percepções 
racionais ou científicas e entendimentos simbólicos ou míticos, remetemos 
então para o simbolismo de nosso corpo onde encontramos a cabeça apontada 
para o céu e os pés para a terra. Na elaboração deste antagonismo, 
encontramos nas concepções tradicionais itinerários corporais de orientação 
da energia muito significativos, que propõe uma relação integrativa entre o 
céu (o espírito, o pai) e a terra (a matéria, a mãe). Na Cabala, em Malchút 
(o Reino, a Esposa), localizado junto aos pés, realiza-se o casamento 
hierosgâmico com Kéther ( a Coroa), invertendo-se então a árvore cósmica, 
que corresponde à descida da energia que se materializa no ser humano através 
dos quatro elementos mais um (quintessência), para cima, onde na fonna do 
Anthropos esta será devolvida para seu depositário original. Na Kundalini 
Voga, a energia enrolada na base corporal (em Muladhara, centro raiz 
apontado para a terra, para os pés) despertará e através de sucessivas 
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purificações se consagrará em Sahashara (o centro coronário - expressão 
que também remete à coroa, apontada para o céu, acima da cabeça). 

Consideraremos neste momento a calatonia (1) como interessante 
instrumento terapêutico auxiliar no caminho da elaboração dos opostos. 
Interessante e oportuno, pois trata-se de um procedimento que também 
privilegia os pés, mas que produz profundos efeitos psíquicos. Observamos 
aqui as aproximações das polaridades pés/cabeça e soma/psique, e que nos 
remeterão para a corpo/espírito, confonne veremos à seguir. Mas antes de 
prosseguir, especifiquemos melhor esta segunda questão: a calatonia pode 
ser um procedimento terapêutico adequado para o acompanhamento ou 
mesmo para o tratamento da depressão? 

Em grande parte esta resposta já foi dada; apenas que falamos em termos 
de elaboração de opostos e agora estamos fechando um pouco mais a questão, 
referindo-nos à depressão. Existem, no entanto, alguns aspectos que 
gostariamos de assinalar. 

Do ponto de vista simbólico, o trabalho através dos pés corresponde à 
estimulação das bases corporais; o que observamos em muitos pacientes é 
justamente a necessidade de "virem para o chão", de descerem para a terra 
para que possam prosseguir sua carninhada(que se faz através dos pés). Ter 
os pés no chão é condição para iniciarem-se todas as empreitadas. Os pés 
ainda opõem-se à cabeça, e confonne já sugerimos acima, o trabalho através 
dos pés e os efeitos psíquicos decorrentes estimula a aproximação entre os 
opostos referidos, remetendo à percepção do ser como um todo, uno dos 
pés à cabeça. 

Do simbólico para o fisiológico, consideramos que os toques suaves nas 
pontas dos pés produzem um significativo efeito de descontração do tônus 
muscular, recondicionando e restabelecendo a relação do indivíduo com o 
seu próprio corpo, redistribuindo a energia e aliviando áreas tensionadas. 

Reunindo o simbólico com o fisiológico e acrescentando-se o psicológico, 
observamos que um aspecto importante no processo calatônico é a evocação 
de imagens (assunto este que recebeu um capítulo escrito pelo professor 
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SANDOR em seu livro de técnicas). Estas imagens emergentes correspondem 
à ativação da fonnação reticular que ocorre no estágio intennediário entre a 
vigília e o sono, quando acontece uma fusão das imagens organizadas, 
ativando-se aqui o inconsciente e permitindo que aqueles conteúdos mais 
prementes possam ser simbolicamente evocados. A estimulação da 
capacidade de produzir-se imagens por si só já é desejável para o universo 
psíquico acinzentado e monotônico do paciente deprimido. E através do 
relacionamento não verbal que a calatonia possibilita, torna-se possível, ainda, 
contatar-se muitos daqueles conteúdos que justamente são reprimidos na 
relação terapêutica comum. 

Acima de todos estes aspectos, encontramos a indicação do professor 
SANDOR corroborada por nossa prática de que a calatonia "possibilita uma 
aproximação em escala extensa, a campos extra-racionais da psique (aos 
conteúdos uma vezjá conscientes e àqueles que nunca o foram)", indicação 
esta que remete à ação da função transcendente e aproxima-nos da pertinência 
da visão quântica já explorada junto à psicologia por JUNG, no 
desenvolvimento do tema da sincronicidade. Neste sentido, e pelas amplas 
possibilidades da orientação adequada da consciência em oferecer-nos 
respostas inusitadas, entendemos que a calatonia configura-se como um 
procedimento não determinista e indicado para o acompanhamento ou 
tratamento da depressão, mesmo para aqueles casos mais graves e que devem 
ser associados com outros procedimentos terapêuticos. 

Consideremos ainda o fato significativo de que Jesus lavou os pés de seus 
discípulos, gesto simbólico onde a humanidade, representada por estes, foi 
ritualmente purificada. Chama-nos a atenção, por conseguinte, que a técnica 
sugerida por SANDOR e que fundamentou o desenvolvimento posterior de 
outras técnicas corporais numa abordagem integrativa é aplicada nos pés, 
segmento corporal regido por Peixes (Era que iniciou-se quando do 
nascimento de Cristo). Simbolicamente, pela calatonia seguimos o mesmo 
trajeto através do qual já foi proposta a nossa purificação. 

Para finalizarmos, observamos que através da afinnação na matéria estamos 
esquecidos de nossa origem divina; ao tentar manifestar-se, a nossa essência 
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mais sutil não é reconhecida e isso faz com que o ser humano deprima-se. 
Deprimindo-se, ele é chamado para dentro. Ao voltar-se para dentro, este 
ser busca aquele contato através de um caminho que não sabe mais fazer. Ao 
voltar-se para trás, ele tenta resgatar aquela essência, para que juntos, corpo 
e espírito, possa restabelecer-se a condição Una e então prosseguir adiante 
o seu caminho. Infelizmente, pouco podemos fazer enquanto a imagem 
adequada não despertar para a consciência do peregrino, mas é importante 
saber que quando esta conquista se dá, mesmo realizando-se num plano 
mais pessoal, ela produz significativas ressonâncias em todos nós. Porque 
não foi à toa que também fomos conduzidos por este caminho. 

NOTA 

1. Técnica derecondicionamento psico-fisico sugerida pelo prof Pethõ 
Sandor, consistindo em nove toques sutis aplicados nos dedos, na região 
plantar e na base da panturrilha, simultaneamente em ambos os pés e pernas, 
e um décimo toque compensatório na base da cabeça, utilizada em 
procedimentos psicoterapêuticos. 
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FIBROMIALGIA EAS PSICO TERAPIAS 
CORPORAIS 

Cibel Oliveira Gatti 
Psicóloga e Psicomotricista 

Especialização em Psicologia do Esporte e Psicoterapia Corporal 
Formada em Cinesiologia do Sedes 

Este artigo visa abrir reflexão sobre os beneficios das técnicas corporais 
no tratamento de síndromes músculo/esqueléticas. Entre as patologias, a 
atenção será centrada no quadro de Fibrornialgia. 

A Fibrornialgia é uma síndrome crônica caracterizada por queixa dolorosa 
músculo-esquelética difusa e pela presença de pontos dolorosos em regiões 
anatornicamente detenninadas" (WOLFE et al., 1990), agravada pelo repouso 
e pelo início do movimento. Outras manifestações que podem acompanhar o 
quadro são rigidez muscular e fadiga crônica, parestesias, cefaléia tensional, 
dor torácica atípica, síndrome do cólon irritável, fenômeno de Raynaud, queda 
de concentração, distúrbio do sono (não restaurador: interrupção freqüente, 
acordar cansado ou com dor), sensação de "inchaço" nas articulações, 
síndromes rniofaciais, disfunção temporo-mandibular, síndromes das pernas 
inquietas e movimentos periódicos das pernas, assim como a presença de 
alguns distúrbios psicológicos, em especial Depressão e Ansiedade 

Apesar de ser uma síndrome dolorosa freqüente e de ter sido descrita há 
mais de 150 anos, o seu estudo esteve prejudicado por muito tempo devido 
à confusão existente na terminologia e à sobreposição à outras síndromes 
dolorosas como: artrite, artrose, artrite reumatóide, entre outras. Apenas nas 
últimas décadas é que o conceito tem evoluído e atualmente difere da visão 
que se tinha há 20 - 50 anos. Durante as décadas de 50 - 60 o termo 
Fibrosite foi utilizado de forma pouco específica: muitos autores a 
consideravam uma causa freqüente de dores musculares, enquanto outros 
acreditavam tratar-se de um reumatismo psicogênico relacionado à tensão 
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emocional. Foi apenas em 1976 que o termo Fibromialgia foi proposto por 
HENCH e em 1977 - SMYTHE & MOLDOFSKY propuseram critérios 
para seu diagnóstico, porém apenas em 1983 que se consagrou como uma 
entidade clínica. Por ser, então, ainda muito recente, é comum observarmos 
que ainda hoje o paciente tenha passado por diversos especialistas até que 
se estabeleça o diagnóstico correto. 

Os critérios propostos para o diagnóstico são dor difusa por cerca de 3 
meses e, dos 18 pontos sensíveis à dor existentes no corpo humano, pelo 
menos 11 destes precisam apresentar sensibilidade à palpação. 

A Fibromialgia é mais freqüente no sexo feminino, e a idade de seu início 
varia entre 29 e 37 anos, sendo a idade de seu diagnóstico entre 34 e 57 
anos. As manifestações tendem a ter início insidioso na vida adulta, mas no 
entanto boa parte dos casos referem apresentar os sintomas dolorosos desde 
a inf'ancia. Data de 1985 o reconhecimento da fibromialgia juvenil. Queixas 
músculo-esqueléticas são muito comuns na infância e na adolescência, e a 
faixa etária mais freqüente é entre 8 e 21 anos. Aqui, a predominância do 
sexo feminino não é tão acentuada como na fase adulta. Na fase juvenil as 
manifestações dolorosas tendem a "agregar-se" em famílias ditas "dolorosas". 
A presença de sintomatologia entre os membros de uma mesma família e ao 
longo de gerações pode relacionar-se a mecanismos genéticos, ambientais 
ou comportamentais. 

A origem da fibromialgia está relacionada à interação de fatores genéticos, 
neuroendócrinos, psicológicos e distúrbios do sono. As alterações nos 
mecanismos de percepção de dor atuam como fator que predispõe o indivíduo 
à fibromialgia, frente à processos dolorosos, à esforços repetitivos, à artrite 
crônica, à situações estressantes como cirurgias ou traumas, processos 
infecciosos, condições psicológicas e até retirada de alguns tipos de 
medicações como corticosteróides entre outros. Apesar de extremamente 
dolorosa e incapacitante, ela não ocasiona comprometimento articular 
inflamatório ou restritivo; as relatadas: fraqueza muscular, adormecimento e. 
tremor em extremidades não são comprovados em exame neurológico, que 
é normal; os exames laboratoriais e estudos radiológicos são igualmente 
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normrus. 

Foi falado acima acerca das possíveis alterações emocionais: não se pode 
afirmar que a fibromialgia seja uma condição psiquiátrica primária, porém 
fatores psicológicos apresentam atuação importante em grande parte dos 
pacientes. Estudiosos acreditam como mais aceitável que distúrbios 
psicológicos como a ansiedade, depressão e estresse sejam secundários à 
condição dolorosa crônica. Em consultório, porém, tenho percebido que 
grande parcela dos pacientes em atendimento apresentam distúrbios 
emocionais também anteriores à percepção da síndrome, como também 
dificuldade em enfrentar situações dificeis, na maioria buscando núnimizar ou 
ignorar seus sentimentos, levando à uma alteração na auto-percepção e 
conseqüentemente também em sua imagem corporal. Para corroborar com 
estes dados que venho percebendo há estudos que, frente a avaliação 
psiquiátrica dos pacientes, percebem estes distúrbios da função mental como 
uma das faces da expressão da fibromialgia, alguns ainda consideram como 
uma variante da síndrome depressiva (BLUMER & KLERMAN - 1982), e 
outros ainda como um "distúrbio do espectro afetivo" (HUDSON & POPE 
-1989) em função de sua associação não só com síndrome da fadiga crônica, 
enxaqueca, mas também com a depressão, síndrome do pânico, bulimia, 
dentre outras desordem do comportamento. Este enfoque explicaria o fato 
da fibromialgia, assim como as outras entidades acima citadas, beneficiarem
se do uso de medicações antidepressivas. 

No geral, o tratamento da fibromialgia precisa ter por objetivo o aumento 
da analgesia central e periférica, a melhora dos distúrbios do sono, a busca 
por minimizar os distúrbios de humor e assim melhorar a qualidade de vida 
dos indivíduos afetados. Para tanto, o tratamento tem se dividido em 
medicamentoso (com o uso de antidepressivos, antiinflamatórios e 
miorrelaxantes) e não medicamentoso. Pacientes queixam-se de dor difusa e 
crônica, de dificillocalização, distúrbio do sono e fadiga. Fadiga esta com 
início logo ao despertar e duração maior do que uma hora e reaparecendo no 
meio da tarde. Falam ainda de rigidez matinal e sono superficial, acordando 
frente a qualquer estímulo, além de um despertar precoce.A grande maioria 
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destas queixas retorna, segundo relato dos pacientes, após a interrupção da 
terapia medicamentosa e com o agravante ainda de em muitos casos se fazer 
necessário doses cada vez mais fortes, para manter o mesmo efeito inicial. É 
freqüente, então, médico e pacientes se frustrarem com o retorno destes 
sintomas logo após suspensão desta terapia medicamentosa. Logo percebeu
se que o farmacológico quando utilizado isoladamente não apresentava bons 
resultados, apresentando baixa eficácia. 

Desde meados da década de 80, tem-se incluído o tratamento não 
farmacológico proposto para servir como método auxiliar que inclui medidas 
de terapia fisica tais como: exercícios fisicos, alongamento e hidroterapia, 
bem como atividades que melhorem a performance cardio-respiratória (sempre 
realizados de modo lento e progressivo). Também sugere-se psicoterapia em 
casos de ansiedade ou depressão extrema. A acupuntura tem sido utilizada 
no tratamento de síndromes dolorosas. Ainda outras modalidades incluem 
técnicas de relaxamento, eletroestimulação transcutânea e terapia 
comportamental. 

Não existe ainda um tratamento realmente específico que promova a cura 
definitiva desta enfermidade, apenas sugestões de medidas que parecem estar 
sendo eficazes, porém propostas de modo isolado, ficando a cargo do paciente 
buscar efetivar as sugestões propostas. 

Jung coloca que "corpo e mente são os dois aspectos do ser vivo ( .... ) e 
que os dois agem simultaneamente" e explica esta simultaneidade com o 
princípio da sincronicidade: "faz com que os fatos de certa maneira aconteçam 
juntos como se fossem um só, apesar de não captarmos esta integração". 

Esta correlação corpo/mente como "os dois lados da mesma moeda", 
integrados e dependendo um do outro para equilíbrio mútuo é exatamente o 
ponto de partida para o tratamento aqui proposto. 

Em trabalho de pesquisa que tive oportunidade de realizar com grupo de 
atletas da modalidade Ginástica Olímpica percebeu-se não apenas a presença 
do quadro de fibromialgia em crianças, como, neste grupo portador da 
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síndrome, elevada dificuldade em lidar com a ansiedade; enquanto que os 
não portadores mostravam tanto um grau menor de ansiedade como uma 
melhor capacidade em lidar com ela. Em consultório percebo quadro 
semelhante: ansiedade elevada prejudicial ao comportamento, dificuldade na 
percepção das tensões corporais e na diferenciação soltura/tensão, tentativa 
em minimizar os fatores estressores do dia a dia, e em alguns casos traumas 
específicos como fator desencadeante. No geral percebe-se que a forma de 
lidar com dificuldades do cotidiano procurando minimizar sua importância, 
associado ao pouco tempo dispendido a si próprio e à auto percepção de 
suas necessidades e desejos são os fatores primordiais. Com base nestes 
dados: na percepção de que pessoas com quadro de fibromialgia mostram
se no geral mais tensas e com estilo de vida mais agitado, tendem a apresentar 
alterações na percepção da imagem corporal, tendem a minimizar e não 
enfrentar pequenas dificuldades do dia a dia, comecei a valer-me das técnicas 
psico-corporais. O intuito seria buscar um tratamento que enfocasse o 
indivíduo e suas queixas como um todo, e não apenas como sintomas isolados 
e logo, com tratamentos isolados que deixam o paciente cada vez mais confuso 
e desmotivado. 

Jung coloca que o caminho para tornar-me neurótico "é dizer ou crer em 
algo que não concorde comigo, com o que sou". 

Em consultório não raro ouvimos de pacientes com disfunções músculo
esqueléticas frases como: "isto não é importante o suficiente para me 
incomodar ou para merecer minha atenção". Esta postura encontra-se de tal 
modo enraizada que o próprio paciente já não se dá mais conta dela. 

Tenho percebido aqui, o trabalho corporal como de grande valia, pois 
tem sido através do toque que os "nós" tem se desatado e as dificuldades 
reprimidas tem emergido. Tem sido pela consciência destas dificuldades que 
o paciente tem começado a aprender e buscar meios de superá-las, muitas 
vezes gerando mudanças de comportamento significativas. E, no geral, é neste 
momento se percebe uma evolução no quadro da fibromialgia, e em alguns 
casos cheguei a acompanhar pacientes que conseguiram diminuir 
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consideravelmente a quantidade de medicamentos necessários (sob supervisão 
médica). 

O que se percebe é que o relaxamento proporciona uma comutação dos 
processos fisiológicos, de suas autoregulações, ritmo, memória, reagibilidade 
e coordenações, retroagindo sobre a afetividade, alterando de modo intenso 
também as reações da personalidade. E segundo Sandor, o resultado 
ultrapassa o simples descanso, alcançando o "desatar interno, a introspecção 
e reprodução construtiva de antigas vivências, atingindo-se assim novas 
coordenações e estrutura psicobilogicas". 

Entre as técnicas utilizadas estão: calatonia, descompressão fracionada, 
treinamento autógeno de Shultz, técnicas de Feldrenkrais, eutonia entre outros, 
buscando-se através delas o recondicionamento psico-fisiológico. 

Através destas técnicas tenho conseguido trabalhar no paciente a 
consciência de fatores que agravam o quadro como, por exemplo, posturas 
forçadas e pouco naturais que exigem muito da musculatura já dolorida, ou 
ainda perceber como se sentar em trabalho, em ambiente social e em casa, 
ou o peso excessivo que pode ser prejudicial pois a musculatura pode não 
estar preparada, peso corporal elevado que pode agravar o quadro, em suma, 
a percepção de si mesmo - sua auto-imagem, e de si próprio no espaço, a 
consciência de que não basta ir buscar remédios no médico, ou andar, ou 
alongar-se apenas, e sim uma atitude positiva frente às situações do dia a dia, 
a lembrança de que precisam buscar um sistema de vida mais tranqüilo, 
equilibrado e saudável, a consciência que, como já colocou Feldenkrais, não 
se substitui apenas uma atividade por outra, mas efetiva-se uma mudança no 
modo como o ato é realizado, é uma mudança em toda sua dinâmica, uma 
mudança que se inicia "dentro" para então direcionar -se para "fora". 

Segundo Jung "a psique quando perde o equilíbrio, perturba a ordem 
natural, destro i a própria criação". Meu objetivo tem sido o restabelecimento 
deste equilíbrio interno pela consciência de suas perturbações com o auxílio 
da psicoterapia corporal. 

Jung coloca que "o indivíduo precisa de dificuldade que são necessárias à 
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saúde, e que somente seu excesso é desnecessário". O objetivo do trabalho 
é preparar o indivíduo para conseguir enfrentar com sucesso as dificuldades 
futuras. Um dos elementos chaves da fibromialgia é saber que a excessiva 
preocupação com os pequenos problemas está na raiz da enfermidade. Por 
isto é importante buscar uma mudança de mentalidade tanto no enfermo como 
nos que o rodeiam, buscando este ambiente familiar mais relaxado, livre das 
exigências constantes. 

É conveniente, por exemplo, marcar objetivos diários que se possa cumprir, 
incluir momentos cuja atenção será para si próprio, momento de lazer entre 
outros programas visando o bem estar e equilíbrio interno. 

É favorecendo a consciência de suas perturbações atuais que se pode 
fortalecer no paciente o crescimento de forças internas, o "retomar das rédeas" 
de si próprio e suas emoções, o enfrentar suas dificuldades, o ser capaz de 
enfrentar o futuro e suas adversidades, e com isto a possibilidade de contribuir 
para a diminuição dos efeitos destes tipos de síndromes como a Fibromialgia. 
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OBESIDADE: DOENÇA DA NOSSA 
CULTURA 

Maria Teresa C. Iguacel 

Psicoterapeuta com formação em Psicologia Analítica e Arquetípica, Supervisora 
credenciada pelo CRP, Trabalha com Ateliê Terapêutico e Coordena a Oficina Clínica

Oficina Kairós. 

"Tão logo nascemos, principia o retorno; partida e volta são 
simultâneos; morremos a cada instante ... 
Tão logo nascemos, principia o esforço de criar; de tramar; de 
fazer da matéria vida: a cada instante nascemos ... " 

(Nikos Kazantzákis) 

Tereza deixou-nos no início de maio (2002), nossa saudade e nossa 
homenagem à pessoa que amou tanto na vida 

Basta pegar qualquer revista de variedades para que percebamos a 
freqüente recorrência de assuntos tais como emagrecimento, regimes, aparelhos 
de ginástica, cremes redutores de gordura, medicações, alimentos especiais 
- shakes, lights, diets -, spas, etc. Além disso, são veiculados diversos 
anúncios de toda a indústria do emagrecimento, que envolve uma grande 
fatia das indústrias de alimentos - esse tipo de comida é sempre mais cara, o 
que tem gerado muitos lucros - além da imagem de modelos sempre muito 
magras (os), cada vez mais magras (os). Todos esses fatos tornam evidente 
que a núdia exerce uma pressão imensa sobre as pessoas em relação à imagem 
corporal e ao consumo de alimentos. 

Outro dado muito importante, publicado em uma pesquisa da Revista 
Veja, creio que em 1999, dá conta de que o número de pessoas insatisfeitas 
com seu corpo era da ordem de 85 a 95%. Os motivos eram variados, mas, 
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de qualquer forma, a insatisfação é alarmante. 

Resolvi, então, fazer uma pesquisa na INTERNET sobre Distúrbios 
Alimentares: inicialmente veio um lote de 500 artigos. Dentre eles, havia textos 
a respeito de tratamentos químicos, quantificação de taxas de determinadas 
substâncias no organismo e tratamentos psicológicos. Havia ainda muitos 
outros disponíveis, o que acabava sendo até um problema para se fazer uma 
seleção. 

Isto rapidamente nos faz pensar na importância que a cultura está dando 
para uma determinada forma fisica. A preocupação em tentar atender a um 
padrão estético cada vez mais rígido, intolerante e inatingível para a maioria 
das pessoas, tem aumentado significativamente. Vemos também uma grande 
preocupação com a saúde, mas entenda-se que isto freqüentemente quer 
dizer: problemas com colesterol e gordura. Na verdade, é o medo da 
obesidade e das doenças cardíacas. A cultura atualmente lida mal com a 
estética e com os males do coração, nos dois sentidos da palavra. 

A Revista Veja de 24 de setembro de 1997 foi um exemplo formidável da 
incongruência que estamos vivendo. Na capa a chamada era: "O golpe nos 
gordos", "A condenação dos remédios para emagrecer", "O que vem aí 
contra a gordura". Junto a isso no encarte Veja São Paulo tínhamos: "Comer 
e Beber - O melhor de São Paulo. 350 Restaurantes com o melhor da 
categoria. 100 Bares. Onde encontrar ótimos doces, sorvetes, pastéis, 
sanduíches e outras delícias. Feiras, lojas bufês, congelados e muito mais". 

Dentro, encontrava-se uma carta ao leitor: Para dar água na boca. No 
texto são mencionadas com orgulho as maravilhas que a cidade oferece, 
equiparada a Nova Iorque e Milão, além do trabalho dos jornalistas envolvidos 
na pesquisa. Eles acharam o trabalho muito gostoso, mas reconheceram as 
conseqüências dele: todos engordaram de dois a três quilos. Alguns teriam 
ainda que trabalhar em outros itens da pesquisa que estavam faltando e, 
portanto, ganhariam mais outros dois ou três quilos. Houve quem aceitasse o 
sacrifício e alguns deles contaram como estavam tentando solucionar a 
questão, por exemplo, nadando na hora do almoço. O crítico da sessão 
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restaurantes da revista, que já trabalhava há cinco anos visitando as casas, 
passou a correr dez quilômetros por dia. Neste caso, fica claro como o trabalho 
interferiu no peso deles, sem que pudesse recair sobre cada um a 
responsabilidade e escolha de engordar o quanto engordaram. O acerto disso 
nem sempre é muito fácil, pois além das condições fisio-psíquicas de cada 
um - a disposição e condições para fazer exercícios ou coisas que aumentem 
o gasto de calorias, a condição fisica e a vontade, que nem sempre estão à 
disposição dos interessados - são necessários também tempo e local 
apropriados. 

Na revista Folha, no mês seguinte, a manchete era: "Sem fome de viver", 
o texto falava a respeito da anorexia nervosa. Basicamente, afirmava que a 
doença é grave, pode levar à morte e é um reflexo exagerado da ditadura do 
corpo perfeito, que afeta todas as mulheres. 

Essa ditadura do corpo perfeito está relacionada a uma concepção apolínea: 
norteada na medida, na lógica, na razão, no que dura, nas regras, nas formas 
imutáveis, ou seja, naquilo que segue o estilo do deus Apolo. Isso tudo também 
está presente em nosso conhecimento científico baseado no empirismo. 
C. G.Jungjá nos deixou uma frase famosa: "Os deuses tomaram-se doenças". 
Nossa cultura perdeu contato e uma relação saudável com os deuses, então, 
esses dinamismos tornaram-se doenças, seja pela falta ou pelo excesso. 

James Hillman já enfatizava que "Diferentemente das épocas de Freud 
e Jung, hoje não só a alma do homem, mas principalmente a alma do 
mundo está doente, e são os seus sintomas que mais nos atingem, afligem 
e agridem, que mais falam conosco lO. 

A anorexia nervosa e a bulimia são consideradas doenças psiquiátricas, 
que fazem parte dos distúrbios alimentares. São também vistas como doenças 
da moda, principalmente por ter vindo a público o fato de a Princesa Diana 
ter buli mia. Embora seus índices tenham aumentado bastante, ainda não 
chegam perto dos da obesidade, principalmente nos EU A. Infelizmente, nós 
estamos indo atrás dos índices, pois apesar de o Brasil ser um país com um 
número grande de pessoas pobres, há uma alta incidência de casos de 
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obesidade. 

A obesidade não é considerada uma doença psiquiátrica ou psicológica; 
ela é vista como uma patologia clínica, que envolve a ocorrência de disfunções 
e doenças que, em casos graves, podem levar à morte. 

Do ponto de vista psicológico, um problema freqüente na obesidade está 
relacionado à auto-imagem, que costuma ser bastante negativa. As pessoas 
obesas costumam ter baixa auto-estima, o que lhes acarreta bastante 
sofrimento. Pesquisas mostram que elas são discriminadas socialmente, que 
sofrem problemas de desemprego, que são desrespeitadas em academias, 
lojas de roupas, onde têm que se movimentar ou dividir espaço com outros, 
etc. Freqüentemente, têm problemas respiratórios, nas articulações, nas costas 
e acabam ficando mais sujeitas a acidentes graves. A pessoa gorda é vista, 
em geral, como feia. Às vezes dizem: "Pena que é tão gorda, pois tem um 
rosto tão lindo ... " OU "É tão simpática ... " Mas claramente a gordura é vista 
como um defeito, algo que inferioriza a pessoa. 

Os obesos são discriminados, muitas vezes, pelos próprios 
endocrinologistas, clínicos e ginecologistas que, por não conseguirem tratá
los com sucesso, passam a vê-los como inconstantes, mentirosos, caprichosos, 
sem limites, etc. Então, o que se vê, em geral, é que, embora o problema os 
afete num nível pessoal, eles são responsabilizados por um fenômeno coletivo. 
No entanto, é diferente a forma de olhar o problema, se for omitido todo o 
massacre social vigente. A enorme oferta de comida, as pressões da mídia, 
as frustrações e o estresse fazem com que a comida se torne, às vezes, a 
única fonte de prazer acessível à pessoa, ou a única que ela vê como possível 
e imediata. Fora isso, há ainda outros aspectos como a repressão ao corpo, 
o prazer, a estética e a sexualidade, que estão certamente envolvidos com 
essa problemática e atingem tanto as pessoas que desenvolvem Distúrbios 
Alimentares quanto a cultura como um todo. 

Vemos, também, médicos sem critérios quanto ao peso que uma pessoa 
pode ter, quanto ao momento de se iniciar uma dieta, quanto ao número de 
calorias, ou quanto aos tipos de alimentos que deve ingerir. E ainda, se o 
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médico considerar a medicação necessária, quanto ao que dar e às custas de 
que riscos. Hoje, até nas revistas populares saem artigos, entrevistas com 
médicos ou depoimentos deles, em que é possível apreciar todo tipo de 
absurdos: pessoas saindo de urna consulta médica querendo perder peso ou 
medidas, às vezes fora das recomendações do que é tido dentro da 
normalidade, levando com elas dietas rigidas e medicações que trazem riscos 
importantes tanto à saúde fisica quanto à psíquica. 

Ocorre que, às vezes, o paciente é visto corno "mais um freguês" e o 
médico atende seus desejos e loucuras sem questionar. Já ouvi relatos sobre 
médicos que querem que os pacientes emagreçam um número de quilos que 
a eles pareça bom, num curto intervalo de tempo, para que o tratamento seja 
rápido e eles sejam vistos corno muito eficientes. Muitas vezes, os pacientes 
também o desejam, para que, assim, possam voltar a comer de tudo que 
ficou proibido ou limitado. Para atingir esse fim, um ou ambos acham que 
vale tudo. No entanto, há pessoas que não agüentarn emagrecer muito rápido: 
alguns desenvolvem urna defesa e passam a não emagrecer; outros 
desenvolvem um quadro de despersonalização, de perda de identidade - ao 
olhar no espelho, não se reconhecem. Vi alguns casos, quando trabalhei em 
equipe com um endocrinologista, em que a fantasia recorrente das pacientes 
era que morreriam na rua, por motivos variados e não seriam identificadas 
nem socorridas, apesar das várias precauções que tornavam para que isso 
não ocorresse. A idéia era sempre de que não saberiam quem elas eram. 

Temos urna crescente incidência de viciados em remédios de todos os 
tipos: para emagrecer, para acalmar, para animar, para poder comer sem 
culpa quando se vai a urna festa, para prevenir que se engorde, etc. Gente 
que toma remédios para tirar o apetite há tantos anos, que não sabe mais 
viver sem eles. Não se pode mais simplesmente comer, pois tudo tem "muitas 
calorias", "precisa-se" evitá-las, portanto, "viva os diets e os lights". Comer 
tomou-se urna fonte de preocupações: se a comida contém muito colesterol, 
agro tóxicos, conservantes, corantes, hormônios, contaminações, etc. Não 
existe mais praticamente nenhum alimento inocente. Onde foi parar a leveza e 
a alegria de simplesmente poder fazer uma refeição sem preocupação e com 
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prazer legítimo? 

Outras questões são: Qual é a normalidade? A tabela serve para todos? 
A forma apontada na tabela é possível a todos? Em qualquer momento da 
vida, será só urna questão de força de vontade para se conseguir ter as medidas 
tidas corno corretas? 

Apesar de, teoricamente, serem levados em conta o metabolismo, os 
hormônios, as taxas disto e daquilo, a idade, etc, de fato, é esperado corno 
normal, que as pessoas consigam pesar e medir segundo a tabela internacional, 
e segundo o cálculo de massa corpórea, que define parâmetros acerca da 
proporção da gordura aceitável no corpo. 

Tudo isso, certamente, não deve serdesprezado. No entanto, o problema 
é limitar-se a réguas e mais réguas e não enxergar além. A tirania das medidas 
corretas, de não se considerar o diferente, o singular como interessante, 
atraente ou belo está deformando a cultura. Esta cultura, que tanto 
supervaloriza o belo, mas que só vê o feio, que se sente insegura com sua 
própria aparência e que tem muitas dificuldades também com o velho e o 
envelhecer, vive urna luta sem fim e sem glória. 

Essa ditadura atinge todos, mas é muito pior para as mulheres. Valoriza
se muito a atração dos homens pela beleza fisica: quanto mais perfeitas, mais 
chances têm de serem queridas, ou de não serem preteridas. Para os homens 
isso é mais sutil, valoriza-se que sejam bonitos ou que estejam "em forma", 
mas mesmo com barriga, carecas, ou sendo bem mais velhos conseguem 
"gatinhas" ou mesmo mulheres de idade mais próxima, principalmente se 
tiverem um IÚvel sócio-econômico que os favoreça. Sabe-se, aliás, que na 
cidade de São Paulo as mulheres são em maior número que os homens e que 
depois da meia idade ficam mais sozinhas, também por serem preteridas em 
favor das mais jovens. 

As mulheres, ainda por cima, envelhecem mais cedo por questões 
hormonais e também, penso eu, pela forma corno levam as suas vidas. Elas 
têm mais celulite, flacidez, estrias - os demônios que as atormentam. No 
entanto, é esperado que não os tenham nunca, como se fosse muito simples 
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e plausível. 

Ultimamente, a moda é adquirir seios novos e grandes: sem economia de 
silicone. Nos extratos sócio-econômicos mais elevados, também já não fica 
bem fazer dietas, que são vistas como "coisa de pobres". Agora, as pessoas 
fazem lipoaspiração a cada vez que engordam. De vez em quando, são 
noticiados alguns eventos que não deram muito certo: bicos de seios apontando 
para os lados, buracos, calombos e, com esse grande número de cirurgias 
plásticas, também alguns óbitos. 

Nossa civilização precisa reaprender os ensinamentos do mito de Afrodite, 
uma vez que sua arte está relacionada ao tomar a vida cotidiana mais bela e 
prazerosa, além de nos ensinar a lidar com a beleza etemera que se perde, 
esvaece rapidamente. Há nisso uma certa tristeza, mas seu mito e o de Adonis 
nos ensinam a aceitar e a ceder a esta tristeza, porque dela nascerá o impulso 
para a renovação. As roupas bonitas são feitas para usar e, portanto, para 
acabarem; as flores e o desejo devem ser colhidos quando estão em pleno 
florescimento, pois essa beleza, embora possa ser renovada pelo cuidado, 
não pode ser preservada como o são as obras apolíneas. 

O culto a Afrodite não tem muito a ver com os padrões de beleza de hoje 
e nem com a cultura orientada para o consumo. Sendo assim, não deveriamos 
estabelecer ligações entre o desejo sexual e a beleza de acordo com os rigidos 
padrões que temos da beleza feminina, pois se seguirmos a concepção do 
mito de Mrodite, a beleza que desperta o desejo está mais perto do "estado 
de graça" e é composta mais pela audácia e encanto do que pela 
confonnidade a uma norma externa. 

Hoje, temos uma excessiva preocupação com o belo e, de certa forma 
também, com a perfonnance sexual. Isto é claramente um indício da perda 
da Deusa da Beleza. Em todos os tempos, há homens que fazem amor por 
pressões externas: os gregos podiam fazê-lo por dever cívico, os cristãos 
por dever conjugal e nós, hoje, para afinnar nossa nonnalidade psicológica. 

Afrodite não é uma deusa do casamento, este domínio é de Hera. Afrodite 
pode assegurar o prazer recíproco do casal, sem o quê o casamento se torna 
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frio e estéril. Mas não é sem conflitos que se mantém um relacionamento 
apaixonado e um casamento estável. As tensões entre Hera e Mrodite são 
um conflito inerente a todos os casamentos duradouros. Os cristãos 
resolveram esse problema escolhendo, de uma vez por todas, as virtudes 
domésticas e maternais - Hera e Deméter. 

As energias de Mrodite são tão fluidas quanto a água da qual nasceu, 
ambas encontram seu caminho na abertura mais minúscula, sempre procurando 
fluir livremente, escapando de qualquer obstáculo, por todos os meios. 

Afrodite tem seu próprio código feminino de honra. No entanto, este não 
inclui a obrigação de dizer toda a verdade, como geralmente se imagina. Ao 
mesmo tempo, quem a vislumbrar logo perceberá que ela não faz promessas 
de amor eterno. O amor apresenta-se como eterno, mas se vai. Isto faz parte 
do mito de Afrodite. 

Hennes e Afrodite não podem acomodar-se a uma definição de verdade 
que pertence ao domínio de Apolo - verdade lógica - nem de Zeus - ética, 
código social ou justiça. 

Gera muito medo o fato de não se poder controlar o amor e o desejo do 
ser amado. Por esse motivo, tratou-se de tolher as mulheres, de anulá-las e 
de colocá-Ias "em seu devido lugar", "dentro das medidas" aceitáveis e 
convenientes. Hoje vemos muito pouco espaço para Mrodite e bem mais 
para Atena ou mesmo Deméter, embora todo feminino tenha muitos mil anos 
de submissão. 

Render-se à tirania da moda implica, quase sempre, na aceitação de outra 
tirania: a das nonnas de beleza para o corpo feminino. Estes padrões subvertem 
os de Afrodite e diminuem o número de pessoas que se sentem bonitas. 
Muitas, por isso, nunca chegam a descobrir seu próprio encanto. Padrões 
rígidos de beleza exigem que cada mulher esteja de acordo com modelos 
ditados por uma cultura antiafrodisíaca. O medo em relação às mulheres é 
tão disseminado que os modelos impostos são, na maioria das vezes, os das 
garotas delgadas, cuja feminilidade é menos refinada. O caminho de Afrodite 
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é inverso, tende a expressar a beleza de um modo original e audacioso, com 
uma maneira própria para cada personalidade. As feministas nos últimos dez 
anos contestaram, com veemência, os c1ichês opressivos, denunciando a 
destruição da personalidade de jovens mulheres que se imaginavam como 
estereótipos e não como indivíduos, na tentativa de corresponder ao que 
"vende mais" no mercado de objetos sexuais. Essas mulheres, constantemente, 
buscam nas relações com os homens a confirmação de sua beleza e, portanto, 
de seu próprio valor, perdendo a sensação de identidade. 

Esta insegurança é uma conseqüência da perda de Mrodite, que se 
caracteriza, justamente, por assegurar a beleza íntima feminina. Quando esta 
perde sua representação espiritual, quando a deusa que ensina a beleza é 
excluída da divindade, as mulheres ficam confinadas dentro de um círculo 
infernal. Tendo que provar a todo momento que não são feias, mas não tendo 
mais meios de alcançar, verdadeiramente, a beleza, praticam apenas ritos 
absurdos, condenados ao fracasso, que se assemelham à vida espiritual de 
alguém que murmura preces vazias ou repete gestos sem significado. A 
preocupação com a aparência toma-se equivalente ao fanatismo religioso. 

Tentar ser uma mulher bonita transforma-se em uma ocupação de tempo 
integral que causa muita frustração, uma vez que além de não trazer retomo é 
enganosa e funciona apenas por um período restrito de tempo, limitando-se à 
satisfação obtida no espelho. Mas creio que nem isso ocorra, dado que as 
exigências e insatisfações são infinitas - sempre se poderia ter algo melhor, 
maJor ou menor. 

Enquanto Mrodite é amante dos poderes mais mágicos e potentes do 
universo - o desejo, o prazer e a sedução -, a bonequinha de luxo, escrava 
do espelho, afoga-se nele e procura agradar em vez de induzir os outros a 
agradá-la. 

Não podemos esquecer que Mrodite não tem qualquer poder sobre as 
virgens Atena, Héstia e Árternis: há meios de encontrar o próprio caminho, 
diferentemente de o fazer através de Afrodite e da sexualidade. Mas a deusa 
não tolera nem o orgulho - um fascínio pela própria beleza, como se fôssemos 
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donas das qualidades afrodisíacas - nem a rp.cusa arrogante - como se 
pudéssemos ficar imunes ao seu poder - e sempre reserva alguma surpresa a 
estes dois tipos de conduta. O culto a Mrodite não é o culto a si mesma e à 
própria beleza, mas sim à hábil doação de si mesma. Não é uma coleção de 
truques para enredar os outros. 

O mito de Atena também possui aspectos interessantes que ajudam a 
entender as dificuldades que as pessoas têm com relação ao seu próprio 
corpo. 

Segundo Hesíodo: "Zeus engravidara Métis, a Titã. Temendo um 
oráculo que decretara ser um menino que iria depô-lo, Zeus engodou 
Métis e a engoliu. Mas a criança continuou a crescer dentro de Zeus até 
que, por fim, ele veio a sofrer dores de cabeça tão atrozes que convocou 
ReJaistos (marido de Afrodite), o ferreiro, para rachar-lhe o crânio com 
um machado. Com um grito de batalha selvagem, Atena saltou fora, 
inteiramente armada". (Hesíodo, Teogania, 887-902.) 

Em outras versões posteriores, ela já diretamente não tinha mãe. Havia 
nascido só da cabeça de seu pai. 

Atena é restauradora da sabedoria (Métis) que Zeus digerira e transformara, 
mas que, não obstante, precisava se manifestar externamente sob a forma 
feminina. Dela veio a inspiração sublime da tremenda fecundidade intelectual 
e espiritual que produziu o teatro, a filosofia, as instituições políticas e as artes 
excelsas. 

Se a relação com a cabeça é enfatizada, a ligação com seu corpo feminino 
recebe o tratamento oposto. Tudo que houver de meigo e feminino em sua 
feminilidade de donzela permanece oculto sob várias camadas de couraças 
protetoras - muitas vezes uma manta de gordura. E, quase como para ter 
certeza de que os homens entenderão a mensagem de "manter distância", ela 
traz junto a seu peito a hedionda cabeça esfolada da Górgona, a Medusa. 

A jovem Atena assemelha-se aos garotos adolescentes que costumam 
passar por uma fase em que não aceitam nada vindo da mãe; ridicularizam 
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tudo que ela diz ou faz, recusando-se a tomar banho ou realizar qualquer 
atividade doméstica. A última coisa que querem é parecerem-se com suas 
mães, que consideram tolas e antiquadas, um retrato da vida doméstica e da 
maternidade - qualidades de Deméter, que levam exatamente à direção oposta 
d~ toda educação e independência financeira. Evidentemente eles poderão, 
anos mais tarde, completar o círculo e retornar à Deméter que rejeitaram. 
Mas, por ora, o mundo da mãe é o contraste de que necessitam para definir 
seu ingresso no universo mais amplo das oportunidades, da independência e 
do progresso profissional do mundo paternal. 

A chaga de Atena é a negação do corpo. Um mal que acomete muitas 
jovens mulheres urbanas de vida ativa e ambiciosa, bem como meninas 
adolescentes que não sabem o que fazer com sua sexualidade e com seu 
corpo: é a anorexia nervosa ou mesmo a obesidade. Com freqüência, o mundo 
paternal as alimenta com admiração, avanço profissional e reconhecimento 
intelectual, enquanto o corpo é esquecido e definha ou cria a couraça da 
gordura. 

As alterações na alimentação, a desmedida, a falta de relação com as 
sensações de fome e saciedade, com as necessidades do corpo, com os 
prazeres e com a sensualidade, como vimos anterionnente, estão ligadas ao 
distanciamento de Afrodite, à falta da mãe, ao saber-se cuidar e à capacidade 
de discriminação com relação à função da alimentação. 

Psicologicamente falando, MétislDeméter representam a função maternal 
que foi separada em Atena. Esta função, que nela está ausente, foi substituída 
por um acalentar espiritual do pai - mas de um pai em guerra com o princípio 
materno. Aquilo mais distante e de que mais necessita são, justamente, a 
natural meiguice protetora da mãe, uma maior atenção às necessidades básicas 
do corpo e um amor incondicional. Todas essas funções brotam de Deméter, 
é de se presumir, e da sabedoria há tanto esquecida de Métis. Quanto mais 
houver uma identificação com o pai, maior será o distanciamento com os 
aspectos maternais, e é claro, destes aspectos nela mesma. 

Bem no fundo, Atena perdeu contato com o amor de duas deusas: o amor 
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maternal de Deméter e o amor sensual de Afrodite - ambas deusas que 
vivenciam os próprios corpos e que, por sua meiguice e vulnerabilidade, estão 
dispostas a arriscarem-se intimamente nos relacionamentos e dispostas 
também ao risco de sofrer a dor e a perda. 

Os meandros do amor não são os únicos que devemos aprender. Todas 
as outras divindades exigem sua parcela de atenção. A Psicologia antiga, 
implícita no politeísmo pagão, reconhecia os perigos da identificação com um 
único arquétipo e nos advertia para que não tentássemos ser iguais às 
divindades, na busca do absoluto, que não é humano. O politeísmo significa 
que colocamos os sacrificios em muitos altares e que vivemos mais do que 
um único mito. 

É, entretanto, um consolo saber que mesmo quando o desejo já se foi, as 
flores murcharam e os jardins secaram, Afrodite, como o ouro, é eterna; ela 
se renova a cada primavera. Podemos reconhecer seu retomo quando faz 
nossos olhos brilharem com um brilho peculiar, nossa voz adquirir ondulações 
suaves e nossos gestos buscarem o outro. 
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A MODA INFANTIL E O CORPO DA 
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Baseado em pesquisa sobre as imagens de crianças em anúncios de roupas 
infantis em revistas femininas, este artigo aborda alguns aspectos relacionados 
ao corpo da criança e o modo como é apresentado na propaganda de vestuário 
infantil. Permanecem estereótipos associados à criança e uma significativa 
diferença nas expectativas em relação a meninos e meninas. Apresenta-se os 
meninos como ágeis, espertos e travessos, tendo sua imagem associada ao 
movimento, enquanto que da menina relaciona-se à delicadeza, meiguice e 
docilidade, sendo representada em atitude passiva ou associada à sensualidade 
e à sedução. Evidenciou-se a erotização precoce da criança por meio de 
roupas e gestos que imitam o comportamento do adulto, estimulado pela 
sociedade em geral e pela publicidade. 

Este artigo baseia-se numa pesquisa cujo objetivo foi estudar as imagens 
de crianças que aparecem em anúncios de roupas infantis em revistas femininas 
na década de 90. Foram enfocados os gestos, a postura, as características 
fisicas, as atividades e a vestimenta das crianças apresentadas. Esse estudo 
buscou compreender quais os valores, desejos e expectativas do adulto que 
estariam relacionados à imagem da criança que é divulgada pela publicidade. 

A escolha de anúncios de roupas infantis como objeto de análise deve-se 
ao fato de que, como demonstrou Aries (1981), ao se observar as 
representações da criança e o modo como são vestidas, é possível obter 
informações sobre a concepção do adulto a respeito da infância em 
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detenninada sociedade, num dado momento lústórico. 

O desenvolvimento da criança se dá num contexto em que os valores da 
cultura da qual ela faz parte a influenciarão de modo efetivo. A relação com 
a mãe é decisiva nos primeiros meses de vida e, a partir da unidade inicial 
com a mãe, a criança aos poucos vai se diferenciando, formando uma imagem 
corporal própria, distinguindo mundo interno e mundo externo (Neumann, 
1991). 

A família é o primeiro ambiente social da criança. Conforme se desenvolve, 
a criança vai incorporando a linguagem e os costumes do grupo social a que 
pertence. Dessa forma, os valores e as atitudes dos adultos em relação à 
criança interferem significativamente na sua formação. 

Os comportamentos considerados adequados e as atitudes em relação 
ao corpo são transmitidos entre pais e filhos. A relação da criança com o 
próprio corpo depende do modo como os pais se relacionam com o próprio 
corpo e com a criança. Assim, ela só vai apreciar sua aparência na medida 
em que acredita ou sente que seus pais a apreciam (penna, 1989). 

Dessa forma, o ideal de beleza, os gestos e o modo de vestir considerados 
adequados pelos pais têm um papel importante na formação dos filhos, pois 
serve como referencial, que eles poderão mais tarde questionar, mas que 
constitui a base sobre a qual o indivíduo vai constituir sua auto-imagem. Esse 
ideal internalizado interfere na sensação de segurança e na auto-estima da 
pessoa. 

A roupa não serve apenas para satisfazer as necessidades de proteção e 
conforto, mas também é investida de significados. Trajes e acessórios exibem 
uma linguagem caractelÍstica e diferenciam uma cultura de outra, um grupo 
de outro e os indivíduos entre si. Os diferentes modos de vestir servem para 
discriminar classes sociais, profissão, poder aquisitivo e sexo, sob influência 
de fatores de ordem política, econômica e social (Cunha, 1998). 

É possível observar ao longo da lústória, algumas transformações no modo 
de trajar. Não havia muita diferença entre a roupa infantil e a do adulto até o 
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século XVIll, mas pode-se afirmar que atualmente a moda infantil ainda segue 
as tendências do estilo adulto, apenas com certas adaptações. Até o início 
do século XX a roupa infantil ainda era muito semelhante à do adulto e só 
após a Primeira Guerra Mundial tomou-se mais leve e adequada ao clima e 
idade (Tambini, 1999). 

Com os avanços tecnológicos foi possível aprimorar os tecidos e as 
confecções. Desde os anos 60 observa-se uma ênfase no conforto e a 
preocupação em permitir a liberdade de movimentos da criança. Existe uma 
imensa variedade de opções em roupas de uso diário e é permitido à própria 
criança escolher o que vestir. Em relação ao traje a rigor, porém, permanece 
uma tendência nostálgica, com mangas, golas e acessórios inspirados nos 
modelos do início do século ou ainda peças que constituem pequenas réplicas 
da roupa para adultos. 

A partir dos anos 90 há uma diversidade de tendências e é possível criar 
um estilo próprio, mas por outro lado, existe uma forte influência da mídia e 
explora-se a tendência a adquirir produtos e usar marcas como forma de 
pertencer a um determinado grupo social. A criança também é alvo da 
publicidade e é presa fácil da propaganda feita por meio de seus ídolos. 

Na primeira infância, a criança é vestida de acordo com o gosto da mãe. 
Num segundo momento, a criança se identifica com as pessoas próximas e 
imita seu modo de vestir. Na adolescência, o referencial é o grupo. Por meio 
da roupa o adolescente quer ser igual aos outros e ao mesmo tempo marcar 
sua individualidade. O adulto é capaz de desenvolver maior consciência dos 
valores atribuídos ao vestuário, mas não está totalmente livre de determinações 
externas (Embacher, 1996). 

Um processo de mudança na moda infantil pode ser observado na ênfase 
que é dada ao conforto e à liberdade de movimentos, surgindo assim uma 
roupa mais adequada para as atividades que são próprias da inf'ancia, o que 
se pode observar na maioria dos anúncios. Isso, porém, dá-se de modo 
diferente para crianças do sexo masculino e feminino. Os anúncios de roupas 
para meninos enfatizam a necessidade de uma vestimenta mais adequada 
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para a sua intensa movimentação, enquanto que a publicidade de artigos de 
vestuário exclusivos para meninas enfoca a sua rápida transformação em uma 
mulher adulta. 

Para os meninos, a roupa deve favorecer sua condição infanti~ preservando 
seu direito de usufiuir dessa fase tão prazerosa da vida. Para as meninas, ao 
contrário, assemelha-se mais à roupa adulta; logo, favorece mais a vaidade 
e o desenvolvimento da sensualidade feminina do que a praticidade e a 
adequação aos movimentos e brincadeiras infantis. As meninas, muito mais 
cedo que os meninos, deixam as atividades lúdicas de lado e passam a 
compartilhar com os adultos algumas tarefas domésticas. Pesquisas em 
diferentes áreas e enfocando diversos aspectos demonstram que é freqüente 
as meninas apresentarem um desenvolvimento mais precoce que os garotos, 
mas é preciso considerar que há uma pressão social maior sobre as meninas 
no sentido de exigir que se comportem como "mocinhas". 

Apesar da menina desenvolver-se mais rápido que os meninos, nota-se 
que ainda prevalece o condicionamento social da mulher à passividade, à 
redução dos movimentos e das atividades tisicas, nem tanto na prática, mas 
como valorização da imagem da mulher delicada, comportada, que ainda 
está presente no imaginário das pessoas e faz com que se direcione as meninas, 
já desde cedo, para o culto a uma beleza que se define pela magreza, pela 
fragilidade e pelo uso do corpo como mercadoria no mundo do consumo. 

Mesmo com as transformações ocorridas no mundo da moda, na variedade 
de modelos, estilos e opções, alguns detalhes ainda revelam antigos conceitos 
resistentes à mudança, como a feminilidade associada à passividade, a 
idealização da mulher como ser etéreo, por um lado, e como sedutora fatal 
por outro, dicotomia esta que ainda se manifesta sutilmente na roupa para 
meninas. Assim também persiste o antagonismo masculino e feminino que se 
revela nas cores predominantes para cada sexo, ou seja, o azul para meninos 
e o rosa para meninas. 

Uma idéia freqüentemente associada à criança é a do movimento. Ela está 
em constante atividade e, baseado nesse argumento, enfatizam-se as 
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qualidades de conforto e resistência atribuídas às roupas divulgadas. Em 
muitos anúncios atribui-se à criança características como hiperatividade, 
agitação e travessura, que o adulto deve compreender e aceitar. 

Outro aspecto apontado é a capacidade de transformação do corpo 
infantil, sendo que o rápido crescimento das crianças, em alguns anúncios, é 
associado à perda dos privilégios da infància, enquanto outros ressaltam a 
idéia de futuro relacionada à criança. A inf'ancia passa depressa e necessita 
de cuidados especiais. Esse é o argumento para anunciar vários produtos, 
lembrando aos pais a responsabilidade de zelar pelo bom desenvolvimento 
dos filhos, oferecendo-lhes conforto e proteção por meio de sapatos 
anatôllÚcos, por exemplo. 

Verifica-se também que o corpo da criança não é visto como um corpo 
infantil, mas é tratado da mesma maneira que o corpo do adulto, uma vez que 
a roupa segue a mesma tendência e expõe ou realça partes do corpo que na 
criança ainda nem estão suficientemente desenvolvidas, mas que lhes atribui 
a mesma sensualidade do corpo adulto. É o caso de pernas e quadris, ventre 
e outras partes do corpo das meninas que estão sendo expostos imitando as 
adolescentes e mulheres adultas. 

Constata-se ainda nesses anúncios uma diferença na maneira de relacionar
se com o próprio corpo atribuída a meninos e meninas. Os meninos são 
considerados mais ativos e interessados em exercitar-se ao máximo, 
estimulando toda a potencialidade de desenvolvimento corporal. Por outro 
lado, a menina também está voltada para a dimensão corpórea, mas utiliza-a 
de modo diferente, ou seja, ela está mais preocupada em embelezar-se, 
adornar-se, tornando-se atraente e sedutora. A publicidade não dá ênfase às 
atividades esportivas femininas, a não ser em raras exceções. 

Mantém-se assim uma visão estereotipada da menina como sendo apenas 
vaidosa, dada a implicâncias e caprichos. Porém, essa é apenas uma faceta 
que certamente não corresponde totalmente à realidade. 

Valendo-se da tendência natural da criança a imitar as pessoas que lhes 
são significativas, lançam-se produtos divulgados por ídolos infantis. A criança 
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assiste na televisão e pede uma roupa parecida. Assim, as meninas usam 
batom, saltos altos e mini saia justa. Fazem gestos sensuais imitando as 
coreografias das dançarinas de televisão, muitas vezes simulando erotismo e 
sedução por meio de uma linguagem corporal própria do adulto. 

Isso denuncia um problema que não se prende apenas à roupa, mas ao 
comportamento de um modo geral, ou seja, a erotização precoce. Esse termo 
diz respeito à atividade sexual, iniciada cada vez mais cedo entre os jovens e 
que se atribui ao excesso de estímulos eróticos a que são submetidas as 
crianças atualmente. 

Nos anúncios de roupas infantis observa-se a relação que a criança é 
levada a estabelecer com o próprio corpo. O erotismo reflete-se nas roupas 
e acessórios, principalmente para meninas, que exibem partes do corpo 
consideradas sensuais. Evidenciam-se ainda nas imagens da publicidade, 
manifestações como beijos, olhares e gestos próprios do adulto. 

É possível verificar por meio da publicidade e da mídia em geral, 
como a criança tem sido alvo de fantasias do adulto. Parece haver 
uma certa satisfação em ver crianças comportando-se como adultas. 
É o caso das mães que levam as crianças, ainda muito pequenas, para 
participarem de sessões de fotos ou comerciais de televisão como 
modelos infantis, ou ainda lhes ensinam coreografias que incluem 
gestos erotizados, usando roupas insinuantes, para apresentarem-se 
em programas de TV. A imprensa tem explorado bastante esse tema e 
nas matérias fica evidente, por meio dos depoimentos das mães, que 
além do interesse financeiro, há o desejo das próprias mães de 
realizarem suas fantasias exibicionistas por meio dos filhos. 

Convém assinalar que a erotização precoce não se restringe às fantasias 
de alguns pais que se projetam nos filhos, mas algo que se verifica no estimulo 
ao consumo de detenninados produtos e que representa valores culturais da 
sociedade em geral, que estão sendo transmitidos pelos meios de comunicação 
e assimilados pela criança. Paradoxalmente, esse processo ocorre ao mesmo 
tempo em que aumentam as denúncias sobre pedofilia, que se constitui hoje 
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em preocupação mundial. 
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. Religião pela PUC/SP. 

I - A Introdução: 

Gostaria de comentar a respeito de um tema que vem me intrigando há um 
certo tempo. Isso diz respeito à relação mente/corpo, se é que posso 
reprodum essa dicotomia. É fato inegável que ela existe; se não nos indivíduos, 
nas teorias que os estudam, reflexo da forma como são estruturadas algumas 
ciências hoje em dia, das quais algumas delas ficam encerradas no tratamento 
da mente, enquanto outras são incumbidas do tratamento do corpo. Cabe 
lembrar aqui Antônio Damásio que comenta de maneira belíssima o quanto 
as ci ências modernas foram influenciadas pelo "Erro de Descartes". 1 

Independente disso, quero propor uma tentativa de olhar para a mente e 
para o corpo como uma coisa só, olhar para a pessoa de maneira inteira. 
Não o corpo somatizando coisas que ocorrem na mente, ou vice-versa. Aquilo 
que está explicitado como disfunção orgânica será encarado como uma forma 
de sinalizar o atual estado da consciência da criança e de sua família, que 
aquilo que aparece externamente é reflexo daquilo que se vive internamente. 
Não tenho a pretensão de abordar todo o tema acima proposto, mas sim 
fazer um recorte bastante específico, por razões que mais tarde colocarei. 

O meu objetivo é buscar uma relação de sentido entre as problemáticas 
relacionadas ao aparelho urinário, ou "o problema do xixi", (como eu designei 
tal situação na história de vida de crianças pequenas), os comportamentos 
apresentados por crianças e a vivência inconsciente dos pais, ou a vida não 
vivida dos pais. Para tanto utilizarei uma abordagem junguiana e lançarei mão 
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de conceitos como: comunicação inconsciente, participação mística, símbolo, 
sombra, operações alquímicas e funções do aparelho urinário. 

O-A História: 

O interesse pelo tema não advém de uma vontade simplesmente individual, 
pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, mas por fatos que foram ocorrendo 
na minha vida, ou coincidências significativas, como diriam os junguianos, 
que me fizeram parar para refletir a respeito dessa temática. No início da 
minha atuação clínica, o meu segundo paciente chegou à terapia por fazer 
muita força para urinar. Logo em seguida, apareceu um outro que tinha 
dificuldade para segurar o xixi tanto durante a noite como durante o dia. Em 
suma, na época eu atendia a três crianças e duas delas, com a mesma idade, 
apresentavam disfunções urinárias. Os dois já haviam consultado médicos 
urologistas que fizeram todos os exames clínicos, que nada encontraram. 
Prescreveram medicamentos que segundo o relato das mães nada adiantaram 
e os próprios médicos encaminharam para o/a psicólogo/a, por entender que 
se tratava de algo com "fundo emocional". Eu, da minha parte, achei no 
mínimo intrigante o fato de eu atender a poucos pacientes e dois deles 
apresentaram uma mesma questão, que como já coloquei, designei como "o 
problema do xixi". Compreendi que tinha o dever de olhar com mais cuidado 
e minúcias para essa questão. 

Durante a fase diagnóstica tentei, a todo custo, estabelecer uma relação 
de causa-efeito entre a dinâmica psicológica destas crianças e de seus pais e 
a sintomatologia fisica, explicitada através do "problema do xixi" e de outros 
comportamentos tais como agitação motora, taquilalia, dificuldade de atenção 
e concentração. Porém, por mais relações que fizesse, sentia-me insatisfeita 
com as conclusões a que chegava. Por fim, procurei um professor meu, na 
época, o qual sabiamente, sugeriu que eu lesse a respeito do simbolismo da 
água e da sombra. Olhei para ele com expressão de espanto e dúvida 
ignorando o que uma coisa poderia ter a ver com outra, mas comecei a 
pesquisar. Ficou um pouco mais claro depois de algum tempo, de algumas 
aulas e de muitas lutas internas, que esses dois aspectos (dinâmica psicológica 
e sintoma clínico) coexistem dentro dessa estrutura familiar, que seja um, seja 
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o outro, possuem um sentido, ou melhor, uma função na vida destas famílias. 

Venho o tempo todo falando em família apesar das dificuldades, pelo menos 
aparentemente, serem vividas apenas pelas crianças. Quero deixar claro, que 
parto do pressuposto que pais e filhos, principalmente em se tratando de 
crianças pequenas (nos casos em questão elas tinham a idade de cinco anos) 
compõe uma unidade. A criança, mais do que uma personalidade ativa, reativa 
àquilo que ocorre na dinâmica psíquica de seus pais. Para o desenvolvimento 
dessa idéia utilizarei dois conceitos que falam a respéito de comunicação 
inconsciente e participação ITÚstica. 

m - A Comunicação Inconsciente: 

Segundo Guggenbuhl (1978), o relacionamento entre dois indivíduos é 
composto de várias interações que estão muito mais além apenas daquela 
dita consciente. Há uma comunicação consciente-consciente, mas há também 
uma comunicação inconsciente-inconsciente, na qual há uma relação direta 
de um inconsciente sobre o outro e existe ainda, a comunicação cruzada, de 
consciente para inconsciente e vice-versa, na qual algum aspecto inconsciente 
de alguém pode ser captado pela consciência do outro, além dessa 
comunicação cruzada estabelecer -se do indivíduo consigo mesmo, através 
de sonhos, imagens, sintomas quaisquer, dentre outros. Sendo assim, todas 
essas instâncias atuam, influenciam e alteram dinamicamente o relacionamento 
entre dois indivíduos. Todas as projeções, fantasias, sentimentos, desejos 
conscientes ou inconscientes compõem e dão a tônica desse relacionamento, 
que é constantemente modificado. 

Esse modelo de relacionamento dar -se-á tanto entre indivíduos adultos, 
sejam eles amante/amante, terapeuta/paciente, professor/aluno, amigo/amigo, 
como entre adultos e crianças, sejam eles professor/aluno, pais/filhos. O padrão 
de relação e aquilo que é constelado difere de um caso para o outro, mas a 
dinâmica do relacionamento, a forma como ele se processará será sempre 
segundo o modelo acima citado. 

IV - A Participação Mística: 

46 

HERMES 

A relação estabelecida entre um adulto e uma criança e mais 
especificamente entre pais e filhos possui uma certa peculiaridade, já que a 
criança é um ser com o ego em formação. A criança, ou o ego da criança, 
que é o centro da consciência, irá constituir-se no decorrer de sua vida, até 
aproximadamente o fim da puberdade. Segundo Jung (1923)2 cada um de 
nós tem um tempo de aproximadamente vinte anos para completar a formação 
daquilo que chamamos de complexo de ego e que dá a nós o sentimento de 
individualidade, bem como propicia a relação de nosso mundo interno com 
o ambiente externo, mediando as diversas demandas, de forma que possamos 
responder adequadamente ao meio social no qual vivemos, sem deixar de 
lado a realização de nossos potenciais. 

Com isso, logo ao nascimento a criança ainda não possui um sentido de 
um eu, de identidade tendo apenas fragmentos de "eu" e um ego que se pode 
dizer corporal. Com o passar do tempo, esses fragmentos de ego atraem-se 
mutuamente formando um princípio daquilo que designamos ego, mas isso 
ao redor dos três anos de idade, quando a criança passa a referir a si mesma 
utilizando a palavra "eu". Desse momento em diante, a criança irá estruturando 
o complexo de ego, no sentido de desenvolver o senso de identidade. 

Com o ego em formação a criança vive um período chamado de 
"participação mística", que segundo Jung (1927)3 seria um momento de 
indiferenciação entre ela e seu mundo externo; a criança não diferencia aquilo 
que é seu, daquilo que é proveniente do seu mundo externo. Tanto fatos 
externos, condições ambientais e a psique dos pais são vividas pela criança 
como se fosse uma demanda interna dela mesma, um sentimento seu. 

Então se estabelece uma comunicação inconsciente entre pais e filho; a 
criança por ter um ego pouco desenvolvido encontra-se mais próxima ao 
mundo inconsciente, capta esses conteúdos com mais facilidade e estando 
num momento de participação mística com os pais, na qual não diferencia 
aquilo que é seu, daquilo que é do outro, passa a viver e a carregar os 
conteúdos provenientes da psique inconsciente dos pais, como pertencentes 
a si próprio. Olharei para "o problema do xixi" como pertencente a todo o 
núcleo familiar e a criança tendo a função de receptáculo de alguns dos 
conteúdos inconscientes dos pais, de explicitador desta questão e de portador 
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de uma possibilidade de transfonnação. 

v -O Símbolo: 

Desta fonna, "o problema do xixi" será visto como um símbolo. Segundo 
uma concepção junguiana, o símbolo é o melhor meio utilizado pelo 
inconsciente para comunicar algo que ainda se encontra nesse nível, comunicar 
algo que a consciência desconhece a respeito dessa pessoa, ou família (nesse 
caso). A partir do momento que esse símbolo toma-se'consciente, ele deixa 
de ser um símbolo, tornando-se um signo, sendo incorporado à consciência. 
Isso posto, daqui para frente "o problema do xixi" será encarado como uma 
mensagem do inconsciente a respeito de algo que se passa na psique dos 
pais afetando toda a dinâmica familiar. Segundo Von Franz: 

"O símbolo é uma imagem oriunda essencialmente do inconsciente, 
referindo-se, assim, a algo essencialmente inconsciente e desconhecido, 
algo até mesmo jamais reconhecível por completo. É a expressão 
sensivelmente perceptível de uma experiência interior. Esta é representada 
secundariamente, à medida que estimula e agrupa o material de imagens 
disponíveis. "4 

VI - O Sistema Urinário: 

Gostaria agora de resumidamente, abordar as funções do sistema urinário. 
Basicamente tem-se a função de eliminar os produtos de metabolismo e os 
elementos químicos dissolvidos em água, buscando a obtenção de um equihbrio 
ácido-base e preservando o volume de água no corpo. Tal sistema participa 
da conservação de produtos metabólicos, mantendo o equilíbrio elétrico, 
químico, de concentração e a integridade dos compartimentos hídricos do 
corpo. É um processo dinâmico e o que é visto como perda e excretado em 
um momento, pode ser retido em outro como precioso. Lendo a respeito 
dessas funções do sistema urinário lembrei e relacionei com duas operações 
alquímicas: solutio e separatio. 

VII - As Operações Alquímicas: 
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A solutio é a operação ligada ao elemento água, significando o retorno 
do elemento diferenciado para a matéria original com fins de renascimento. A 
água também está associada a três temas básicos: fonte de vida, meio de 
purificação e regenerescência. Neste sentido, para que qualquer substância 
seja transformada há a necessidade de que ela retorne ao essencial, ao estado 
indiferenciado original, o que em última instância é o material a ser trabalhado. 

Segundo Edward Edinger (1985), que apresenta as operações alquímicas 
simbolicamente relacionando-as com o funcionamento do psiquismo, diz 
que a solutio aponta para a necessidade de que os aspectos fixos e estáticos 
da personalidade e da dinâmica sejam dissolvidos, proporcionando o 
desaparecimento de uma forma e o surgimento de algo novo. Aquilo que 
poderá originar a transformação é um ponto de vista superior que tem a 
capacidade de conter, de abranger um ponto de vista inferior. Tudo isso pode 
ser visto pelas pessoas envolvidas como algo ameaçador, uma vez que se 
pressupõe a abdicação do que é antigo (uma morte de uma estrutura egóica) 
para o surgimento do novo. Como esse ponto de vista superior abarca os 
opostos, a atitude unilateral se esvai. Portanto, a operação da solutio pode 
dar respostas a perguntas que até então se encontravam abertas, uma vez 
que dissolve a obstrução da libido, que era geradora do sintoma. 

Já a separatio é a operação através da qual uma mistura confusa de 
componentes indiferenciados e opostos entre si, passa por uma discriminação, 
por uma separação de suas partes componentes, gerando a ordem, em algo 
que antes se encontrava confuso. 

Mais uma vez segundo Edward Edinger (1985), se essa operação é bem 
sucedida, tomar-se-á claro a existência dos opostos, que propicia o espaço 
para a vida e o crescimento do ego. Ela subsidiará a separação entre sujeito 
e objeto, entre o eu e o não-eu, enquanto os opostos estão inconscientes e 
não-separados (participação mística). Para que isso ocorra é necessário conter 
e suportar os opostos no próprio interior. O Logos é o agente da separatio 
trazendo consciência e poder sobre a natureza interior e exterionnente gera 
no indivíduo a capacidade de dividir, nomear e categorizar tornando visível 
os conteúdos conflitantes. É uma fonna de dissecar ou desmembrar a 
participação mística existente na dinâmica familiar, gerando uma consciência 
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maior; há o estabelecimento do limite, da ordem. 

Também a separatio pode ser vivida como uma morte, uma vez que 
quando a projeção é retirada, perde-se o sentido ou valor psicológico do 
objeto ou situação concreta. Pode ser encarada como uma operação de 
"purificação", já que as atitudes contaminadas por complexos inconscientes 
geram a impressão de estarmos sujos. 

VIII - A Sombra: 

Não creio ser inadequado fazermos, com cuidado, uma amplificação do 
"problema do xixi" e das operações alquímicas, que de alguma maneira podem 
não estar sendo realizadas nestas famílias. Podemos supor que existem algumas 
coisas que não estejam se processando nesta unidade familiar quando se fala 
de um processo de desenvolvimento que não flui, ou que de alguma forma 
algo esteja interrompido nesse processo. 

Aponta para a necessidade de se olhar de fato para o problema inicial, 
para a unidade primeira e não olhar para aquilo que se encontra explicitado; 
de se rever uma posição unilateral e cristalizada; da necessidade de integração 
entre os opostos; de diferenciação daquilo que pertence a cada um dentro 
dessa unidade familiar, discriminando os conteúdos individuais no sentido de , 
se recolher as projeções; de fortalecimento de egos para suportarem a 
coexistência dos opostos; de se tornar consciente das próprias dificuldades; 
em suma de se deparar com a sombra de cada um. Estamos falando enfim de 
uma estrutura que se encontra estagnada, fixa, rígida, impedida de se realizar 
em função de uma dificuldade de cada membro dessa família olhar para a 
própria sombra, em especial os pais e portanto, não integrando conteúdos 
sombrios à consciência. Segundo o Dicionário de Símbolos: 

"Rins - emblema da poderosa fecundidade das inteligências celestes. 
Sede dos desejos secretos em relação ao coração que designa os 
pensamentos mais íntimos. Força genésica, força de resistência a 
qualquer adversidade. "5 

De alguma forma, "o problema do xixi" indica a necessidade desta família, 
ou melhor dos pais olharem para a própria sombra, para os potenciais que 
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cada um possa realizar; ao mesmo tempo em que mostra essa criança como 
o herói que vem deflagrar e tentar transformar a partir da própria adversidade 
um modelo familiar e uma transmissão de complexos inconscientes que podem 
estar se perpetuando através dos tempos. Em suma, a criança é o agente 
transformador, aquele que pode mudar o rumo desta história, destas vidas e 
desta tradição. 

Digo agora, em especial desses pais. A participação mística vivida pela 
criança com seus pais, mais do que esperada, é essencial para o seu 
desenvolvimento. Os pais, aos poucos, vão auxiliando a criança na sua 
diferenciação e crescimento. Porém, nos casos do "problema do xixi", os 
pais acabam vivendo, além do esperado o estado de participação mística 
com a criança. Ao invés de favorecer a diferenciação dos filhos, os pais 
identificam-se com eles, projetam seus aspectos sombrios nesta criança e a 
aprisionam em seus medos, ignorância e dificuldades não trabalhadas. 

O "problema do xixi" aponta para a necessidade dos pais olharem para a 
própria sujeira, não permitindo mais e deixando que a criança se livre do 
limbo e da sujeira na qual vive, já que, com certeza, essa sujeira, é muito 
maior do que aquilo que a consciência da criança pode abarcar. Não há 
nelas, ainda, recursos suficientes para que ela possa discriminar tantas 
substâncias e conteúdos e discernir aquelas questões importantes e essenciais 
em determinados momentos e descartáveis e inoperantes em outras, até porque 
nesse momento, elas não lhe pertencem. 

Sei que nas minhas últimas linhas venho falando a respeito de sombra, 
sujeira e lixo com bastante freqüência e veemência e sinto que para o 
desenrolar de nossa conversa é importante falarmos sobre a sombra. Segundo 
Schlegel (1973) a sombra é um arquétipo, o que resumidamente seria um 
padrão e uma estrutura reconhecível em todos os seres humanos. Fala a 
respeito de todos os nossos conteúdos inconscientes, dos nossos potenciais 
não desenvolvidos, das nossas dificuldades desconhecidas, de sentimentos e 
desejos reprimidos, de conteúdos que não têm carga energética suficiente 
para chegar à consciência. Em suma, diz respeito a tudo aquilo que não é 
reconhecível à consciência, estaríamos, portanto, falando de conteúdos 
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desconhecidos de nós mesmos. 

Gostaria de destacar aqui, os aspectos sombrios que pais não conseguem 
lidar e são incorporados à sombra dos mesmos. Como qualquer ser humano, 
há muitos aspectos que possuímos, mas que temos dificuldades em reconhecer 
em nós, ficando os mesmos na sombra. Idealmente se esperaria que se 
entrasse em contato com tais conteúdos e que aos poucos eles fossem 
incorporados à consciência, requerendo para tanto uma morte para um novo 
renascimento, a contenção dos opostos em si e o suporte da angústia que 
causa a separação e o reconhecimento das projeções. 

O que acaba por ocorrer é que alguns pais, talvez por uma estrutura de 
ego frágil, ou por uma rigidez excessiva, acabam identificando-se com os 
próprios filhos (participação mística) e projetando neles a própria sombra. 
Neste momento, tudo fica estagnado, seja o desenvolvimento dos pais, seja 
o desenvolvimento dos filhos. Tudo pára. A vida fica obstruída. O inconsciente 
sabiamente sinaliza isso através do corpo, uma problemática que aflige e faz 
sofrer crianças e adultos e por mais dolorido que seja, quando cada um dá 
conta dos próprios excrementos há grandes possibilidades de transformação, 
pois segundo diz Von Franz: 

"Por esse motivo, de acordo com a perspectiva de Jung, é chegada a 
hora de prestar mais atenção ao caminho interior do indivíduo em direção 
ao Si-mesmo, porque somente a pessoa que está apoiada no Si-mesmo 
pode verdadeiramente agir de maneira ética. Somente essa pessoa não 
seguirá, de forma acrítica, as correntes das modas, das manias e dos 
"ismos" políticos. Ela pode então, como o expressa belamente o sonho, 
também perceber a mão de Deus em meio ao lodo e à imundície da vida 
- somente, é claro, como o sonho também o indica, se olhar mais de 
perto. "6 

IX - Conclusão: 

Fica claro para mim, ou de certa forma assim posso imaginar que o 
"problema do xixi" aponta para duas tarefas a serem empenhadas por esses 
pais. A primeira delas que eles abdiquem desse estado de participação mística 
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que vivem com seu filho e deixem de se identificar com ele, que rompam com 
essa unidade, fazendo a operação da separatio. A segunda delas que 
modifiquem o estado atual das coisas, que a partir dos sentimentos gerados 
ao se deparar com o "problema do xixi", tragam-nos para si e olhem de 
maneira corajosa para os mesmos e assumam as dificuldades próprias, 
propiciando assim uma nova composição para sua estrutura psíquica, 
ampliando a consciência e o auto-conhecimento, o que também altera a relação 
com seu filho; em última instância processem a operação da solutio. Segundo 
Jung: 

"Quem progredir no caminho da realização do si-mesmo inconsciente trará 
inevitavelmente à consciência conteúdos do inconsciente pessoal, ampliando 
o âmbito de sua personalidade. Poderia acrescentar que esta "ampliação" se 
refere, em primeiro lugar, à consciência moral, ao autoconhecimento, pois os 
conteúdos do inconsciente liberados e conscientizados pela análise são em 
geral desagradáveis e por isso mesmo foram reprimidos."7 

Voltando aos casos que me impeliram neste caminho, gostaria de dizer 
que em ambos "o problema do xixi" foi gradativamente desaparecendo. Creio 
que eles perderam a sua função de sinalizar algo, por isso não eram mais 
necessários. Ao invés disso, outras questões, outros conteúdos puderam vir 
à tona, que diziam respeito à relação entre pais e filhos. Creio que já 
conseguimos voltar a matéria original. 
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UMA HISTORIA DE LIBERDADE 

Ana Maria Galrão Rios 
Psicóloga, especialista em Terapia Psicomotora 

.. . 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. 
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SOMBRA E LUZ: 
XILOGRAVURA NA FEBEM(*) 

Maria Irene Crespo Gonçalves 

Psicóloga, especialização em Terapia Psicomotora do Sedes 

As artes plásticas para crianças e adolescentes são um meio privilegiado 
de expressão. É ao mesmo tempo uma atividade lúdica e sensório-motora, 
ou seja, é um campo para o desenvolvimento da coordenação motora global, 
da coordenação óculo-manual e da motricidade fina (preensão do 
instrumento), propiciando o reequilíbrio tônico (percepção da força necessária 
para uso dos instrumentos). 

Além do valor educativo consideramos o aspecto terapêutico, porque 
por meio dessas atividades o aluno encontra uma linguagem mais fácil de ser 
submetida à sua fantasia do que as palavras. O desenho deixa vestígios e 
afinna-se como um resultado carregado de simbologia, ao passo que a palavra 
esvanece-se instantaneamente. O processo criativo é resultante de uma 
articulação interior, o aluno descobre conteúdos e potencialidades antes 
latentes, que integradas na consciência fortalecem a sua personalidade. 
Surpreendeu-nos a atmosfera criada pelos alunos durante as aulas de 
xilogravura, uma vez que concentrados nos seus próprios trabalhos, 
mergulhavam dentro de si mesmos, num processo de interiorização. 

Como afirma Nize da Silveira (1981): "No mistério do ato criadO!; o 
artista mergulha até as funduras imensas do inconsciente. Ele dá forma 
e traduz na linguagem do seu tempo as intuições primordiais e, assim 
fazendo, torna acessíveis a todos as fontes profundas da vida". 

Na linguagem da xilogravura aparece a contraposição do branco e do 
negro, representando o princípio positivo e o negativo, isto é, masculino e 
feminino, como polaridade simultânea ou como mutação sucessiva e alternada 
numa fórmula dual. Esta simbologia é de extrema importância, pois surgiu 
sempre na história da humanidade, em lendas, mitos e artes. Estabelece-se a 
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conexão com o símbolo binário do Yang-Yin chinês e também com todos os 
sistemas de simbolismo gráfico que definem duas correntes inversas (como o 
signo de gêmeos). Trata-se, pois, de um símbolo de inversão, um dos 
fundamentais pontos do simbolismo tradicional, pelo qual se explicam as 
alternações e eternas mudanças (vida-morte, luz-escuridão) que possibilitam 
a continuidade fenomênica do mundo. 

O branco, princípio positivo, tem uma função derivada do solar, da 
iluminação mística, é a cor da intuição e do além, em seu aspecto afirmativo 
e espiritual. Em termos psicológicos refere-se à consciência, àquilo que vem 
à luz, que se toma claro. O negro, em termos gerais, indica a etapa - como 
na alquimia - inicial e germinal; relaciona-se à sabedoria primordial que flui 
da fonte escondida, mas ainda num estágio inconsciente (negro ou oculto). 
Entre os povos primitivos, o negro é a cor das zonas interiores e subterrâneas, 
refere-se, portanto, ao inconsciente. 

No processo de desenvolvimento do ego (centro da personalidade), o 
consciente se defronta com conteúdos do inconsciente que quando assimilados 
e não reprimidos, fortalecem a personalidade individual. 

A natureza humana não se compõe somente de luz, mas também de 
sombra. Segundo Jung, a sombra coincide em alguns aspectos com o 
inconsciente pessoal, isto é, personifica o conjunto daquilo que o sujeito não 
reconhece como parte de sua psique e que direta ou indiretamente, o persegue 
sem trégua. Geralmente, sombra é a personificação inferior, dos mais baixos 
níveis daquilo que é discernível dentro da instintividade animal. 

O homem culto se esforça para reprimir o homem inferior sem perceber 
que agindo assim, obriga este último a se tomar revolucionário. Ele não suspeita 
que sua sombra reprimida no inconsciente aparentemente inofensiva é dotada 
de características de natureza emocional, com uma espécie de autonomia e, 
por conseguinte, de uma qualidade obsessional, ou melhor, possessiva. 

Quando os homens se reúnem para constituir massas nas quais o individuo 
é abafado, esta sombra é mobilizada e também personificada, isto é, projetada 
em uma parte da sociedade. Assim o "Malandro" é o símbolo coletivo da 
sombra, é uma soma de todas as qualidades de caráter individuais inferior. A 
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sombra coletiva pode se manifestar sob a fonna de um personagem mitológico, 
entretanto, atualmente, os mitologemasprirnitivos são cada vez mais reprimidos 
e negligenciados, de modo que esta sombra coletiva se encontra desviada 
para outros grupos sociais e para outros povos, ou seja, é projetada sobre 
estes. Daí a necessidade de se preservar a religião, a cultura primitiva do 
índio, do negro e o folclore, porque tais atividades possibilitam à criança e ao 
adolescente estabelecer a ponte entre o "homem primitivo" e o "homem culto" 
(civilizado) dentro de si, isto é, entrar em contato com o primitivo e a força 
instintiva (conteúdos inconscientes) assimilando-os e integrando-os. Assim 
dirigirá suas potencialidades de maneira mais construtiva e criativa livrando
se da identificação com os conteúdos da Sombra, na busca constante de 
maior integração de sua psique. Convém ressaltar que o estilete era o 
instrumento utilizado por eles na execução da xilogravura, estiletes que em 
outras situações foram usados para agredir. 

Para Jung (1974): "Não existe luz sem sombra e nenhuma totalidade 
psíquica sem imperfeição. Não é de perfeição que a vida necessita para 
seu desabrochar, mas sim de plenitude ". 

Com o reconhecimento da Sombra manifestam-se os opostos gerando 
um conflito, como na gravura nO 1, onde um não vê o outro. Uma solução real 
é então exigida, necessitando-se um terceiro termo no qual os opostos possam 
se unir. Esta resolução é sempre um processo energético, age simbolicamente, 
no sentido mais ex ato da palavra, fazendo algo que expressa as duas partes, 
assim como a queda d' água une visivelmente o alto e o baixo. A queda d' água 
é, então, ela mesma um terceiro tenno, de uma ordem diferente. Num conflito 
aberto e sem solução, as gravuras vêm ilustrar tensão e a natureza dos opostos, 
preparando assim sua síntese. Este processo é claramente visível na gravura 
n02. 
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"Mexicanos" 1986 
Roberto A. Costa - Xilografia 

18,5 X 18,5cm-UE-3 
N"1 

Sem Título 1986 
Antonio Batista Silva Neto 

Xilogravura 10 X 20 cm 
N"2 

Assim, O processo da xilogravura proporciona um meio indiscutível para 
a manifestação e elaboração desses conteúdos, ajudando na estruturação da 
personalidade da criança e do adolescente. 

Para que o fator terapêutico seja eficaz, é necessário que o aluno tenha ao 
seu lado, durante a atividade, alguém que represente um ponto de apoio 
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sobre o qual ele faça investimento afetivo; daí a importância dos monitores e 
técnicos oferecerem às crianças e adolescentes consistência e estabilidade 
incrementando entre ambos (profissional-aluno) o vínculo afetivo. Dess~ 
maneira, o profissional será um catalisador do processo terapêutico do alu
no. Era possível observar a intensidade do afeto investido no relato de Roberto 
quando comentava sua gravura "O Cristo" (nO 3) com a professora d~ 
xilogravura: "Os cabelos dele são parecidos com os da senhora". 

"O Cristo" 1986 
Roberto Aparecido Costa 

Xilogravura27,5X42cm- UE-3 
N"3 

Com o mesmo sentido, os vasos muitas vezes representados, indicam o 
continente, ligado ao dinamismo feminino, que nutre o processo de desenvol
vimento da personalidade (planta-flor). Na gravura "Flores", Adilson diz que 
a planta necessita de água para que dê flores e quem cuida dela é a "coroa" 
(mãe). 

No caso de Antonio Marcos, observamos que se sentia inseguro para 
criar suas próprias gravuras. Incentivado pela professora e pela psicóloga 
esforçou-se então para desenhar: primeiro surge um tronco firme, depois os 
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galhos ainda com poucas folhas, assim refletem uma personalidade se forta
lecendo. Num processo semelhante, José realizou a gravura de um menino 
de corpo fino, com os pés bem apoiados tentando equilibrar-se, com olhos 
bem demarcados, que observam o que acontece ao seu redor. 

Ainda representando a personalidade que se fortalece, surgiram as gravu
ras de casas, a fortaleza de Carlos Roberto e o barco de Antonio Marcos. 
Também a gravura de Edigeres aponta a possibilidade de um fortalecimento 
interno, "alguém" colhe as flores e frutos da "árvore da vida", ou seja, surge 
a possibilidade de usar adequadamente suas potencialidades. 

Foi surpreendente a grande quantidade de figuras arquetípicas surgidas 
nos trabalhos dos alunos: Cristo, Santas, Mandalas. Marie Louise V Franz 
(1964, p.304) elucida que: "As poderosasforças do inconsciente mani
festam-se não apenas no material clínico, mas também no mitológico, 
no religioso, no artístico e em todas as atividades culturais através das 
quais o homem se expressa. Obviamente se todos os homens receberam 
uma herança comum de padrões de comportamento emocional e inte
lectual, a que Jung chamava arquétipos, é natural que os seus produtos 
(fantasias simbólicas, pensamentos ou ações) apareçam em praticamente 
todos os campos da atividade humana ". 

Logo, através de atividades de xilogravurae semelhantes, o símbolo age 
sobre a psique, num processo de reintegração psicológica e de busca de 
redenção. 

Nize da Silveira (1981, p.55) aponta que a função das forças instintivas 
inconscientes é compensar e reorganizar a confusão psíquica. Mencionando 
Jung afirma: "que essas forças expressas na mandala ligam e submetem 
os poderes sem lei pertencentes ao mundo da escuridão e configuram ou 
criam uma ordem que transforma o caos em cosmos". 

Assim, Dirceu após realizar a gravura da "estrela" (nO 4) responde à psi
cóloga: 

D: - Lembra as estrelas do céu. As estrelas são bonitas, ajudam a lua 
a iluminar a terra. 

70 

P: - E isso é importante? 

D: - O que seria do mundo sem luz?! 

"Mexicanos", 1986. Roberto 

"Sem Título", 1986. Antonio 

"O Cristo", 1986. Roberto 

"Estrela", 1986. Dirceu 

"Estrela" 1986 
Dirceu José Alves 

Xilogravura 13,5 X 16,5 cm -UE - 15 
N"4 
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(*) Este trabalho, de intervenção terapêutica e análise psicológica da cri
ação artística de adolescentes, foi realizado entre agosto de 1986 e março de 
1987, no decorrer dos cursos de xilogravura. Estes, coordenados e ministra
dos por Marisi Mancini, artista plástica, nas unidades educacionais UE-3 e 
UE-15 da FebemlTatuapé (Fundação do Bem-Estar do Menor) na gestão 
do Dr. Nazih Meserani, no governo Montoro. 
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Os contos de fadas e a psique 

Lúcia Helena Hebling Almeida 
Especialista em Cinesiologia (Sedes Sapientiae) 

Mestre em Ciências da Motricidade (UNESP - Rio Claro) 
Doutoranda em Saúde Mental (UNICAMP - Campinas) 

Sou a neta mais velha, muito "paparicada", cresci ouvindo muitas histórias 
que meus avós matemos diziam ser muito antigas, e eram contadas por eles 
em detalhes, com muito amor e paciência. 

Meus avós paternos davam continuidade a isso com um incentivo a mais, 
comprando-me livros, que eu não "entendia" mas era absorvida pelas figuras 
ilustrativas, e eu me deliciava com eles. 

Lembro-me de diversas vezes minha mãe pedir -me para que eu olhasse a 
figura, ou ainda, outras vezes quando ela delineava as letras, apontando-as 
para eu saber onde ela estava lendo (sim, porque eu chata queria saber!). 

Lembro-me ainda de muitas histórias contadas por minha mãe antes de eu 
dormir - quando eu quase pegava no sono - ela parava, e no dia seguinte 
continuava .. . e .. . se não continuasse exatamente onde ela havia parado, eu a 
corrigia dizendo qual era o ponto exato para que ela pudesse continuar. Muitas 
dessas histórias eram contos de fadas, e outros contos maravilhosos! ... 

Creio que em decorrência deste estímulo, aprendi a ler sozinha, e tomei
me uma devoradora de livros desde a infiincia até agora. 

Fiz magistério, adorava a alfabetização, me encantava o universo infantil, 
e sempre que podia, ao final do periodo, contava para as crianças os contos 
de fadas, e elas escutavam completamente absortas - não se ouvia um barulho 
na sala de aula. 

Passei a me interessar pelas crianças que tinham dificuldade em aprender, 
e para tentar entender melhor isso, resolvi fazer psicologia, e depois 
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especialização em psicologia da aprendizagem. Trabalhei muitos anos nesta 
área, e os contos de fadas sempre estiveram presentes no atendimento de 
crianças com dificuldades de leitura e escrita, ou como "fechamento" de um 
atendimento mais individualizado, marcando o final dos trabalhos do dia. 

Larguei a área escolar, fui para a clínica, especializei-me em Psicologia 
Junguiana, e lá estavam eles - os contos de fadas, os mitos, os sonhos, a 
alquimia. E na alquimia da vida, continuo realizando o meu sonho eterno: 
levar os contos de fadas para as crianças que atendo porque, ao contá-los 
para elas, ajudo-as a se perceberem mais, a vencerem seus medos, a 
projetarem um futuro, a acreditarem no mito eterno do viver plenamente. 

Ouvir e contar os contos de fadas é algo que toca a nossa afetividade, 
nossas emoções e sentimentos, ouso dizer que tocam a nossa alma, o nosso 
"princípio de vida", pois as imagens nelas contidas vão direto ao inconsciente. 

Ao ouvir um conto ou mito a criança revive pelas imagens possibilidades 
de atuação, pois ao conversar com as bruxas, monstros, dragões, ela enfrenta 
seus medos; com o auxílio das fadas, da espada mágica, vencendo provas e 
obstáculos, a criança adquire forças para vencer o que a assusta, e entra em 
contato com o arquétipo do herói. 

PAVONI (1989) relata o caso de uma criança que não dormia porque 
tinha medo, e que após ouvir contos de fadas de medo (sugestão dada por 
um psicólogo), passou a dormir tranqüilamente. 

Os contos de fadas, os mitos e os sonhos têm em comum o uso da 
linguagem simbólica. A linguagem simbólica "é uma língua em que as 
experiências íntimas, os sentimentos e pensamentos são expressos como se 
fossem experiências sensoriais, fatos do mundo exterior" (FROMr\1, 1966, 
P.14). 

COELHO (1998) destaca o quanto a Ciência está se voltando para as 
idéias de transcendência, mistério, maravilhoso, imaginário, orúrico, fantástico, 
e que as histórias narradas nos contos estão deixando de serem vistas como 
"pura fantasia ou mentira", para serem tratadas "como portas que se abrem 
para determinadas verdades humanas" (p. 9). 
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LÉVI-STRAUSS (s/d) diz que a ciência moderna deveria fazer um es
forço para conquistar de novo o que perdeu - referindo-se ao "pensamento 
mitológico" - como se nunca o tivesse perdido, tomando consciência de sua 
importância. 

CAMPBELL (1995) afirma que "um de nossos problemas, hoje em dia, 
é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito", cujas informa
ções, provenientes de tempos antigos, relacionam-se com "temas que sem
pre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e infor
maram religiões através dos séculos" (p. 4). Estas preciosas informações vão 
alertando sobre profundos problemas interiores, levando nossa atenção so
bre os mistérios, colocando-nos em contato com os limiares da travessia da 
vida. 

Afirma ainda CAMPBELL (1995) que aquele que não souber "o que 
dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta". 
Mas, o indivíduo atento ao simbolismo presente no assunto, perceberá "um 
senso de informação, de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão 
profunda, tão rica e vivificadora, que não quererá abrir mão dele" (p. 5). 

ELIAD E (1991) esclarece que as imagens, os símbolos e os mitos 
respondem e preenchem a função de revelar as mais profundas e secretas 
modalidades do ser, e que seu estudo nos permite conhecermo-nos melhor. 

Podemos considerar que os contos de fadas diferem dos mitos na sua 
linguagem, mas não na sua "estrutura básica" - que é arquetípica. 

Os contos de fadas falam-nos de um tempo primordial ("No tempo em 
que os desejos se realizavam ... "), narram a trajetória da vida do ser humano, 
o que este ser humano necessita executar em sua vida: separar-se da família 
original, conquistar um reino por meio de feitos heróicos - conquistar o mundo 
exterior, encontrar um verdadeiro amor, encontrar -se a si mesmo, ocupar um 
lugar na sociedade, assumir compromissos de casamento e de carreira, etc. 

Os contos de fadas favorecem o desenvolvimento da personalidade, ao 
mesmo tempo que diverte a criança e a esclarece sobre si mesma. 

De acordo com BETTELHEIM (1986) os contos de fadas oferecem sig-
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nificados "em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da criança de 
tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade 
de contribuições que esses contos dão à vida da criança" (p. 20). 

Os contos de fadas estão vinculados à educação de crianças desde época 
de Platão, onde as mulheres mais velhas contavam às crianças histórias 
simbólicas - "mythoi". Há indícios de que alguns temas se reportam a 25.000 
anos A.C. de maneira inalterada. Isso se explica por refletirem uma estrutura 
psicológica de base universal, os arquétipos (VON FRANZ, 1990). 

Qual seria então a importância de se estudar os contos de fadas, numa 
perspectiva da Psicologia da Educação? 

De acordo com COLL & PALACIOS & MARCHESI (1996), a 
Psicologia da Educação é uma disciplina (1 )"psicológica e educativa, de caráter 
aplicado, cujo objeto de estudo é constituído pelas mudanças produzidas 
nas pessoas como conseqüência de sua participação em atividades educativas; 
(2) explicativa, elaborando e propondo teorias e modelos explicativos sobre 
o fenômeno educativo em geral e sobre os processos de mudança que estes 
geram em particular; (3) projetiva, mediante o projeto e o planejamento de 
planos educativos e de intervenção psico pedagógica capazes de promover 
determinados tipos de mudança; e (4) prática, na colocação de instrumentos 
e técnicas úteis para a intervenção e análise da prática educativa e 
psicopedagógica" (p. 419). 

Ao meu ver o trabalho a ser desenvolvido com os contos de fadas 
estudando-se seus simbolismos numa abordagem junguiana encaixa-se 
perfeitamente nestes mesmos pré-requisitos, pois o mesmo se apoia numa 
teoria; analisa e considera as diferentes fases de desenvolvimento psíquico, 
podendo-se com isso planejar quais contos são mais interessantes de acordo 
com a idade e o desenvolvimento emocional das crianças; promovendo mu
danças psicológicas e fundamentado na prática em si, do narrar os contos às 
cnanças. 

Nossa época parece carecer de mestres capazes de iniciar-nos na vida 
interior. 
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Mas se voltarmos nossa atenção a esta prática, se elaborarmos novos 
trabalhos neste sentido, uma "nova" ciência, voltada para a alma, far-se á 
conhecer. Uma "nova" ciência, capaz de suscitar, de reconhecer e valorizar o 
sentido da realidade interior. Sendo assim, estaremos contribuindo, e muito, 
para o reaparecimento destes mestres - iniciados que contam sobre o sentido 
da vida, suas etapas, seus mistérios, trazendo de volta a tarefa de acordarmos 
para a sabedoria que adormece em nossa alma. 

E ficará para sempre na memória de muitos, a figura de alguém que sabia 
com maestria iniciar as três "palavras mágicas": Era uma vez ... 
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A CONTRIBUIÇÃODOENFOQUE 
ANALÍTICO E DO TRABALHO 

CORPORAL NO TRATAMENTO DE 
PACIENTES COM QUEIXAS 

PSICOSSOMÁ TICAS 

Shirleine Aparecida L. Gimenes 
Psicóloga Clínica com especialização em Cinesiologia pelo Sedes. 

Na minha experiência profissional, tenho percebido que o trabalho corporal, 
sob o enfoque analítico, tem sido um instrumento eficaz que auxilia na evolução 
do processo de percepção e compreensão de símbolos que se originam do 
universo interno inconsciente de cada um. Esses conteúdos, por sua vez, 
buscam espaço e expressão na consciência e, quando assimilados por esta, 
acabam por fazer que a mesma seja ampliada e diferenciada da massa coletiva. 
Caso essa situação não ocorra, tais símbolos podem manifestar-se das mais 
variadas formas, desde as mais sutis até as mais concretas. 

No paciente que apresenta queixas psicossomáticas, entre as diversas 
manifestações simbólicas da realidade interna, está presente a dor e/ou a 
doença, que vem sinalizar o desequilíbrio de algo que não havia sido 
devidamente percebido e, portanto, marginalizado da consciência. Na grande 
maioria dos casos, os conteúdos reprimidos e não conscientes vinham 
acarretando tal desequihbrio há muito tempo, porém manifestavam-se de forma 
sutil. Com o passar do tempo, ao não encontrarem sistematicamente espaço 
na consciência, os mesmos buscam gradativamente a sua expressão na forma 
mais densa e sofrida a cada vez que são ignorados, podendo criar desde um 
sintoma corporal até uma patologia de fato .. 

Embora os sintomas façam o indivíduo sofrer, eles apresentam um caráter 
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positivo, pois sinalizam que algo não está bem; seja esta disfunção na esfera 
das emoções, sentimentos e afetos e/ou na estrutura anatomo-fisiológica, 
merecendo portanto um cuidado maior por parte do paciente. 

A linguagem do corpo, além de apresentar uma possível sintomatologia, 
também expressa sensações e emoções que, geralmente, ficam ofuscadas 
pela excessiva racionalidade, herança esta adquirida nla cultura vigente 
(ocidental) que, embora tivesse sua importância na formação de nossa 
consciência, tanto individual como coletiva, acabou por adotar um caminho 
extremo e unilateral, valorizando principalmente o pensamento convergente 
em detrimento do sentimento, da intuição e mesmo da percepção em termos 
proprioceptivos (sensações internas). 

A valorização da perceptibilidade do próprio corpo, desde as sensações 
mais presentes até o estímulo corporal mais sutil, pode ser de grande valia, 
tanto para resgatar a integração mente-corpo perdida ao longo dos últimos 
séculos, como também, principalmente no caso do paciente psicossomático, 
facilitar uma possível compreensão do surgimento e finalidade de sua patologia, 
tirando da mesma o caráter autónomo e fragmentado em relação à totalidade 
do Ser. Segundo esta nova visão, o indivíduo não é identificado apenas pela 
doença, mas como um ser que pertence a uma determinada sociedade e 
cultura, que possui características tisicas e psíquicas que lhe são próprias e 
que, ao apresentar alguma disfunção em algum dos aspectos acima 
mencionados, atinge paralelamente nos outros. Tal fenómeno acontece pelo 
fato de existir uma inter -relação dinâmica entre todos os aspectos que fazem 
parte do Humano, e o resultado dessa comunicação faz com que o Ser se 
tome um universo único e diferenciado, o que impossibilita ou dificulta analisá
lo de maneira parcial, apenas pela manifestação do sintoma ou da doença, 
sem que haja a conexão com as demais esferas. 

O nosso corpo foi a nossa primeira e significativa forma de comunicação com 
o meio; chorávamos quando tínhamos fome e dor, experimentamos sensações 
de prazer e desprazer e, principalmente através do toque e do sentir, nasceu a 
consciência de SER e estar no mundo. Ao ter início o desenvolvimento da 
consciência surge também o seu importante mediador (ego ), cuja função é rece-
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ber e organizar os conteúdos ( símbolos) oriundos do inconsciente, de fonna line
ar e contínua, estabelecendo a noção de tempo e espaço. Jung define o ego 
como um complexo de elementos mlmerosos formando uma unidade coesa 
para transmitir impressão de contimlidade e de identidade consigo mesmo" 
(Silveira, A. 1981). 

Segundo Neumann, o desenvolvimento desse importante complexo inicia-se 
gradativamente desde os primórdios da existência do Ser Humano, através das 
primeiras experiências corporais na relação primal (mãe-filho) e o resultado des
ta troca faz com que tenha origem o desenvolvimento das primeiras noções de 
Ser no mundo (Distinção do eu-tu). O autor ainda ressalta que inicialmente, a 
criança vive urna realidade unitária (estágio pré-urobórico) e encontra-se imersa 
na inconsciência, sendo sua psique regida pelo seu Self Corporal e o Self da 
Mãe. A função do primeiro é ser o centro regulador da totalidade do organismo 
da criança e o segundo é responsável pela conexão entre o primeiro núcleo e o 
IllllI'rlo. 

O SelfCorporal vai além da pura manifestação fisiológica. Sendo assim, 
podemos pressupor que, nessa realidade, além do caráter hereditário e o 
direcionamento do organismo para suprir as necessidades fisiológicas, está 
presente também urna extrerna sensibilidade corpórea para assimilar os estímulos 
de origem interna e externa, sejam eles de natureza positiva ou negativa. 

Da inter-relação das duas realidades mencionadas, em que em uma está contida 
os instintos e as necessidades básicas (fisicas e psíquicas) da criança e na outra o 
cantata desenvolvido entre a mãe e seu filho, origina-se o desenvolvimento do 
Selfindividual da criança e consequentemente, sua respectiva consciência. 

Sendo assim, o corpo passa a ser, simbolicamente, um arquivo no qual está 
impressa a rustória do Ser humano, numa riqueza de registros de sensações e 
emoções que foram significativas e ficam gravadas corporalmente, dizendo de 
alguma fonna quem ele é. Tal vivência em muitas situações parece interferir na 
vida posterior do indivíduo, pois este se relaciona em grande parte com o mundo 
de acordo com o que experimentou e sentiu. 

Denise Ramos, em seu trabalho" A Psique do Corpo", faz uma correlação 
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entre o sintoma/dor, e uma possível "falha" no funcionamento da relação primal, 
na qual o indivíduo perdoo a conexão de seu corpo com seu inconsciente somático 
(Self Corporal), de modo que a abstração e a vivência fantasiosa ficaram 
desconectados do funcionamento orgânico, comprometendo acomunicação com 
a consciência e, conseqüentemente o seu desenvolvimento. Segundo a autora, 
esse processo, provavelmente desencadeia fonnas arcaicas de funcionamento 
mental, fonnas simbólicas pré-verbais e primitivas, naturais no estágio infantil. O 
pensamento desenvolvido pela autora fica claro nesta exposição: 

"Sabemos que os bebês reagem corporalmente ao medo ou à sensação 
de abandono. As estruturas psíquicas são construídas primeiramente nas 
reações psico fisiológicas. Podemos supor que, quando um adulto reage com 
um sintoma a uma sensação de abandono, ele estaria revivendo um padrão 
infantil de comportamento, como uma criança, a qual por não ter uma 
linguagem verbal, responde psicossomaticamente à dor". 

Deve-se deixar claro que a emergência da somatização não significa que o 
paciente não simbolize, mas que essa simbolização acontece no nível somático. 

Segundo MacDougall, ao não acontecer a elaboração simbólica abstrata de 
certos estados emocionais, haveria a tendência à cisão da personalidade, que 
poderia apresentar dois tipos de manifestação: 

"A primeira leva a uma patologia autística, onde o corpo e seu 
funcionamento somático freqiientemente permanecem intactos, enquanto 
a mente se fecha ao mundo externo; e o segundo mantém a relação com o 
mundo externo intacta, com o risco de que o soma comece a agir de modo 
autístico, isto é, desligado das mensagens afetivas da psique em termos de 
representações do mundo, deixando que poderosas representações de coisas 
procurem uma expressão não - verbal" 

Em ambos os casos descritos, há uma tendência de regressão profunda, que 
pode ocorrer devido a uma desorganização e indiferenciação num nível primário. 
A diferença que há entre as duas situações é que na primeira (estados psicóticos) 
aconteceria sua manifestação simbólica no nível abstrato, havendo um 
comprometimento da relação do Ser com o meio; a segunda se expressaria no 

81 



HERMES 

nível mais concreto, na qual a relação do ser com o meio estaria intacta, porém a 
manifestação simbólica canalizar-se-ia para o corpo, trazendo "dolorosas 
conseqüências" . Neste segundo caso, um distúrbio ou patologia poderia estar 
sinalizando um desequihbrio na inter -relação entre as duas instâncias (consciente 
e inconsciente), como afuma Paulo Ruby no seguinte trecho: 

O sintoma pode ser a representação simbólica de um desequilíbrio entre 
a consciência, representada pelo ego que é o seu regente, e o Self ou si
mesmo. O conteúdo inconsciente, neste caso, pode vir freqüentemente 
representado pelos aspectos da sombra. Este fenômeno é chamado pela 
psicologia de C. G. Jung, de complexo. Jung afirma que os complexos tem 
sempre um núcleo atetivo. provocando uma alteração física simultânea com 
a sua ativação. 

Inicialmente, para diagnosticar neuroses e psicoses, Jung investigou a relação 
corpo-psique. Através de um galvanómetro, aparelho utilizado para medir 
respostas corporais, durante testes de associação, ele observou que o 
comportamento elétrico da pele mudava sempre que os complexos estivessem 
presentes. Para Jung, tanto nas neuroses quanto nas psicoses, os sintomas de 
natureza. somática ou psíquicaoriginam-se dos complexos. Segundo Denise Ramos: 
"quanto maior a intensidade do complexo, maior a sintomatologia; seu efeito de 
produzir urna doença" 

O que pode-se concluir é que este importante mensageiro da realidade interna 
( o corpo) não tem sido muito bem vindo nos dias atuais, pois mostra a tentativa 
do Homem em dominar seu "lado instintivo", sendo a corporalidade sufocada e 
reprimida no inconsciente. Porém como já foi obselVado e analisado, esse esforço 
torna-se inútil, pois a sua linguagem, embora seja abafada, emerge através das 
vias que já foram abordadas, que é a formação do complexo, manifestando-se 
de fonna autónoma e simbólica na consciência. Ao negligenciar esta linguagem, 
ele deteriora a sua natureza e lesa seu corpo. 

Portanto, acredito que o trabalho de consciência corporal no contexto 
terapêutico pode criar a oportunidade de restabelecer "a reconexão com Self 
Corporal", onde a linguagem primal de alguma forma pode estar simbolicamente 
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sendo reproduzida, podendo o sujeito através do toque, da percepção dos limites 
do próprio corpo, resgatar as imagens e as ligações afetivas referentes a estas 
vivências e outras que sejam significativas. Nessa situação, torna-se importante 
no setting terapêutico o acolhimento, o estar presente e preferencialmente 
condições para facilitar a comunicação com a linguagem do corpo, que é de 
extrema importância no estágio acima descrito. 

Bibliografia: 

1 ) NEUMANN, Erich. A Criança - Estrutura e Dinâmica da Personalidade 
em Desenvolvimento desde o inicio de sua Formação .1OS edição. S. Paulo, 
Ed. Cultrix., 1995 

2 ) RAMOS, Denise Gimenez. A Psique do Corpo - Uma compreensão 
Simbólica da doença. S.Paulo, Ed. Summus, 1994 

3) RUBY, Paulo. As faces do Humano: Estudos de Tipolologia Junguiana 
e Psicossomática, S. Paulo, Oficina de Textos, 1998. 

4) SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra. 78 edição . Rio de Janeiro, Ed. Paz 
e Terra, 1981. 

83 



HERMES 

AS DUAS FACES DA RAZÃO 

Suzana Delmanto 

Psicóloga Clínica 

N os idos tempos de 1978 , Doutor Pethõ Sándor (1916-1992), numa 
noite de quinta-feira, às 21 :00 horas, pontualmente recebia um dos seus grupos 
de estudos de cinco pessoas. Na abertura dos trabalhos desse dia, ele 
comentou: "Em períodos de turbulência quando acontecem tragédias, é 
comum as pessoas dizerem: "O melhor remédio é o tempo ..... As coisas 
mudam". (1) 

Esta consciência de que situações opostas se alteram num 
movimento natural faz parte da humanidade, comentou ele. "A maneira 
de passar pelos tempos de provação vai depender da sabedoria e do 
bom senso que se teve nos tempos de abundância". (1) 

Após onze anos, em 1989, voltava Dr. Sándor a tecer ponderações sobre 
como proceder em penodos nebulosos, tanto de crises pessoais quanto de 
caos social. 

Os grupos de estudo na sua casa continuavam, estando ele sempre 
enfatizando a importância da solidariedade e da participação de cada pessoa 
na melhora ambiental através do trabalho cotidiano. Naquela ocasião nos 
alertou: "É preciso coragem para ultrapassar períodos de nebulosidades 
e de tempestades com aceitação e sem se debater em desespero. Numa 
postura paciente e atenta, o aguardar de um novo horizonte faz parte de 
uma entrega com confiança no caminho da vida. "(1) Ainda dizia:" Os 
períodos nebulosos sinalizam a possibilidade de mudanças. Quando 
ocorrem bombardeios internos e externos que causam uma queda nos 
padrões de comportamento, costuma acontecer, após esse caos, a 
oportunidade de uma expansão da consciência, a abertura de um novo 
horizonte ". 
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Dois anos antes de sua partida, em 1990, comentava apreensivo sobre o 
grande desequilíbrio social, focalizando naquela época a mortalidade infantil 
por desnutrição, o desemprego além de outros focos de doenças sociais que 
Dr. Sándor sempre sinalizava. Ficou viva a memória do que expressou na
quela ocasião: "Após a entrada no novo milénio vamos ter uma acelera
ção nunca experimentada ... gostaria de poder estar vivo para ver o que 
vai ocorrer. ... ". (2) 

Naquela ocasião aconselhou: "Quando uma avalanche de acontecimen
tos vai ocorrendo sem que nada se possa fazer, ou em momentos de 
grande confusão sentimental ou ideológica, quando se perde o rumo, 
convém buscar se deter no que é essencial. Evitar excessos em todos os 
níveis. Não entrar em discussões polêmicas ou freqüentar lugares tu
multuados. Deve-se evitar gastar energia em brigas,falatório desneces
sário ou numa emotividade exagerada com exaltadas manifestações 
sentimentais ". (J) 

Os ensinamentos do Dr. Sándor são preciosas diretrizes para os tempos 
atuais, tempos em que está vigorando o LADO OBSCURO DA RAZÃO. 

Em nossos tempos, na vigência da SOMBRA DA RAZÃO, a sabedoria 
da natureza se faz esquecida. Sem dar atenção às orientações arquetípicas 
que sempre nortearam as condutas, estamos vivendo um penodo que se faz 
presente de forma enlouquecida, atuando solto e desunido das suas raízes 
primordiais. A faceta sombria do campo racional vem se evidenciando na 
proliferação de personalidades insufladas, que se orientam pelo orgulho, 
egoísmo e por competições desvairadas. 

N a busca de gratificações imediatas, as pessoas satisfazem seus desejos 
instintivos das formas mais bizarras e aleatórias. Estão, assim, contribuindo 
para acelerar a configuração de uma sociedade enegrecida, com a quebra 
das estruturas mantenedoras da organização social. 

A polaridade escura do campo racional pode ser reconhecida quando 
tantas vezes encontramos a lógica não correspondendo à verdade, quando 
as argumentações, na tentativa de desvendar uma ocorrência, acabam por 
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desfazer o fato, matando a vida vivida e transfonnando o momento num con
junto de palavras, em nada. 

A vigência da razão obscura é marcada pelo afastamento do sentido de 
RELEGERE - RELIGAÇÃO - RELIGIÃO - da OBSERVAÇÃO ATEN
TADO INÉDITO. 

Para aplacar a angústia advinda deste período, podemos encontrar bus
cas desenfreadas de um bem estar que nunca chega. 

O que existe agora é o desenvolvimento de um intelecto sem raízes que 
invade níveis ainda não pesquisados, através da aceleração e proliferação de 
estímulos superficiais e multifacetados, de um consumismo sem limites, do 
contato humano substituído por relações virtuais e de um racional inflado. 

O ritmo do corpo com base na natureza das essências viscerais está sen
do bombardeado e a ressonância deste caldeirão em ebulição está se mani
festando a todo o momento através dos padeceres somatizados. A organiza
ção natural do ritmo e harmonia do pensamento perdeu os seus critérios 
básicos que norteavam os comportamentos. 

Na vigência deste racional irreverente se faz disseminar a angústia e o 
sentimento de orfandade: a falta do aconchego uterino da mãe terra, da 
nutrição, de equilíbrio, de proporção, de fluxo e de harmonia. Conforme 
comenta Jung (3), 

"a ruptura de contato com o inconsciente e a servidão à tirania da palavra 
significam um grande prejuizo ... a imagem do mundo decomposta numa 
infinidade de detalhes traz como conseqüência a perda do sentido original 
de unidade que é indissoluvelmente ligado à unidade da psique inconsciente ". 

Na visão de Nietzsche (4), o homem é movido por duas forças antagônicas 
: as ativas e as reativas. Na vigência da razão obscura podemos reconhecer 
aquela postura passiva e submissa, referenciada por Nietzsche, com o homem 
vivendo na dependência de alguém que seja mais forte do que ele e que o 
comande. No CIRCUITO ESCRAVO de Nietzsche, as forças reativas 
vigoram quando ele sempre vai fazendo as condutas adaptativas que esperam 
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dele. 

Através dos tempos, a história dos homens e a aprendizagem com a natureza 
sempre nos sinalizou que, nas profundezas da escuridão, já está a semente da luz. 
Assim, o alvorecer aflora da escuridão e a primavera do coração do inverno. 

Segundo Edward F. Edinger (5), no mito alquímico encontramos a consciên
cia sendo criada pela união dos opostos: "entre estados de ânimo e atitudes 
opostas, gradualmente o indivíduo se toma capaz de vivenciar pontos de vista 
opostos ... ". Expressa na cabala de Isaac Luria (6), temos esta imagem: "No 
início da criação Deus despejou Sua Luz em potes ou vasos, mas alguns 
deles não puderam suportar o impacto da luz. Quebraram-se e a luz se 
entornou. A salvação do mundo exige a reunião da luz e a reestruturação 
dos vasos quebrados. " 

Neste movimento já podemos visualizar e perceber a vinda de uma outra 
faceta, a vinda de um RACIONAL LUMINOSO. 

Nietzsche (4) aponta para as forças ativas sempre presentes dentro das 
pessoas, podendo estar adormecidas ou aflorar com o poder do seu potencial 
de incessante e incansável criação, ultrapassando o medo, o encolhimento e 
a submissão existentes no circuito escravo e tomando as rédeas para definir 
sempre novas maneiras de viver, situando a subjetividade num campo de 
expansão por ele chamado de CIRCUITO NOBRE. 

A faceta de uma RAZÃO LUMINOSA pode ser reconhecida na expansão 
do campo das comunicações que favorecem a amplificação e a interligação 
dos conhecimentos, a elaboração das infonnações advindas das mais distintas 
fontes e que se expressam nas mais diversas linguagens. O poder de integração 
do campo racional, de harmonização e expansão, pode se manifestar de 
fonna gloriosa na organização das mais complexas malhas sociais. 

Norteado pela bússola dos instintos primordiais, o intelecto, fazendo uso da 
atenção vigilante pode se beneficiar com a captação de orientações fundamentais 
advindas da simplicidade das essências. 

Podemos encontrar as orientações da mãe natureza. se refletindo nas condu-
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tas pessoais e na organização social. Desta constatação formamos uma imagem 
muito querida: 

As pessoas como as abelhas de uma gigantesca colméia, habitando de 
forma organizada, cuidando com esmero de todos os favos, que podem 
simbolizar os núcleos familiares. As pessoas como as abelhas bem nutridas e 
dinâmicas, mantendo o equilíbrio nos seus eixos individuais, ocupando 
devidamente o seu papel ativo, colaborando na expansão e organização da 
comunidade. 

Para perceber as orientações que afloram das profundezas do universo 
da natureza e traçar passadas certeiras, o campo racional necessita alargar 
os seus limites, criando condições para apreender as orientações arquivadas 
através dos tempos e projetadas na vida de cada dia. 

Estamos em uma época em que as premonições, o "feeling" ou "saber 
interno" de fatos não evidenciados pelas formas habituais de expressão forçam 
a ocorrência de mudanças ou rupturas nas linhas clássicas do entendimento 
racional. Tais rupturas abrem novas trilhas de expansão no campo da 
consciência e da razão. 

Conforme pontua Jung (7) a ligação entre os acontecimentos em 
determinadas circunstâncias, pode ser de natureza diferente da ligação causal 
e exige um outro princípio de explicação. Nas constatações de ocorrências 
como as sincronicidades, as descobertas da fisica moderna abalaram a 
validade das leis naturais, tornando-as relativas. 

É fato que o grau de abrangência da existência ocorre dentro dos limites 
da consciência, dentro dos limites do que é digerido pela compreensão. 
Pesquisas, buscas metódicas e conclusões advindas das ciências exatas , 
extraídas dos seus trabalhos empíricos, nos sinalizam para o único ponto 
imutável do Universo, que é a sua permanente mutação. Nesta orientação do 
pensar, o intelecto é induzido a diluir as névoas que o afastam do campo das 
ocorrências inexplicáveis, da força e do encanto da magia que aos poucos 
está caminhando para a ocorrência de uma assimilação compreensiva. 

Na ampliação dos limites da razão, podemos encontrar o campo racional 
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se aproximando da intuição, com o intelecto se servindo dos conhecimentos 
advindos da ruptura das suas fronteiras, Sobre esta "fronteira móvel de águas 
que se encontram em turbulências e rodamoinhos" Jung faz referência dizen
do que: "a maneira como o inconsciente faz a irrupção no campo da consci
ência provocando uma desordem nevrálgica neste último, não somente nos 
lembra a situação política e social contemporânea, mas parece mesmo cons
tituir um dos seus aspectos .. ". 

Impulsionado e fascinado pela ampliação da consciência, o homem cami
nha na conquista do alargamento dos limites racionais, aceitando e incluindo 
referências antes questionadas. A expansão do campo das ciências exatas 
está trazendo, cada dia mais, condições para a captação de "verdades ver
dadeiras", como dizia Jung, assim como para o entendimento dos fenômenos 
ocultos ou abstratos que escapam ao dorninio da razão, mas que atuam vigo
rosos e que, como tal, se tornam verdades. 

Assim, de nada vale o intelecto se não pulsa vivo, se não cria ações, se 
não faz acontecer. No pensar de Kierkegaard (1): "somente conheço a verdade 
quando ela se toma vivida em mim." Marie Louise von Franz (8) comenta: "a 
conseqüência extrema da posição de psicólogos, de fisicos e de biólogos, 
será admitir que a psique e a matéria sejam um único e mesmo fenômeno, 
observado respectivamente do interior e do exterior". 

O conhecimento que através dos tempos fundamenta a razão, traz na sua 
essência o sentido que nos foi dado por Moisés do verbo hebraico "conhecer": 
- .... "Moisés empregava o verbo conhecer para se referir ao conhecimento 
que o homem faz da mulher. O conhecimento é um casamento uma união , 
entre o a ser conhecido e o conhecedor, o conhecimento é amor." (1 ) 

Desde os primórdios, a vida do intelecto e os alicerces da razão nascem 
com expressão organísmica, na sua configuração de energia biológica, 
condensada e dirigida. A participação do sistema neuro-vegetativo na for
mação de idéias e na estruturação do imaginário é uma realidade, assim como 
a manifestação das pulsações cardíacas e dos processos rítmicos respirató
rios no dinamismo do intelecto. 
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Podemos encontrar na conduta pela razão luminosa, sempre o pulsar de 
um coração, que emana sua luz como um FAROL NORTEADOR para si
nalizar os caminhos. 
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SINOPSE 

o DESCORTINAR DE UMA VISÃO 

Acompanhando a orientação do vôo da AGUIA, 
Seguindo com o fluxo da ROSA dos VENTOS 
e com a consciência da RODA da VIDA, 
se afastam os véus, descortinando a Luz da Razão. 
Nos períodos de caos, 
na vigência da Razão Obscura, 
no manifestar de um intelecto enegrecido, 
no reinado do Circuito Escravo de Nietzsche, 
já despontam no horizonte 
os primeiros raios de luz, 
as primeiras pinceladas 
de uma Razão Luminosa, 
o emergir de uma Verdade Eterna, 
de uma certeza 
que costuma ter um nome: 

ESPERANÇA 

HERMES 

Bibliografia 

1) DELMANTO, SUZANA: Toques Sutis - Ed. Summus. 

2) registro de arquivo pessoal 

3) JUNG C. G., Les Racines de la Conscience - Ed. Buchet Chastel, 
1971 pg.319. 

4) NETO, A. N. (1994): A psicoterapia em busca de Dionisio: Nietzsche 
visita Freud - S.P. ed. Escuta, pg.34. 

5) EDWARD F. EDINGER - A Criação da Consciência, ed. Cultrix, 
pgs.18, 19-1993. 

6) GERSHOM SCHOLEM: Major Trends in Jewish Mysticism: N. 
York - Schocken Books, 1954, pg265, Caput Edinger - A Criação da 
Consciência .. 

7) JUNG C. G., Sincronicidade, Ed. Vozes, 1984 - pg.l 

8) SILVEIRA, NISE da : Jung-Vida e Obra, Ed. Paz e Terra, pgs. 187/ 
188. 

91 



HERMES 

Voar Novamente 

Relato de uma recuperação na Abordagem 
Organísmica 

Marcos Touro 

" ... nem tudo o que 
exponho foi escrito com a cabeça; muita coisa também saiu do coração. 
Peço que isto seja levado em conta pela generosidade do leitor; quando 
ele buscar a correção intelectual, deparar com trechos um tanto 
descosidos. Uma composição só pode ter fluência e harmonia, quando 
se escreve sobre coisas bem sabidas. Mas quando a necessidade de ajudar 
e de curar nos impele a sair a procura de novos caminhos, é inevitável 
que se fale de coisas que ainda não estão bem assimiladas. " 

(Jung/) 

Introdução 

Este trabalho tem como proposta apresentar o resultado do trabalho 
iniciado em novembro de 2000, fundamentado na psicologia orgaIÚsmica e 
na psicologia hospitalar. 

o Cliente 

O cliente é Pedro, 45 anos, piloto da aviação civil, que exerceu esta 
atividade por vinte anos, viajando por todo o país e parte do mundo. Um dia 
porém "o braço caiu"2 , e Pedro não voltaria mais a pilotar uma aeronave 
seguindo o rumo livre dos ventos. 
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O Terapeuta 

Marcos Touro, formado em Psicologia pela Faculdade Paulistana em 1988. 
Especialista em Psicologia Hospitalar pela PUC-SP, iniciando seus estudos 
em abordagem corporal em 1982 com Agnes GeÕcze. Eterno aluno das 
téCIÚcas que possibilitem a evolução do ser humano. 

O Contrato 

Pedro chegou ao consultório depressivo, angustiado, contou a sua dor e 
sem saber o que fazer da vida, sem trabalho, sem aposentadoria, sem pou
pança. 

r. - Você tem tempo! 

P. - Não tenho recursos. 

r. - Você permitiria que eu relatasse o seu caso a meus colegas? 

P. - Claro. 

r. -Então temos um contrato. 

O Trabalho 

Iniciamos nosso trabalho em novembro de 2000, Pedro descreveu como 
acontecera o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Relatou que seu lado direi
to perdera coordenação e força, além da sensibilidade: não sentia mais os 
movimentos. Falou-me sobre o atendimento clínico e o que estava fazendo 
como tratamento, medicação e fisioterapia semanal. 

Combinamos que a partir de então ele faria terapia verbal, e se submete
ria uma determinada seqüência de exercícios diários3 . Aumentaria as ses
sões de fisioterapia para o maior nO possível de sessões que o convênio per
mitisse: a partir deste dia, ele passou a fazer fisioterapia diariamente. 

Nas sessões seguintes completei a anamnese clínica e psicológica. 

Descreveu que em abril de 1998, após o vôo da manhã, foi com alguns 
amigos à piscina do hotel para relaxar e depois almoçar. Após o almoço foi 
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donnir. Quando acordou percebeu que estava gago; mesmo assim fez o vôo 
da tarde. À noite dormiu normalmente e pela manhã fez um vôo. Depois 
retomou para São Paulo. Quando chegou e foi fazer um telefonema, perce
beu que sua mão tremia muito, porém não deu muita atenção e nem procurou 
o médico; nesta época já se medicava com Adalat, remédio para hipertensão 
que fora recomendado por um médico da Aeronáutica quando fora fazer 
check-up em 1995. Na semana seguinte foi com sua equipe para Torres, RS, 
e durante a viagem começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Tomou 
dois Adalat. Porém sua mão direita tremia muito quando fazia qualquer es
forço, o que não acontecia em repouso. Quando retomou a São Paulo, pro
curou novamente o médico, mas os sintomas já haviam desaparecido e, o 
médico falou que estava tudo bem, não fazendo nenhum diagnóstico. 

Em agosto de 2000, quando estava telefonando e percebeu que o telefo
ne caiu no chão, e seu braço estava largado ao lado do corpo, ficou assusta
do e correu até a porta (estava sozinho no apartamento); conseguiu abrir a 
porta, sua perna vacilou e caiu no chão. Quando voltou a si, estava sendo 
atendido por policiais militares e logo depois chegou o resgate; ficou dez dias 
hospitalizado. Quando saiu do hospital, precisava de ajuda para andar, o 
braço não levantava, tomava banho de cadeira, tomando-se dependente, a 
ponto de um dia cair e quebrar o braço. Ficou quarenta dias assim, quando 
tirou o gesso me procurou. 

Inicio de novembro. Atualmente toma Sodacor para pressão e Lioresal 
para controlar espasmos. 

Pedro tem sido acompanhado por seu neurologista, porém nunca se 
interessou em saber que tipo de AVC ele havia sofrido. Após iniciar o 
tratamento terapêutico passou a se interessar mais pelo seu quadro clínico e 
sua recuperação. Conversando com seu médico, soubemos que o diagnóstico 
clínico foi de hematoma em núcleos da base/tálamo à direita, com edema 
peri-Iesional, medindo cerca de 2,0 cm. Este exame foi realizado pelo Dr. 
Luis Augusto Sonoda a pedido da Dra Martha Pereira Torres. Exames 
posteriores revelaram estabilidade no quadro geral. 
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o quadro depressivo que Pedro apresentava era plenamente compreen
sível e justificável, a doença o afastara·da aventura, das viagens e dos ami
gos. Sua condição financeira negativa e a impossibilidade fisica de cuidar e 
educar seu filho de dois anos o levava a crises de angústia e melancolia. 

Sugeri a ele a possibilidade de reencontrar com os amigos, estar em 
contato com as pessoas de seu meio profissional e não se envergonhar de 
estar junto de seu filho (pedro é separado). 

Pedro começou a contar sua história de vida, do passado recente ao mais 
distante, nesta ordem. Emocionava-se quando falava dos vôos. Calava-se 
por momentos, para a seguir tomar fôlego e retomar a narrativa. Conhece 
toda a história da aviação do Brasil. É respeitado e querido pela maioria dos 
pilotos. Em seu passado foi motorista de táxi e trabalhou por muitos anos 
como digitador em empresas do governo. 

Alternando o tratamento entre sessões de relaxamento, massagem e 
diálogos, Pedro começou a se soltar, voltou a sorrir, e quando sorria, se 
emocIOnava. 

A retomada de contatos com seus colegas apresentou resultados e foi 
convidado a ir a Joinville (S.e.) para ser Diretor de Prova em um festival de 
aviação. Teve que ser carregado para dentro da aeronave, mas em companhia 
do Comandante Carlos fez um vôo como acompanhante, o que foi um grande 
passo. 

Evolução 

a - Fevereiro de 2001, viagem com outro piloto, Rodrigo, em Cafelândia 
, estado de São Paulo. 

b - Torres, RS, abril de 2001, encontro de pilotos. 

c - Piracicaba, São Paulo, mês de agosto, encontro de 10 Pilotos. Pedro 
presente como piloto. 

Uma das tarefas de um piloto é a checagem de todos os itens, o "check
/ist" de vôo, inclusive a manutenção. Em todos os vôos citados, a equipe 
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foi responsável por todas as ações de rotina, ele era o que comandava 
as ações, a responsabilidade era dele, exceto quando estava com outro 
piloto. 

Sensibilidade e Relaxamento 

Pedro tinha a pergunta: voltarei a voar como piloto? Eu não tinha a resposta, 
apenas respondia: "um passo de cada vez". 

Iniciávamos as sessões com Calatonia4 . As primeiras observações 
relatavam uma espécie de "choquinho" no pé esquerdo e formigamento na 
face, quando eu colocava minhas mãos sobre seu rosto e, que a sensação de 
calor permanecia. 

Um dos pontos positivos na reabilitação fisica de Pedro foi a sua 
determinação e força de vontade. Quando ele rompeu a fase depressiva e, 
percebeu que era possível recuperar a sensibilidade e coordenar certos 
movimentos, a esperança retornou aos seus olhos. Outro fator importante, 
foi a assiduidade; ele realizava e realiza até hoje todas as seqüências de 
movimentos que eu lhe peço. 

Durante a Calatonia, freqüentemente ele se emocionava relatando que 
sentia vibrações no pé direito. 

T. - Em que dedo você sente que estou tocando? 

P. - Não sei, parece o dedo do meio. 

T. - Não se preocupe, apenas sinta. 

P. - Engraçado, é como se eu sentisse um movimento subindo pela 
perna, um tipo de vibração. 

T. - Em todos os dedos? 

P. - Em alguns mais, em outros menos. 

Alternava a Calatonia com exercícios de sensibilidade cutâneas, sem tocar 
sua pele, mantendo as mãos afastadas cerca de cinco centímetros de sua 
pele. Iniciava a seqüência pelo lado esquerdo de seu corpo, pelo pé, perna, 
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coxa, abdômen, tórax, ombro, antebraço, braço e mãos. Sempre lentamente 
e observando a reação de sua face. 

T. - Algum comentário? 

P. - Sua mão é muito quente, mas às vezes tem lugar que parece ser 
maisfrio que outro, você afasta a mão? 

T. - Não, procuro manter sempre a mesma distância, vamos para o 
lado direito agora? 

Repetia exatamente a mesma seqüência, e percebia a angústia que ele 
sentia. Ele sabia que eu estava lá mas não sentia da mesma forma. 

Intuí, que ele precisava ver o que estava sendo feito; ele tem que ter 
consciência do movimento que faço. 

T. - Pedro: abra os olhos, acompanhe o movimento do meu corpo e 
procure sentir minhas mãos. Fiz novamente a seqüência. Ele sorriu. 

P. - Assim é mais fácil. 

T. - Não é mesmo? 

Alterei as sessões com massagem integrativa6, a princípio suave e depois 
mais profunda; trabalhei intensamente as articulações, percebendo a debilidade 
do lado direito em relação ao esquerdo, incentivei Pedro a fazer exercícios 
básicos de ginástica e de fortalecimento muscular. 

Ensinei a ele alguns exercícios de alongamento7, para que os executasse 
diariamente. Dia a dia as mudanças iam se tornando visíveis. 

Estávamos no final de fevereiro de 200 1, a mudança de humor era evidente, 
mas ele ainda guardava uma rigidez. Seu ombro direito estava voltado para 
frente e rebaixado: se "defendia"8 inconscientemente. Comecei a trabalhar 
com treinamento autógeno de Schultz9. e Pedro percebeu que podia executar 
movimentos livres, por sua vontade, a seu comando. Deste momento em 
diante solicitei a ele que viesse alguns outros dias na semana, queria intensificar 
a autoconfiança que ele adquirira. 
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Em março, e abril, trabalhávamos intensamente, o vínculo se finnava mais 
e mais, eu "exigia" mais desempenho, andava com ele pelos corredores do 
prédio onde tenho a clínica - mais rápido, solte o corpo - voltava ao consul
tório, conversávamos um pouco. Encerramos a sessão e fomos tomar um 
café. Queria andar com Pedro pela rua, perceber seu comportamento fora 
do consultório. 

Por vezes a quebra do "lugar" terapêutico ajuda nosso cliente a liberar 
pensamentos, ações, movimentos; este procedimento pode desencadear uma 
série de relações benéficas a ambos, e foi exatamente em uma destas situações 
que surgiu o diálogo: 

P. - Marcos, por que este tipo de trabalho que você e seu grupo fazem 
não é divulgado? 

T. - Como assim ? 

P. - Não sei, ele funciona. Eu sinto que tenho mais autoconfiança, 
acho que vou me recuperar, não 100% como você falou, mas sinto que a 
cada dia algo novo acontece. É um movimento de dedo. É perceber que 
posso corrigir a postura de meus ombros, andar ereto como antes, só 
que, é claro, às vezes esqueço, e quando percebo estou todo torto de 
novo, por que isto acontece? 

T. - Por que você acha que isto acontece? 

P. - Você mesmo disse: eu preciso me conscientizar de que posso 
reaprender a me movimentar, e é verdade. É como se eu estivesse 
nascendo de novo. Estes últimos exercícios que você me deu estão me 
ajudando mui/dO. É como se eu visse uma criança nascendo dentro de 
mim ... 

Lágrimas possuem a resposta que palavra alguma pode nos dar. 

o Trabalho Multidiciplinar 

Definir um trabalho multidiciplinar é permitir-se o pensamento holístico. 
Uma das lições básicas da psicologia hospitalar é que não há limite para o 
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trabalho do psicólogo dentro do campo da saúde. Não quero dizer que cabe 
a ele dar pontos no ferimento de um cliente ou ser instrumentador cirúrgico. 
A especialização pennite a pesquisa e a convivência. A experiência dentro 
da instituição hospitalar nos permite conhecer tennos e procedimentos 
utilizados na rotina de um hospital. Este viver diário junto aos médicos também 
aproxima o desejo de conhecer mais sobre a medicina. Cada um deles, após 
a graduação, escolhe uma especialização. Como psicólogo, escolhi a 
cinesiologia e a psicologia hospitalar, e dentro desta, a neuropsicologia 
chamava minha atenção, para onde direcionei meus estudos de pesquisa sob 
a orientação do Dr. Bernardo Linch de Gregório. 

Nestes anos trabalhando com casos clínicos dentro do hospital, e, 
posteriormente, nos lares na fase de reabilitação, ampliei o meu convívio e 
contato pennanente com o enfermeiro, o fisioterapeuta, o atendente, a 
nutricionista, o clínico, e, generalizando, do motorista da ambulância ao diretor 
do hospital. A constatação é que todos são importantes na recuperação do 
paciente. O psicólogo não trabalha apenas com o paciente, trabalha com 
toda a equipe. 

"Há um momento em que o profissional de saúde, sozinho, não consegue 
digerir os conteúdos psicológicos e fatos de seus clientes; neste momento, a 
supervisão se faz necessária. O fato de eu poder contar para alguém o que 
aconteceu me ajuda a compreender o que se passou. 

O psicólogo que atende a casos clínicos de reabilitação deve estar atuando 
em conjunto com os demais profissionais que trabalham com aquele cliente. 
Às vezes um simples telefonema já ajuda muito. Se puder ter um contato 
maior, uma troca de informações mais ampla, melhor ainda. Posso afinnar 
que nestes anos de experiência nenhum profissional de saúde recusou o 
trabalho multidiciplinar. Posteriormente em outro trabalho ampliarei este tema. 

Matilde Neder é uma profissional da área da saúde por quem tenho um 
profundo respeito. Em uma de suas palestras sobre a Psicologia Hospitalar 
ela se referia à importância fundamental do psicólogo trabalhar junto à equi
pe hospitalar e clínica, e fazer parte desta equipe. Dizia também que nós 
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poderíamos ter uma compreensão maior da alma humana e de suas reações 
psicossomáticas, mas que deveríamos mais e mais adquirir o conhecimento 
da fisiologia e da anatomia humana que atualmente o psicólogo tem acesso a 
informações que podem contribuir para a recuperação de pacientes hospita
lizados e em fase de recuperação. "Devemos buscar orientação e supetvisão 
necessária" . 

Doutor Dan Oirezovici, cirurgião especializado em ortopedia, orientou
me na reabilitação de um cliente, e enfatizou a importância dos exercícios 
isométricos, tanto no aspecto anatômico quanto nwrológico; um lado aprende 
com o outro. Falei-lhe da Calatonia ensinada por Pethõ Sandor, sua resposta 
foi simples: 

- Excelente, faça. 

Este caso ocorreu em 1996. Desde então, sempre que trabalho em casos 
de reabilitação oriento meus clientes a trabalhar de forma isométrica. Exceto 
quando há orientação clínica em contrário. 

P. -Ah, mas é só lado direito que está machucado. 

T. - Não deixe o outro com ciúmes. 

A experiência pode nos levar à evidência, e esta à constatação. Porém a 
validação científica implica na amplitude que somente o trabalho científico 
nos dá. Durante os anos que trabalhei com pacientes que sofreram AVC, a 
prática de atuar com o método organísmico sempre produziu efeitos positivos. 
Sempre ficava a pergunta: por que áreas que perderam a sensibilidade, o 
movimento, se trabalhadas com a paciência e dedicação que este método 
exige, ao final de meses de trabalho, produzem resultados positivos? Sempre 
ouvira a afirmação que as lesões eram irreparáveis, e que não havia 
recuperação possível. O que acontece então? 

Pesquisei durante muito tempo para encontrar a resposta, sem encontrar 
estudos que esclarecessem esta realidade que eu via acontecer e que não 
podia provar. 
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Tive a oportunidade de iniciar estudos de psicossomática com o Doutor 
Bernardo Linch de Gregóriol2, médico psiquiatra, especializado em 
neuropsicologia, que além de professor passou a ser meu orientador. Ele me 
incentivou à pesquisa e, algumas dúvidas começaram a ser esclarecidas. 

Neurônios recrutados, este termo foi utilizado pelo Doutor Mário Alberto 
Lapenta, neurocirurgião, em resposta a minha pergunta. "Neurónios inativos, 
quando estimulados, passam a exercer a função de outros que por algum 
motivo perderam suas funções. Não se sabe ainda por que ocorre este 
fato, porém esta é a realidade e pode ser a resposta que você procura ". 

Enaquanto meu pensamento ia tentando juntar as peças de um quebra 
cabeça, jamais a necessidade de um trabalho multidiciplinar ficara tão clara e 
evidente. 

Um dia um colega chegou com um material que coletara na Internet, com 
o título de plasticidade neuronal13. Fiquei maravilhado ao ver imagens 
tomográficas mostrando áreas do cérebro que quando estimuladas em pontos 
extremos do corpo ampliavam-se, isto é, a rede de neurônios tornava-se 
mais ampla. 

Conforme podemos ler nesse trecho da entrevista feita por Isabel Leão 
ao Dr. Gerson Chadi, publicada no Jornal da USP-457 14, 

Pesquisas em Neurobiologia têm comprovado que a plasticidade do 
sistema nen'oso é uma característica única em relação a todos os outros 
sistemas orgânicos. Conforme deGroot, tia plasticidade neural é a 
propriedade do sistema nervoso que permite o desenvolvimento de 
alterações estruturais em resposta à experiência, e como adaptação a 
condições mutantes e estímulos repetidos". 

Este fato é mais bem compreendido através do conhecimento 
morfológico-estrutural do neurónio, da natureza das suas conexões 
sinápticas e da organização das áreas associativas cerebrais. Sem dúvida 
nenhuma, "aprendizagem pode levar a alterações estruturais do cérebro" 
(Kandel). A cada nova experiência do indivíduo, portanto, redes de 
neurónios são rearranjadas, outras tantas sinapses são reforçadas e 
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múltiplas possibilidades de resposta ao ambiente tornam-se possíveis. 
Portanto, "o mapa cortical de um adulto está sujeito a constantes 
modificações com base no uso ou atividade de seus caminhos sensoriais 
periféricos". (Kandel). 

Como funciona a plasticidade neuronal e qual a sua função no 
sistema nervoso central? 

A plasticidade neuronal é a capacidade de áreas do cérebro ou grupos 
de neurónios não acometidos primariamente pela lesão responderem 
morfológica e funcionalmente no sentido de suprir as deficiências 
funcionais decorrente da lesão de uma determinada área do SNC. Parece 
que as células gliais exercem um papel fundamental neste processo. Por 
isso estamos tentando aumentar a produção das proteínas capazes de 
manter os neurónios vivos (fatores neurotróficos) pelas células gliais, 
particularmente pelos astrócitos. Estas células, principalmente os 
astrócitos, o oligodendrócito e a microglia, compõem a maioria das 
células do SNC, sobrepondo-se em número aos próprios neurónios. A 
interação entre elas na parte lesada pode, através da expressão destes 
fatores, modificar o curso dos fenómenos neurodegenerativos e estimular 
as respostas plásticas do sistema nervoso, favorecendo a recuperação 
funcional decorrente da agressão. 

Outro campo de pesquisa nos conduz a resultados semelhantes, conforme 
orienta o trabalho deste grupo de pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, 
São Paulo. 

A plasticidade é uma resposta adaptativa do cérebro frente às 
necessidades impostas pela vida de relação. As evidências disso se 
acumulam com o progresso das pesquisas neste campo. Os trabalhos de 
M.M Merzenick e JH. Kass ilustram de forma elegante a ocorrência de 
mecanismos de plasticidade cerebral. Em um destes trabalhos, estes 
autores treinaram macacos que, para obter alimento, deviam pressionar 
uma barra somente com os dedos médios. Após alguns milhares de 
pressões à barra, a área cortical correspondente ao dedo médio expandiu-
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se consideravelmente em detrimento de áreas de representação dos outros 
dedos inativos. Outros experimentos também demonstraram que a 
organização anatómica do córtex visual pode ser modificada pela 
experiência na fase de desenvolvimento cerebral. Se um olho é fechado 
por um período superior a uma semana, as colunas de células no córtex 
occipital correspondente a este olho sofrem uma retração, e as colunas 
representativas do olho que permaneceu aberto expandem-se, 
evidenciando um processo de reorganização anatómica pela experiência. 
Estas descobertas indicam que os mapas sensoriais no córtex não são 
estáticos, mas dinâmicos, e que existe uma competição das áreas 
somáticas, em função de seu uso, pêlos sítios de representação cortical. J5 

Citando Sandor: 

"A nossa linguagem é rica em denominações e caracterizações 
emprestadas de categorias da sensibilidade cutânea para descrever 
vivências afetivas (duro, mole, cru, ardente, frio, suave, cortante, morno, 
quente, dolorido, etc.). Há aqui as mais complexas sensações cutâneas 
que nem podem ser postas em palavras de modo adequado. É um campo 
pouco explorado, o da plasticidade sensorial. A origem ectodérmica, 
comum com o sistema nervoso, explica a possibilidade de uma 
fenomenologia ampla, que pode ser observada no decorrer da estimulação 
calatónica. A apresentação detalhada dos aspectos neuro fisiológicos e 
biopsíquicos não cabe no contexto deste resumo da técnica. "16 

O psicólogo é um estudioso da alma. Sandor nos abriu um vasto caminho 
com a psicologia organísrnica e integração do soma e do social em nossos 
estudos. É imprescindível que o psicólogo se interesse por aspectos neuronais, 
que a palavra neuropsicologia tenha sentido e compreensão, e que no 
vocabulário do psicólogo palavras exclusivas da medicina se tomem 
comquerras. 

Atualmente o pensamento holístico é mais e mais difundido, aceito e, feliz
mente, faz parte de nossa formação. A certeza destes ensinamentos é que 
permitiu olhar ao cliente Pedro, perceber o problema social que ele vivia, e 
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demonstrar o seu potencial de ainda poder contribuir em seu ambiente pro
fissional com seu conhecimento, mesmo que fosse impossível voltar a pilotar. 
Ele acreditou que não seria apenas assim. Ele não queria apenas transmitir 
seus conhecimentos, ele queria subir, voltar ao comando da aeronave, e como 
todo bom piloto, voar sozinho. 

Arqueiro Zen 

O Do-In17 é a técnica de auto-massagem. Pedro foi orientado a fazer 
todos os dias a massagem articular, dedo-a-dedo, massageando sempre 
lentamente cada falange, em movimentos rotativos, para dentro e para fora, e 
que trouxesse a cada sessão as observações de progresso ou não. 
Emprestamos da fisioterapia exercícios de reforço muscular e articular. 
Intimamente, percebia cada vez mais quanto era importante estudar as técnicas 
de abordagem corporal. A Eutonia18 me propiciava uma avaliação e um 
desenvolvimento do trabalho com Pedro. Não era importante o número de 
vezes que um exercício era feito e sim que o" aluno" percebesse o movimento. 
Todas as vezes Pedro recebia este reforço de condicionamento: "preste 
atenção no movimento de cada articulação, perceba o movimento dos 
músculos e nervos; sinta como eles agem, movimente uma mão e perceba; 
movimente a outra e perceba, trabalhe as duas ao mesmo tempo e perceba." 

Trabalhávamos há três meses, doze sessões, e o que percebíamos: ele já 
tinha mais pressão na mão, mas o controle tinha que ser melhorado. Ele ainda 
estourava os copos de plástico que tentava segurar. Sua postura pendia, 
como em ato de defesa, para o lado direito. Sua perna direita necessitava de 
reforço muscular e mais atividade. Iniciou-se assim uma nova fase, ele já 
relaxava profundamente aos toques sutis19• Já não apresentava os espasmos 
iniciais, porém devo admitir que até hoje os apresenta quando um novo toque 
lhe é feito. A impressão é que ele se reeducava e a partir deste dia passei a 
me valer do trabalho de mestrado de Márcia Bittencourt sobre o método 
Feldenkrais. Pedro ganhou a apostila contendo os desenhos ilustrativos da 
obra de Emmi Pikler: Se mm/vir en liberté des le premier âge, e os 
repetia, seqüência por seqüência e, semana a semana, mês a mês a 
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transformação foi ocorrendo. 

Sabia que estava centrando meu· trabalho na capacidade de Pedro 
readquirir confiança em si mesmo e perceber que era possível restabelecer o 
controle de sua atividades primárias. 

Citando Feldenkrais20: 

Como se forma a auto-imagem 

Limitar-nos-emos a examinar em detalhe a parte motora da auto
imagem. Como o instinto, o sentimento e o pensamento estão ligados ao 
movimento, suas funções na criação da auto-imagem se revelam como 
a do movimento. 

A estimulação de certas células na córtex motora do cérebro ativarão 
um músculo particular. Hoje se sabe que a correspondência entre as 
células da córtex e os músculos que elas ativam não é nem absoluta nem 
exclusiva. Todavia, podemos considerar que há suficiente justificação 
experimental para admitir que células ativam músculos específicos, pelo 
menos nos movimentos básicos, elementares. 

Um dia voltou a pergunta. 

P. - Marcos, será que voltarei a pilotar? 

Olhei bem seus olhos e lhe devolvi a pergunta. 

r. -Por quê? 

P. - Não sei, eu não consigo fazer certas coisas, vou pegar o vidro de 
remédio e bato nele, cai tudo, vou acender a luz e não acerto o interruptor, 
minha mão balança muito. 

r. -Mostre para mim como é isto. 

P. -Olha ... 

Eu observava a dificuldade com que ele tentava fazer os movimentos mais 
refinados. Internamente a contratransferência veio: eu sabia o que era ser um 
piloto e a quantidade de movimentos refinados que necessitam ser feitos, 
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tanto em terra quanto em vôo. Que ele obtivera progressos gerais, não havia 
dúvida. O que fazer a partir deste questionamento? Calei-me, procurando a 
resposta .. . Em meus pensamentos vi uma flecha voando e cravando o centro 
do alvo, olhei o arqueiro, seus olhos estavam vendados, lembrei-me da lição 
do mestre Zen, o alvo não está ao longe, ele está dentro de você. 

r -Pedro, pegue meu dedo. 

P. - Como assim? 

r -Meu dedo está aqui a sua frente, pegue-o. 

A mão dele vinha oscilante, vagarosa e passou por cima de meu dedo. 
Falei para ele a história do arqueiro Zen, que todas as referências que ele 
tinha de pegar um dedo, segurar um copo, acender uma luz, pegar um vidro 
de remédio eram referências de um corpo que ele não tinha mais, por isto 
errava. Da mesma forma que ele teve uma reeducação postural e que seu 
cérebro aprendera a recrutar neurônios para que isto fosse possível, a partir 
de então ele iria educar seus movimentos para este novo corpo e seu cérebro 
precisava de exercícios. 

Levantamos e fomos até o interruptor. 

r -Acenda a luz. 

p. - Dedo na parede. 

r - Tente de novo. 

p. - Dedo na parede. 

r - Pedro, mire atrás do interruptor. Dei-lhe o exemplo, fechando 
meus olhos e disse, veja; meus olhos já registraram o alvo, agora é meu 
corpo que vai agir e: dedo no interruptor. 

T- Tente Pedro. 

Errou na primeira e na segunda, na terceira acertou e não errou mais. 

Ele havia aprendido a lição e, eu também! 
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Nosso trabalho estava completando nove meses. Fisicamente ele melhorava 
a cada dia e, um dia ele fez o seguinte relato: 

".Às vezes o meu polegar começa a se mexer sozinho; eu fico olhando 
para ele e tento sentir como é que pode acontecer isto, faço força para 
parar e nada; aí aconteceu um negócio engraçado; olhei para o meu 
dedo e mandei ele parar, ele parou de tremer. É como se o meu 
pensamento fosse mais forte que os músculos e nervos, parece que então 
eu comecei a entender o que você dizia, que eu poderei voltar a fazer um 
monte de coisas, mas que eu deveria usar outro caminho. Agora eu estou 
conseguindo pegar os comprimidos de remédio, ficar com eles na ponta 
dos dedos, trocar de dedos ... Não é fácil, às vezes cai, mas é diferente de 
antes, eu estou podendo controlar melhor as coisas." 

Profissionalmente, ele estava melhorando também, estava sendo chamado 
para fazer demonstrações e iniciou uma rotina de viagens. Conseqüentemente, 
ele passou a faltar em algumas sessões, porém não deixava de fazer os 
exercícios que aprendera. Intuitivamente ele fazia manobras e movimentos 
novos e, eu sempre o incentivava a isto. 

Estava se aproximando o dia de renovação da sua carteira de voo: deveria 
fazer o exame médico anual na Aeronáutica. 

Constatou-se que a ansiedade causava uma regressão no seu estado clínico 
geral. E a terapia foi direcionada para este quadro. Rapidamente ele 
compreendeu que era desnecessário se preocupar, ou melhor, ele devia 
apenas se ocupar. Que não adiantava tentar, deveria fazer. Que não se 
acha, se crê ou não. 21 

Ele conseguiu passar no exame médico, renovou seu brevê e, dia 20 de 
setembro de 2001 já pôde reiniciar suas atividades profissionais. 

Atualmente trabalha como piloto para uma empresa sediada no Rio de 
Janeiro. 
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Conclusão 

Em nosso contrato não havia cláusula de limite de tempo e, sequer de 
objetivos. Havia apenas o compromisso de caminharmos juntos na mesma 
direção. Este trabalho de terapeuta propicia um aprendizado sem fim. O 
desenvolvimento do homem também não tem limites. Pouco tempo antes de 
iniciar este relato, Pedro falou de uma sensibilidade que não houvera percebido 
antes. De uma energia que fluía de sua cabeça para o ombro, que corria até 
o antebraço e que ficava por ali, e que quando isto acontecia é que a mão 
tremia. Ele pensava que não deveria ser assim: que a energia deveria fluir 
livre, e ele pensava firme que iria acontecer exatamente isto e acontecia. Foi 
assim que ele aprendeu a controlar seu tremor e corrigir sua postura. Ele fala 
que acredita que tudo deve ser assim, que somos nós que colocamos os 
limites daquilo que podemos fazer, que hoje ele ainda não está bom, que 
talvez ele nunca volte a ser quem ele era antes, mas que hoje ele está melhor 
que ontem e que amanhã estará melhor que hoje. 

O objetivo deste trabalho é enfocar a necessidade do trabalho 
muItidisciplinar. A recuperação e reabilitação de uma pessoa é um trabalho 
de equipe, e toda técnica é bem vinda. Sem os cuidados e recursos da 
medicina, talvez Pedro não estivesse conosco, sem o carinho e o sorriso de 
seu filho, talvez ele não encontrasse forças para levar adiante o seu objetivo. 

A integração de todos os elementos, fisico, psíquico e social foi o método 
utilizado. 

Na bibliografia citada, faltam livros e autores; muito do que aprendemos 
passa a fazer parte de nosso conhecimento e cometemos a falha de não citar 
a origem. Com certeza deixei de mencionar muitos colegas que colaboraram, 
direta ou indiretamente, na formação do método utilizado na reabilitação de 
Pedro. 
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lado direito do corpo. 

) As seqüências estão anexas no final deste trabalho. 
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S Krieger, Dolores. Toque Terapêutico 

6 Agnes Geocze, técnica de massagem, ministrada em cursos de abordagem corporal. 

7 Alongue-se, Anderson, Bob 

8 Este termo foi utilizado em referência a obra de Ken Dythwald, Corpo mente, no qual 

o autor descreve que o corpo manifesta inconscientemente atitudes de defesa. 

9 Técnicas de Relaxamento, Pethõ Sandor e outros. 

10 Emmi Pilder, Se mouvir en liberté des le premier âge, Mestrado de Marcia 

BiUencourt. 
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IS Brandão, Marcus L. , Psicofisiologia 

16 Técnicas de Relaxamento, pg. 99/100 

17 Cançado, Juracy Campos L., Do-In 

18 Alexander, Gerda. Eutonia 

19 Delmanto, Suzana. Toques Sutis 

20 Feldenkrais, Moshe, Consciência pelo Movimento, pg.29 

21 Referência a Annamaria Sanino, que sempre utilizava esta frase. 
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PROBABILIDADE 

CilôLacava 

Eu primavero 

Tu primaveras 

Ele pri mavera 

Pri maveraremos 

A té que se faça o verão 
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DO AMOR E DA DANÇA 

Cilô Lacava 

Na conjunção 
o sonho é fato. 
O ato, onírico. 
Eros e alegria. 

A energia e o sol. 
O toque e a lua. 

Festival de estrelas. 
Cuidadosa atenção. 

Presença. 

DANÇA COM OSSOS 

Essencia I idade. 
" Extase. Amizade. 

HERMES 

IDÉIA DE FRATERNA ETERNIDADE 
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NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO 

1 - Os artigos devem ser enviados em 2 cópias: uma impressa, outra em 
disquete, utilizando-se o Word 6 ou PageMaker, para o Instituto Sedes 
Sapientiae, Rua Ministro Godoi, 1484 Perdizes, S.P. CEP - 05015-900. 

2 - Por motivos técnicos, não podemos aceitar reprodução de fotos ou 
gravuras coloridas. 

3 - O autor deverá fornecer informações sobre publicações anteriores do 
seu artigo. 

4 - Formatação: 

· Título: em letras maiúsculas, itálicas e em negrito, fonte tamanho 14. 

• N orne do autor: abaixo do título, à direita da página, em fonte tamanho 
12. Se houver mais de um autor, colocar cada autor em uma linha. 

· Resumo: após o nome do autor, deve constar um resumo do artigo, 
com 10 linhas no máximo. 

· Corpo do texto: FonteTime New Roman, tamanho 12. Alinhamento 
justificado. 

· Subtítulos: devem aparecer em negrito, com espaço duplo. 

· Referências bibliográficas: as obras citadas devem apresentar os 
seguintes dados, na seguinte ordem: autor (sobrenome seguido por iniciais 
do primeiro nome) em maiúsculas; data da publicação (entre parênteses); 
título da obra em itálico; cidade; nome da editora. 

Exemplos: Em caso de livro: JUNG, c.G. (1995). Psicologia e reli
gião. Petrópolis, Vozes. 

Em caso de capítulo de livro: VON FRANZ, M. -L. (1999). "A iqtagina
ção ativa". ln: Psicoterapia. São Paulo, Paulus. 

Em caso de periódicos: MACHADO FILHO, P. T. (2000). Alusões ao 
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corpo na carta de Caminha. Hermes, volume 5. 

No corpo do texto, a citação deve vir com a informação do nome do 
autor, seguido do ano entre parênteses. Ex: Jung (1995). As citações com 
mais de 3 linhas devem aparecer em itálico, entre aspas e devem apresentar 
também o número da página. Ex: Jung (1995, p. 82). 

. Titulação: ao final do artigo, deve constar a titulação do autor, e seu 
endereço eletrônico, se desejar diwlgá-Io. 
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