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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 

8 

HERMES 

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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