
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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Citações 

I Psicologia do Inconsciente, O Eu e o Inconsciente, pg.109 

2 O braço caiu, expressão utilizado por Pedro para dizer que perdeu o controle do 

lado direito do corpo. 

) As seqüências estão anexas no final deste trabalho. 

4 Sandor, Pethõ, Técnicas de Relaxamento 

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. 

12 Gregório, BJ. Fujika, K. Neurofisiologia para Psicólogos. 

13 www.epub.org.br 26122000 

14 www.usp.br/joruspljusp457 ... 10/01/2001 

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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