


HERMES 

HERMES 
ANO - 2001 

Os artigos publicados são de responsabilidade de seus autores 
não expressando necessariamente a opinião da revista. 



HERMES 

EDITORA 
Leda Maria Perillo Seixas 

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO 
Plínio de Sousa - C.P.D. - Sedes 

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA 
Instituto Sedes Sapientiae 
R. Ministro Godoi, 1484 
São Paulo - SP 
CEP 05015-900 
Fax-Fone (011) 3873-2314 
E-mail: sedes@sedes.org.br 
Site: http://www.sedes.org.br 

HERMES 

ÍNDICE 

A PSIQUE E O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO 
DE UMA PACIENTE COM CANCÊR ............................................................... 05 
Kátia Mylene Cukierman Scerb. 

MUSICOTERAPIA - Uma Nova Ciência em Desemvolvimento ........................ 15 
Ana Maria Caramujo Pires de Campos 

ANOS DE TERAPIA E CONTINUO COM T.P.M . ............................................ 25 
Maria Isabel Marcondes Pontes 

MATERNIDADE E A MULHER A TUAL - Reflexões sobre 
imagensarquetípicas femininas ilustradas em uma pesquisa 
qualitativa de enfoque clínico ............................................................................ 29 
Marcella Barbosa 

DAR A LUZ ....................................................................................................... 37 
Lucy Coelho Penna 

UMA CONTRIBUIÇÃO DA PSICOTERAPIA, DO SANPLAY 
E DA ABORDAGEM CORPORAL NO TRATAMENTO DE 
UMA CRIANÇA DE 11 ANOS COM PÚRPURA 
TROMBOCITOPENICA IDIOPÁ TICA (PTI) ................................................... 43 
Lucy Silva Campos 

FUTEBOL: MOTIVO DE GÊNERO E BRADILlDADE ................................... 50 
Rubens Bragarnich 

FAMÍLIA E ÁLCOOL ....................................................................................... 59 
Luir. Alberto Chaves de Oliveira 

O SIMBOLISMO DA SERPENTE EA COLUNA VERTEBRAL ...................... 63 
Vera L. Paes de Almeida 



HERMES 

PRIMEIROS PASSOS NA EXPERIÊNCIA DO TOCAR 
NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE 
INTERLAGOS ................................................................................................... 67 
Shirley M. S. Silva 

PRUDÊNCIO - O "Prometeu" da "anima-hipopótamo" ................................... 71 
Beth Haga 

"FACES DO FEMININO" A CONSTRUÇÃO DE UMA 
NOVA IDENTIDADE NA MULHER . ............................................................... 81 
Marisa Catta Preta 

INTEGRAÇÃO TRANSFORMADORA ............................................................. 90 
Patricia Maia Gutierres 

"CASO DE PEDUCA" ...................................................................................... 99 
Vilma Moreira Hannes 

TRANSFERÊNCIA SOMÁ TICA: A DINÂMICA 
MFORMATIVA DO VÍNCULO TERAPÊUTICO ........................................... 107 
Artur Thiago Scarpato 

DO AMOR E DA DANÇA ............................................................................... 124 
CilôLacava 

HERMES 

A PSIQUE E O ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO 

DE UMA PACIENTE COM CÂNCER 
Kátia Mylene Cukierman Scerb 

A minha experiência e trajetória no acompanhamento terapêutico de 
pacientes com câncer tem, em muito, enriquecido minha vida pessoal e 
profissional, no sentido de ter mudado a minha concepção sobre o sentido 
da vida e o sentido da morte. 

Quando nos confrontamos com a palavra câncer, ou como algumas 
pessoas falam, "aquela doença", confrontamo-nos com uma dupla 
problemática: por um lado supomos tratar-se de uma doença puramente 
ligada aos sentimentos, na qual podemos até identificar a psique do 
canceroso. Por outro lado, o câncer é uma doença típica da nossa época, 
onde o câncer parece afetar o ser humano, em determinadas condições, 
independentemente de sua biografia e das características de personalidade 
individuais. Poderíamos então chamá-lo de doença da época, sendo a 
segunda maior causa-mortis, só estando atrás das doenças coronárias. 

O câncer não é uma doença exclusiva do séc. xx. Já no séc. IV ac 
deram-lhe o nome de carcinoma e tentaram compreendê-lo a partir do 
equilíbrio entre os fluídos orgânicos, os 4 "humores": o sangue associado 
à vida, afleuma e a bile amarela presentes em alguns estados mórbidos 
e bile negra ou melancólica, que aparecia nos vômitos e excreções. Esses 
representam quatro temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e 
melancólico,· (são os quatro temperamentos da alma, dentro da teoria 
antroposófica de Rudolf Steiner), que correspondem as quatro estações 
do ano, aos quatro elementos, (ar, fogo, terra e água) e às quatro fases da 
vida: infància, juventude, maturidade e velhice. 
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o câncer é entendido como um desequilíbrio humoral, um excesso de 
bile negra ou melancólica. Essa noção de uma doença generalizada com 
manifestações em locais específicos, perdurou por quase vinte séculos. 

No início do séc. XVII, atribuiu-se o câncer a distúrbios da linfa, do 
sistema linfático. No séc. XVIII surgiram as teorias da doença restrita a 
um determinado tecido no organismo, podendo estender-se a diferentes 
órgãos, nascendo o conceito de disseminação à distância, de metástase 
(em grego, mudança de lugar). No séc. XIV, descobriu-se que o câncer 
resulta do desenvolvimento anômalo de células que se multiplicam. 
Atualmente considera-se o câncer é um desajuste genético, onde gens 
que regulam a divisão celular são danificados, induzindo a célula a 
reproduzir-se sem restrições. Embora o câncer seja um dano genético, 
poucos são hereditários. Algumas formas de tumores são influenciadas 
por hormônios, fatores ambientais ou alimentos. 

Células mutantes formam-se o tempo todo em nosso organismo. O 
sistema imunológico detecta a anormalidade e as destrói. O câncer surge 
quando o sistema deixa de reconhecer essas células como estranhas, ou 
seja, o eu e o não eu não mais se diferenciam; e o não eu é incorporado 
ao eu. Falarei mais claramente sobre isto, no relato do caso. 

RELATO DE UM CASO EM ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO DE UMA PACIENTE COM CÂNCER 

Através de uma indicação de um oncologista e por determinação de 
um curso de Formação em Acompanhamento Terapêutico, conheci 
Mariana. * 

Nosso primeiro encontro foi em sua casa. Neste primeiro contato, 
expliquei sobre a função e o objetivo do acompanhamento terapêutico, e 
Mariana falou-me sobre a sua biografia. 

Mariana nasceu em Piquete, no interior de São Paulo. É a filha mais 
nova, com 52 anos. O irmão mais velho tem 66 e a irmã tem 62 anos. Os 
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pais são vivos. 

Quando Mariana, que morava em São Paulo, tinha dois anos, foi morar 
com a avó em Piquete, sua cidade natal, pois a mãe contraiu tuberculose. 
Morava com a avó e uma tia praticamente da mesma idade, com a qual se 
relacionava muito bem. Mariana passava meio ano com a avó e meio ano 
com a mãe, sentindo-se mais protegida pela avó, que a colocava no colo 
e contava muitas histórias de suas vivências. 

Quando Mariana estava com 14 anos, veio morar com os pais em São 
Paulo. O pai era militar e um pouco rígido na educação dos filhos. A mãe 
costurava roupas para ela e a incentivava nas aulas de piano. Durante a 
adolescência, chegou a tocar bateria num conjunto formado por amigos 
da escola. 

Conheceu o Mauro (seu segundo namorado) e, após três anos de 
namoro, casou-se, aos 26 anos de idade. 

Mariana fez curso técnico de secretariado e foi trabalhar num banco, 
no qual permaneceu por um ano e meio. Depois foi trabalhar no grupo 
Pão-de-Açúcar, onde desempenhou a função de Coordenadora 
Administrativa da Segurança Especial, departamento que foi implantado 
por ela e no que se sentia extremamente realizada e bem-sucedida. 

Em 1997, estava separada do marido, mas saiam ocasionalmente. Numa 
destas saídas, num contato mais íntimo, ele percebeu um nódulo no seu 
seio direito. Mariana demorou oito meses para procurar um ginecologista, 
o qual diagnosticou câncer de mama. 

Em 1998, fez uma mastectomia total (retirada do seio) e, através do 
esvaziamento ganglionar, (procedimento que consiste na retirada de 
linfonodos da axila) foram encontrados linfonodos comprometidos. 

Antes da cirurgia, submeteu-se a quatro sessões de quimioterapia, 
pois o tumor era muito grande, e com isso, o porte da cirurgia poderia 
ser menor. 
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Após a cirurgia, submeteu-se a 28 sessões de radioterapia e 8 sessões 
de quimioterapia. Fez exames de controle, e em Outubro/99, foi 
diagnosticada uma metástase no figado. 

Por causa de uma substância administrada na quimioterapia teve ascite, 
ou seja, a barriga inchou, comprometendo as funções dos rins e intestino. 
Em Junho/2000, foi internada. 

Desde essa época, fez quimioterapia semanalmente e exames de sangue 
para avaliar o marcador tumoral. 

Com a metástase no figado, ficou deprimida e chegou a tomar anti
depressivo por poucos dias. Interrompeu a medicação por conta própria, 
por achar que tinha·melhorado. 

Mariana sente-se insegura em relação a doença, tem medo da morte e 
quer batalhar contra ela. Quando esta se manifesta é extremamente 
agreSSiva. 

Preocupa-se com os pais, tem receio de perdê-los. De modo geral, 
sua vida está sob controle, e quer se livrar do câncer para poder prosseguir 
a vida de uma outra forma. 

Sente muita culpa por causa da doença. Quando esta surgiu, estava 
separada do marido e as filhas estavam morando com ele, por opção 
delas. Na época culparam a mãe pela separação. Acha que a doença veio 
com o intuito inconsciente de unir a família que estava distante. 

Na época da separação, saiu de casa e foi morar sozinha sentindo 
muita falta das filhas. 

Chegava a acordar muito cedo, para buscá-las e leva-las à escola; diz 
ter sido uma época muito dura. 

Queria retornar ao trabalho o quanto antes, numa tentativa de sentir
se produtiva e importante. 

O ficar doente a obriga a refletir sobre uma situação limite, sobre a 
qual ela não tem controle. 
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Os mecanismos de auto-preservação e defesa do ego são os mais 
aparentes. 

RELATO DE UMA SAÍDA EM ACOMPANHAMENTO 
TERAPÊUTICO 

Certo dia fui buscar Mariana em casa e como eu sabia que ela gosta 
muito da natureza, sugeri que fôssemos à praça que fica em frente ao 
parque Trianon. 

Fornos a pé, e quando estávamos na Alameda Santos, perto de uma 
garagem de um prédio comercial, um homem a chamou. Era um 
funcionário, que é segurança de um diretor do Pão-de-Açúcar. 

Este segurança perguntou como Mariana estava se sentindo e quando 
retornaria ao trabalho. Colocou que estava se sentindo bem e que antes 
estava preocupada com o retorno, mas, no momento, está curtindo 
passear, coisa que era pouco freqüente em sua vida, já que sempre foi 
muito dedicada e correta em seu trabalho. 

Chegando ao parque, disse que acha que a família está mais distante. 
O ex-marido acha que ela deveria parar de trabalhar e quando ela quer 
sair para o mundo, o marido questiona o porquê, já que diz que ela está 
morrendo. 

As filhas, não têm muito tempo. A mais nova está cursando o 5° ano 
de Medicina e passa o dia fora. A filha mais velha trabalha numa livraria 
oriental e está no último ano de Comunicações. Conversa com elas durante 
o banho, quando estas a solicitam para compartilhar algo do dia-a-dia. 

Mariana relatou um sonho que havia tido na noite anterior. "Sonhou 
que havia mudado de apartamento e neste não havia grades na janela e 
questionou este fato com o ex-marido, explicando os perigos aos quais 
estariam expostos". 

No sonho, as filhas aparecem pequenas e o Mário aparece como ele 
era antes da doença. Estava bastante detalhista e com humor instável. 
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COMENTÁRIOS SOBRE A PSIQUE DA PACIENTE 

Quando Mariana encontra com um dos seguranças do Pão-de-Açúcar 
e este a questiona quanto a volta ao trabalho, ela prontamente coloca que 
hoje já não está mais preocupada com esse retorno, coisa à qual 
anteriormente dava muita importância. Parece que a doença vem como 
um caminho, um sinal alertando-a para a transformação. 

Durante a vida, Mariana sempre foi muito dedicada ao trabalho, 
extremamente responsável e correta, chegava até a ser um pouco 
obsessiva. O que se observa quanto a seus sentimentos é que não são 
permitidas expressões espontâneas, que permanecem invisíveis. Seus 
sentimentos são negados e reprimidos para as profundidades inconscientes 
do corpo. Reprime a raiva, a agressão, e os estados de depressão são 
negados. Por isso, eu diria que o paciente com câncer possui uma 
personalidade do tipo melancólico, ou seja, o seu corpo está intimamente 
ligado à terra, mais denso. Ela tem uma atitude mais introvertida na relação 
com o mundo exterior. A imagem que me vem, é como se este tipo de 
pessoa, estivesse vendo o mundo através de um binóculo. O mundo das 
sensações, que seria a relação do eu com o mundo exterior, mostra-se de 
uma forma harmônica, pela distância. Por isso, freqüentemente aparece 
uma expressão de aparentemente estar tudo bem e equilibrado; mas isso 
não é real, porque não mostra o que acontece atrás da máscara de harmonia 
superficial, pois o seu eu não reflete nada do que percebeu, incorporou e 
sentiu do mundo. É muito freqüente essa situação antes do aparecimento 
de uma doença. 

No corpo das sensações, ocorre a relação do mundo exterior com as 
percepções do eu e como o eu elabora essas percepções internamente. 
Se as impressões psíquicas variadas que agem sobre uma pessoa através 
da vida não encontram uma possibilidade de expressão adequada, surge 
em geral, uma disposição para doenças corporais. Com uma disposição 
para o câncer, há um empobrecimento da expressão pessoal do eu, da 
inter-relação com o meio externo, da troca. Com isso, surgem "imagens 
erradas de órgãos", e as forças do crescimento são levadas até um estado 
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quase embrionário, até um crescimento indiferenciado. 

A pessoa sadia encontra o seu relacionamento com o mundo de modo 
adequado, com possibilidades de expressão de seu próprio pensar e sentir. 
Se esta inter-relação se empobrece do lado das manifestações do eu, não 
podendo dar respostas, porque não são permitidas, ou se por qualquer 
outra razão, estas são reprimidas pelo inconsciente, surge uma reação 
corporal. Assim, manifestações, expressões e sentimentos do eu, que não 
são manifestados pelo consciente, somatizam-se. É uma repressão, um 
"deslocamento de vida", que deveria estar livre para o mundo, e a libido 
retorna novamente para o seu ponto de origem e configura algo dentro 
do corpo, onde o não-eu (tumor) é incorporado pelo corpo, e cresce, 
tornando-se novamente orgânica, sem respeitar a configuração dos órgãos 
e as leis do crescimento. Como relatei no início, na origem do câncer, 
células mutantes formam-se o tempo todo em nosso organismo, e o sistema 
imunológico as detecta, e as destrói. No caso do câncer, o sistema 
imunológico deixa de reconhecer essas células como estranhas, ou seja, 
o não eu é incorporado. 

De acordo com a minha opinião pessoal, e através de minha experiência 
com pacientes oncológicos, diferente de alguns estudos psico-oncológicos, 
o fato de um indivíduo chegar a desenvolver um câncer, não se encontra 
relacionado a uma vida cheia de coisas pesadas e sobrecarregadas de 
problemas, mas ao modo como a pessoa se defronta com os golpes do 
destino, as sobrecargas, as separações e as crises, com qual 
posicionamento e expressão do eu se vive. Estas possibilidades individuais 
de configuração da vida e o modo de expressão do eu, sem dúvida, são 
configuradas a partir da experiência vivida com os seus pais, a educação 
e a partir do modelo dos adultos que o rodeiam e que ele mesmo passa a 
escolher. 

Os estudos com pacientes com câncer, principalmente os psico
oncológicos e os psicossomáticos, mostram que, desde antes do 
aparecimento da doença, a pessoa tinha dificuldades de lidar com as suas 
emoções, liberar-se delas e colocá-las em um intercâmbio vivo com o 
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meio ambiente. As conseqüências do ponto de vista psicológico, são os 
fatos acima descritos, que apontam para uma perda de configuração 
individual a vida do eu. É o "deslocamento da vida": a vida das emoções, 
sensações e sentimentos é empurrada para a vida orgânica, formando um 
tumor. 

MOMENTOS ESPECIAIS COM A PACIENTE 

Por volta de meados de Dezembro, devido ao grande número de 
quimioterapias, houve uma sensibilidade nas veias de Mariana, que então 
passou por uma intervenção cirúrgica, para introduzir um catéter 
(portocath), com a finalidade de aplicação quimioterápica. 

Durante este período, eu fui visitá-la na casa de seus pais, onde dizia 
sentir-se mais segura e mais bem amparada. O retornar ao ninho materno, 
traz, justamente, a sensação do princípio do prazer, ou do mundo das 
sensações, das trocas afetivas. 

No último acompanhamento do ano, quando Mariana voltou do 
hospital, estava bastante abatida e com labilidade emocional, falando que 
havia brigado com o ex-marido e com as filhas, pois todos queriam que 
ela ficasse em casa. 

O desejo de Mariana de ir para a casa dos pais, foi uma tentativa de 
poupar a família e por saber que esta não poderia dar a atenção que 
necessitava naquele momento, por trabalharem ou estudarem. 

O meu objetivo maior nesse momento, foi trabalharmos a questão da 
morte, pois ela veio com força total e, no íntimo, Mariana sabia que 
estava indo embora. Todavia, este não era o seu real desejo. 

Fizemos bastante trabalho corporal, como calatonia, aquecimento do 
cardíaco, plexo solar etc. O meu pensamento naqueles momentos, é que 
Mariana partisse em paz, tranqüila e se libertasse das culpas que a prendiam 
ao plano material. 

12 

HERMES 

Mariana passou o ano novo no hospital, por ter tido sérias complicações 
respiratórias e eu, como não fui viajar, resolvi ligar. Quando eu soube 
que ela estava no hospital Sírio-Libanês, dirigi-me para lá, e encontrei 
Mariana com um respirador artificial. 

Lembro-me que ficou feliz em me ver e me agradeceu. (era o período 
que tínhamos combinado de parar por 15 dias) Pediu para que eu molhasse 
os seus lábios, pois estavam ressecados e não podia tomar água pois 
estava com ascite. 

Sugeri um trabalho corporal, e acabei fazendo uma calatonia em seus 
pés, que é uma técnica indicada para a relaxação, não só no sentido 
muscular. Khalaó indica "relaxação" e também "alimentação", "afastar
se do estado de ira, fúria, violência", "abrir uma porta", "desatar as 
amarras" e o principal, DEIXAR IR". 

No dia seguinte, a família toda estava reunida no quarto e Mariana 
estava sedada. Conversei com o marido, que estava extremamente nervoso 
e havia pedido um Lexotan ao oncologista de Mariana. A filha mais nova 
estava jogando game-boy e a mais velha estava na Faculdade. 

Pedi licença a todos, para que pudesse fazer um trabalho de calatonia 
em Mariana e o marido perguntou se poderia permanecer no quarto e 
consenti, com a condição de que ficasse em silêncio. 

Enquanto eu fazia a calatonia, Mauro ficava atentamente olhando para 
o monitor e falava que as funções respiratórias e cardíacas estavam 
melhorando. Como isso acontecia, para ele, era algo inexplicável. 

Enquanto eu fazia a calatonia, senti que o corpo de Mariana estava 
mais leve e que realmente algo ajudava com que o seu eu fizesse uma 
conexão com o cosmos. 

Fui embora, me despedi de toda a família tentando confortá-los e, 
após duas horas, Mariana faleceu. 

* Os nomes relatados no caso são fictícios. 
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MUSICO TERAPIA 
Uma Nova Ciência em Desenvolvimento 

Ana Maria Caramujo Pires de Campos 

INTRODUÇÃO 

Sou psicóloga clínica, formada em 1983, especializada em Psicoterapia 
Junguiana coligada à Abordagem Corporal no Sedes Sapientiae, em 1993 . 
Venho de uma família musical, e considero a música a principal herança 
deixada por minha mãe. Ela nasceu com uma belíssima voz soprano, 
apesar de não ter estudado canto. Quando jovem estudou piano até o 5° 
ano. Sua família sempre se reunia para cantar, e dançar. 

Iniciei os meus estudos em piano aos seis anos. No entanto, minha 
trajetória nesses estudos foi um tanto conturbada, até ser convidada para 
ingressar num conjunto de acordeães, tornando-me musicista. Em 1996 
iniciamos o trabalho do nosso primeiro CD - Volta ao Mundo, lançado 
em 1997. 

Simultaneamente, no consultório, fui sendo "capturada" pelos 
elementos sonoro - musicais . Uma forte "intuição"(l) me fez utilizar a 
música como um recurso facilitador no processo terapêutico de crianças, 
adolescentes, e adultos das mais variadas idades, pertencentes a diferentes 
camadas sociais, com os mais variados diagnósticos, sempre obtendo 
resultados rápidos e eficazes. 

A partir desta constatação senti necessidade de buscar fundamentação 
teórica e científica, para uma maior compreensão daqueles fenômenos 
observados empiricamente, através da minha prática clínica. 

Hoje sou Especialista em Educação Musical - Área de Concentração 
- Musicoterapia (Faculdade de Música Carlos Gomes, 2000), e 
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Especializanda em Musicoterapia nos Serviços de Saúde (Faculdade 
Paulista de Artes). Sou membro da Comissão Científica da APEMESP
Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de 
São Paulo. 

Este artigo tem como objetivo apresentar um panorama geral desta 
nova ciência - Musicoterapia - no sentido de informar, divulgar, e propor 
reflexões sobre esta proposta terapêutica não-verbal(2) de grande valor 
para o desenvolvimento dos aspectos bio-fisio-psico-social do indivíduo. 

ln principium erat verbum, enuncia São João no início do primeiro 
capítulo do seu Evangelho, o que traduzido 
diferentemente por "No começo era o Verbo", ou " ... aPalavra", 
ou ainda" ... o Vocábulo". Outros, porém, talvez mais avisados, 
pensam que a melhor tradução de verbum seria"... o som", ou 
então " ... o canto". Apoiam a sua argumentação no fato de que, na 
tradição imemorial, o Criador era tido como sendo um canto 
infinito, e a Criação deveria ser considerada como uma cristalização 
desse canto. (COTTE, 1988) 

BREVE HISTÓRICO 

O uso terapêutico da música é conhecido desde o início dos tempos. 

Na mitologia vamos encontrar deuses e semideuses, que possuem a 
milagrosa habilidade musical, interferindo no curso do desenvolvimento 
psíquico tanto no plano individual como coletivo. Entre eles, Orfeu com 
o seu canto submetia os animais selvagens, detinha o curso das ondas, 
fazia dançar as árvores e rochas. 

Papiros médicos egípcios datados de cerca de 1550 a.c., encontrados 
pelo antropólogo francês Vlande Petkie no século XIX, atribuíam à música 
influência sobre a fertilidade da mulher. Na Bíblia temos David tocando 
lira para acalmar o Rei Saul. 

Na Antigüidade seu uso terapêutico é conhecido por Platão e 

16 

HERMES 

Aristóteles entre outros. Platão recomendava música para a mente e o 
corpo, e também para vencer fobias. Aristóteles descrevia seus efeitos 
benéficos na catarse emocional, e nas emoções que julgava incontroláveis. 
Esculápio, também prescrevia música para as pessoas com mente 
perturbada. 

Segundo o pensamento de Pitágoras, a estrutura da música permitiria 
e bastaria para explicar a estrutura do Universo. 

Nas culturas primitivas, até os nossos dias, ritmos e melodias são postos 
em ação e o enfermo possuído se liberta dos seus males ao escutar a 
fórmula invocatória (xamanismo e pagelança). 

A musicoterapia, como Ciência, é bastante recente, tendo seu 
desenvolvimento acelerado após a 2' Guerra Mundial, com o tratamento 
dos feridos e traumatizados pela guerra tanto em hospitais psiquiátricos 
como em hospitais gerais. A partir desse momento, músicos e médicos 
formaram um grupo de pesquisa para estudar os efeitos da música na 
saúde. 

Em 1950, foi fundada a primeira entidade nos E.u.A.: a National 
Association for Music Therapy. No Brasil, o primeiro curso de 
musicoterapia foi dado por Rolando Benenzon, no Conservatório 
Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, em 1968, mesmo ano que foi 
fundada a primeira associação na América do Sul, em Buenos Aires, 
Argentina. 

Atualmente, com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde 
em 1996, a Musicoterapia se desenvolve no campo da Ciência e é 
rapidamente difundida em todos os países. 

DEFINIÇÕES 

São muitas as definições existentes de musicoterapia, aqui transcrevo 
algumas que considero importantes para se conhecer esta nova ciência 
em desenvolvimento. 
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"Musicoterapia é a utilização da música e/ou de seus elementos (som, 
ritmo, melodia e harmonia), parafacilitar e promover a comunicação, 
aprendizado, relacionamento, mobilização, expressão, organização e 
outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender às necessidades 
físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. " 

(Definição segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, 
apresentada em julhol1996 em Hamburgo - Alemanha - durante o VIU 
Congresso Mundial de Musicoterapia). 

"Ciência em desenvolvimento, que utiliza elementos sonoro-ritmico
musicais como intermediários da comunicação e expressão do indivíduo, 
com o fim de lograr um equilíbrio entre as três áreas da conduta humana: 
mente, corpo e objeto externo". 

(Smith, 1994) 

"Musicoterapia é o processo interpessoal no qual o terapeuta utiliza 
a música e todos os seus aspectos - físico, emocional, social, estético e 
espiritual - para ajudar os clientes a melhorarem, restaurarem e 
manterem a saúde. Em algumas situações as necessidades dos clientes 
dirigem-se diretamente para os elementos da música; em outras, para o 
relacionamento interpessoal desenvolvido entre o cliente, o terapeuta e 
o grupo. A música, usada como terapia, pode ser criada pelo terapeuta 
ou pelo cliente, ou pode vir da literatura existente de vários estilos e 
períodos. " 

(Bruscia, 2000) 

"Musicoterapia é o campo da medicina que estuda o complexo som
ser-humano-som, para utilizar o movimento, o som e a música, com o 
objetivo de abrir canais de comunicação no ser humano, para produzir 
efeitos terapêuticos, psicoprofiláticos e de reabilitação no mesmo e na 
sociedade." (Benenzon, 1988) 
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MUSICOTERAPIA 

A musicoterapia, como a medicina, e a música, une ciência e arte. É 
uma proposta de intervenção terapêutica não-verbal, que se utiliza da 
música e/ou elementos sonoros, como principais recursos de trabalho 
junto ao cliente, ou paciente, com o objetivo de "abrir" outros canais de 
comunicação que não a linguagem falada. 

É uma terapêutica que pode ser aplicada nas áreas: clínica, hospitalar, 
institucional, empresarial, educacional, psico acústica, pesquisa, etc. 

O trabalho a ser realizado pode ser tanto preventivo, como de 
reabilitação. 

A musicoterapia é indicada para todo e qualquer diagnóstico. É 
importante salientar que não é necessário o indivíduo ser músico ou ter 
qualquer formação musical, para ser musicoterapeutizado. A única contra
indicação sempre foi em casos de epilepsia musicogênica, mas estudos 
recentes parecem ter demonstrado que já tem sido aplicada nesses casos 
com sucesso. 

Dependendo das necessidades do indivíduo, o atendimento pode ser 
individual, ou grupal. A musicoterapia pode ser uma terapêutica auxiliar 
ou autônoma, como também multidisciplinar. 

Os primeiros musicoterapeutas vieram de outras áreas de atuação, 
como músicos e/ou bacharéis em música, psicólogos, etc. Hoje, no Brasil, 
a maioria dos musicoterapeutas vem de cursos regulares de graduação. 
Em seguida, um menor número de especialistas em musico terapia, 
formados por cursos regulamentados, e uns poucos mestres em 
musicoterapia com formação, principalmente, nos E. u.A. 

O curso de graduação, é um curso de nível superior, com duração de 
quatro anos, e o curso de especialização em musicoterapia tem duração 
de dois anos. O currículum integra três grandes áreas: científica, musical 
e de sensibilização. O musicoterapeuta além de possuir conhecimentos 
musicais, deve executar bem, pelo menos, um instrumento; inclui-se aqui 
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o canto. 

No Brasil, os cursos de graduação e pós-graduação em musicoterapia 
são reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura). Mas 
como profissão ainda está por ser regulamentada. 

Apesar de ser considerada uma nova ciência, a musicoterapia é 
reconhecida e bastante difundida nos E.U.A., Alemanha, Itália, França, 
Argentina, etc. 

Estudos e pesquisas nesta área têm demonstrado tanto quantitativa 
como qualitativamente a eficácia deste trabalho em todas as suas áreas 
de inserção. 

O musico terapeuta pode trabalhar de forma autônoma ou com uma 
equipe multidisciplinar (médico, fisioterapeuta, psicólogo, ocupacional, 
etc.). 

Música na musicoterapia pode ser um som, um elemento sonoro, 
uma célula rítmica, um ruído, ou qualquer coisa que produza som e seja 
significativo para o indivíduo. Assim, a proposta não é a busca da estética, 
ou do belo, mas aquilo que se pode expressar e compor naquele momento. 
O processo terapêutico se dá através do fazer musical. 

As abordagens teóricas em musicoterapia são: Fenomenológica -
Existencial, que se preocupa com a busca da essência (introspecção); 
Psicodinâmica - Modelo Psicanalítico, com o ajuste mais adequado da 
personalidade; Behaviorista - Modelo Comportamental, propõe a 
modificação da conduta; Modelo Médico - Biológico, se preocupa com 
a influência psicofisiológica; e Histórico-Social, se preocupa com o 
contexto social (esta abordagem permeia todas as outras). 

Os métodos são: 

1) Benenzoniano - Dr. Rolando Benenzon - Argentina, que utiliza o 
princípio de ISO (Identidade Sonora) proposto por AItschuler. O princípio 
de ISO se refere à identidade sonora que cada ser humano tem dentro de 
si, e também desenvolveu os seguintes princípios: ISO Gestáltico, ISO 
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Complementário; ISO Grupal; ISO Cultural, ISO Universal. Objeto 
Intermediário (instrumento de comunicação); Objeto Integrador 
(instrumento líder). 

2) GIM (Imaginação Orientada e Música) - Dra. Helen L. Bonny -
E.u.A. - encoraja uma resposta à música sob a forma de imagens 
sinestésicas, visuais e emocionais. 

3) Nordoff e Robbins - Inglaterra - (leva em conta a intuição clínica, 
e a música como principal elemento terapêutico, o terapeuta é apenas 
aquele que intervém, e a principal técnica utilizada neste método é a 
improvisação) . 

4) Gianluigi di Franco - Itália - a voz aliada ao movimento. 

5) Tomatis - França - o indivíduo é submetido a uma avaliação auditiva, 
e depois escuta uma série de músicas (todas compostas por Mozart) 
selecionadas pelo terapeuta, de acordo com suas necessidades. 

"Nas concepçõesfilosóficas dos persas e dos hindus sobre a origem 
do cosmo e do universo, o primeiro foi uma substância acústica. Supõe
se que o universo originou-se, em princípio, pelo som emergido das 
profundezas do abismo, convertendo-se em luz; e que pouco a pouco, 
essa luz transformou-se em matéria. Mas esta materialização nunca foi 
total, porque cada matéria ou objeto continua retendo, em maior ou 
menor medida, parte dessa substância sonora originária. Quer dizer, 
considero que cada matéria mantém dentro de si a substância acústica 
que a originou. Daí concebo a idéia de que cada ser humano tem dentro 
de si uma identidade sonora, que o caracteriza, e que se chama ISO. 

Essa identidade sonora leva implícita a origem do universo. " 

(Benenzon, 1988) 

As técnicas utilizadas em musicoterapia são: Improvisação Livre ou 
Orientada; Imitação ou Espelho; Complementária; Composição; Re
criação; Combinação (Artes Cênicas e Artes Plásticas; Princípio 
Integrador; e outras. Metodologia: Entrevista Inicial; Ficha 
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Musicoterapêutica; Estudo Biográfico; Histórico Sonoro-Musical; 
Testificação Musical; Teste Projetivo Sonoro-Musical; Avaliação Sonoro
Rítmico-Musical: grau de capacidade imitativa; grau de capacidade 
complementativa; grau de capacidade associativa; grau de capacidade 
criativa. 

Sessão Musicoterápica: Proposta; Desenvolvimento; Equipamento 
Utilizado; Objetivos; Avaliação; Recomendações; Anotações Melódicas, 
Rítmicas; Observações; Fechamento. A sessão, portanto, se divide em 
três momentos: o primeiro momento é chamado Aquecimento; o segundo 
momento, Desenvolvimento; e o último, Fechamento da sessão. 

Setting Musicoterápico: A sala de musicoterapia deve ser ampla, 
com o piso de madeira, e se possível as paredes também em madeira para 
proporcionar uma melhor acústica; conter instrumentos musicais, os mais 
variados possíveis; colchonetes; material de artes plásticas; material 
variado possibilitando colagem, representação teatral, etc. 

Na musicoterapia, o principal instrumento disponível é o próprio 
corpo. E o instrumento musical nada mais é do que um prolongamento 
do corpo daquele que o executa. 

Os musicoterapeutas também utilizam e reconhecem a importância de 
se trabalhar a transferência e contra-transferência que ocorre durante 
as sessões musicoterápicas, preocupando-se, portanto, com o seu próprio 
processo de auto-conhecimento. 

No cérebro, a área da audição está muito próxima ao sistema límbico 
(área das emoções). Isto parece explicar uma das vantagens desta proposta 
não-verbal, que atua na audição, uma vez que os elementos sonoros
musicais perpassam a área do pensamento, sem tantas barreiras, tantas 
defesas intelectuais. 

Estudos e pesquisas, que fazem uso de equipamentos de medição, 
têm demonstrado que indivíduos em situação de coma, epiléticos, etc. 
que foram submetidos à estimulação sonora-musical, apresentam 
alterações significativas quanto aos batimentos cardíacos, ondas cerebrais, 
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nível de sudorese, temperatura corporal, etc. Num experimento recente, 
no Brasil, em epiléticos, com acentuado número de convulsões, depois 
do grupo controle ser submetido a várias sessões de audição de uma 
determinada obra de Mozart Gá estudada e considerada com uma estrutura 
apropriada ao cérebro), observou-se uma diminuição significativa na 
freqüência e na intensidade das convulsões. 

Vários experimentos científicos, como estudos de caso, têm 
demonstrado os efeitos biológicos e psicológicos do som: 

Incrementa ou diminui a energia muscular, segundo o rítmo. 

Pode acelerar o rítmo respiratório, ou alterar sua regularidade. 

Produz efeito marcado, ou variável, na pulsação, na pressão 
sangüínea e na função endócrina. 

· Diminui o impacto dos estímulos sensoriais. 

· Reduz ou retarda a fadiga, incrementando o endurecimento 
muscular. 

Aumenta a atividade voluntária. 

É capaz de provocar mudanças nos traçados elétricos do organismo. 

Pode produzir mudanças no metabolismo e na biossíntese de vários 
processos enzimáticos. 

· Pode promover: a auto-expressão, a auto-estima, a auto-imagem, 
a interação social, favorece a comunicação, a catarse, o aparecimento de 
recordação, emoções e sensações que a linguagem verbal geralmente 
não pode expressar. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A musicoterapia, apesar de ser uma ciência em desenvolvimento, tem 
contribuído consideravelmente em termos de um maior e melhor 
desenvolvimento bio-fisio-psico-social. Arte e Ciência se fundem, gerando 
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como consequência saúde e bem estar fisico e psíquico. 

Considero de extrema importância divulgar esta forma de tratamento, 
não apenas por ter uma afinidade com esta área, mas principalmente por 
ser uma profissional da área de saúde que acredita e reconhece a 
importância do trabalho multidisciplinar. 

A MÚSICA PROPÕE VIAGENS .... 
IMAGENS SE FORMAM 

UM "ENTREGAR-SE" SEM MEDO 
ABRE-SE UM "PORTAL SAGRADO" 

NASCE A MAGIA 

Para quem se interessar em conhecer um pouco mais sobre 
musicoterapia procure o Site da APEMESP (Associação de Profissionais 
e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo): www. apemesp. 
hpg.com.br 

NOTAS E REFERÊNCIAS BlliLIOGRÁFICAS 

(I) "Intuição" - Filos. Contemplação pela qual se atinge em toda a 
sua plenitude uma verdade de ordem diversa daquelas que se atingem 
por meio da razão ou do conhecimento discursivo ou analítico. 

(Dic. Aurélio, 2a ed.) 

(2) grifo do autor 

BENENZON, Rolando, Teoria da Musicoterapia. São Paulo: 
Summus, 1988. 

BRUSCIA, Kenneth, Definindo Musicoterapia. 2" ed. RJ.: Enelivros, 
2000. 

COTTE, Roger lV, A MÚSICA DAS ESFERAS. ln: MÚSICA E 
SIMBOLISMO - Ressonâncias Cósmicas dos Instrumentos e das Obras. 
2" ed. São Paulo: Cultrix, 1991, Cap.l, p.II. 
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ANOS DE TERAPIA E CONTINUO COM 

T.P.M. 
Maria Isabel Marcondes Pontes 

Ah! Ser mulher, ser mulher ... Chorar à toa, rir à toa, bolinhos de chuva, 
fraldas molhadas, barrigas molhadas, mãos molhadas, cutículas arrancadas, 
unhas esmaltadas, paredes esmaltadas, máquina de lavar roupa quebrada, 
pânico total. 

Nada para me deixar mais em pânico do que, numa sexta-feira de 
manhã, a máquina de lavar roupa fazendo aquele barulho estranho, misto 
de escola de samba e correntes arrancadas por fantasmas noturnos. E é 
assim que fico: assombrada. Apavorada, procuro no caderninho de 
telefones, o número do técnico em consertos, hoje meu maior herói. Não 
encontro, e o pânico aumenta, imaginando aquela montanha de roupa 
suja tomando conta de todos os espaços da casa como enorme monstro 
que não pára de crescer. A segunda-feira já se anuncia pior que o "day
after" após a explosão da bomba atômica. Através de um telefonema 
salvador para uma vizinha, localizo o técnico e meu horizonte clareia. 

Mulheres de Atenas, disse o Chico, esperando por seus maridos, bravos 
guerreiros cansados da guerra, que são recebidos com carinhos e um 
doce feito com açúcar e com afeto. Não sei quantas imagens, fantasias, 
pinturas, poemas, músicas se faz e se fez sobre a mulher! Inúmeras: 
exortando-as, exaltando-as, amando-as, odiando-as. Em meio a tantas 
expressões artísticas, vejo-me, em algumas um pouco mais, em outras, 
um pouco menos, e ainda há outras em que jamais me encontro. E apesar 
de todas as imagens, o pânico frente à máquina de lavar roupa quebrada 
é sempre o mesmo. Anos de terapia, relaxamento, auto-conhecimento, 
não diminuíram nem um pouco esta sensação louca, mistura de terror e 
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responsabilidade, pavor de coisas saindo do controle, certeza de que o 
problema é meu, e que tenho que resolvê-lo imediatamente custe o que 
custar. O problema é concreto. Ou não é? 

Lembro-me de dona Martinha, lavadeira de profissão, mãe de uma 
amiga de infància, com sua tábua de lavar roupa, sua tina cheia de água, 
varal de arame farpado, trouxa de roupa limpa equilibrada na cabeça, 
sabão de cinzas fazendo bolhas no tacho que fervia no fogo de lenha do 
quintal. Nunca consegui descobrir se dona Martinha conheceu ou chegou 
a usar uma máquina de lavar roupa, por mais tosca que fosse. Acho que 
não. Mulher forte. Será que conheceu as mudanças de humores? Aquelas 
que ocorrem, no sentido mais hormonal possível, e que, tal qual a lua 
sempre a mudar de cara durante o mês, ocorrem no meu corpo e refletem 
na alma à medida em que as semanas correm. Aquelas famosas mudanças 
de humor próprias da tensão pré-menstrual, e que, parecem não serem 
simples, e muito menos normais. A verdade é que estas mudanças, do 
estado energético, das vibrações, ou sei lá do que, praticamente me viram 
do avesso, revelando facetas até então obscuras de mim mesma. Quando 
assaltada durante o mês por este estado alarmante de psicose passageira, 
meu mundo se transforma. Interfere no meu trabalho e todas as possíveis 
complicações ficam mais prováveis. Tudo se torna exageradamente 
grande, universo de cores berrantes, sons irritantes, causando um enorme 
cansaço, e eu, impotente diante dessa enormidade de sensações 
alucinantes, tenho sempre a impressão de que não sobreviverei. E ainda 
tem a máquina de lavar para consertar. 

E, a cada vez, quando emerjo da crise, através do verter tranquilizador 
do sangue, constato quase com alegria infantil que continuo dona de 
meus sentidos, dos meus instintos e, que surpresa, continuo a mesma 
pessoa. Neste momento minha imaginação retrocede séculos, muito além 
de dona Martinha, que não tinha direito a esses "luxos", e vai buscar na 
história antiga, lembranças arcaicas de um tempo em que a T.P.M. não 
era T.P.M. Era um tempo de respeito ao próprio corpo, ao ciclo mensal 
lunar, de altos e baixos, colinas e vales. Um tempo quando a sabedoria 

26 

HERMES 

das mulheres e dos homens reconhecia como legítimo, o direito a essa 
diversidade. 

Invejo essas mulheres, que felizes, puderam viver num tempo em que 
não havia humilhação em serem escravas dos hormônios. Um tempo em 
que seria estranho pressupor que a mulher deveria tratar estes sintomas, 
para estar apta a acompanhar seu marido na caçada diária, ou na guerra. 
Um tempo em que a mulher tinha o direito de, tal qual a lua, ter suas 
fases, seus mistérios, seu tempo de recolhimento, de atenção especial das 
anciãs, de lua cheia e lua nova, não constituindo estas fases motivos para 
sentirem-se humilhadas, cansadas, estranhas, exauridas, não só pelo estado 
alterado em si, mas também pelo peso da obrigação de não se sentirem 
assim: sem ciclos. 

Fico a imaginar aquela abençoada cabana, eu lá dentro, protegida do 
mundo à minha volta, por todos aqueles tabus e preceitos que certamente 
as mulheres seguiam à risca pois não eram bobas como nós. Era-lhes 
permitido passar por tudo isso sem maiores explicações, pois tudo já 
estava devidamente explicado pela própria natureza. 

Imagino o olhar dos homens da aldeia sobre aquelas mulheres 
recolhidas, que quando purificadas, saiam de lá. Olhares carregados de 
inveja, talvez, ou respeito. Ou curiosidade, ou apenas um simples olhar 
de quem aceita, ou entende aquela estranha transformação temporária 
como norma, fazendo parte do cotidiano. Acho que não existiam, nos 
olhares, traços de compaixão ou deboche. 

Pena tudo isso ter acabado e dissipado, pois minha saúde mental estaria 
lá muito mais protegida das crises de T.P.M., que quando se associa ao 
pânico gerado pela quebra da máquina de lavar roupa, torna-me 
extremamente frágil, deixando-me com a sensação de estar prestes a viver 
um surto. 

Eu não quero hoje me contentar com uma tranqüilidade conseguida 
artificialmente às custas de "n" terapias, químicas ou não, que afinal tentam 
adaptar-me a um ritmo linear, masculino, não permitindo que eu viva 
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conforme meu próprio ciclo mensal, com seus altos e baixos, serras e 
precipícios. E como seria? Pergunto a mim mesma. Teria um mês somente 
com luas novas, ou serão todas cheias? Este é ainda um ponto a esclarecer 
com meu médico, minha terapeuta, ou, com quem mesmo? 

Não quero. Quero a volta de nossa cabana de recolhimento. Quero 
entender a T.P.M. não como um sintoma de inadequada distribuição 
hormonal, mas como um sintoma de que não estamos vivendo 
adequadamente nossa feminilidade. Ficamos com raiva e descontroladas 
emocionalmente porque não respeitamos nossos ciclos. Talvez dona 
Martinha pudesse dar um palpite também, pois embora vivesse no tempo 
da tina d'água e do sabão de cinzas, sem o tormento da máquina de lavar 
quebrada, também ela já não usufruía do direito ao conforto da cabana. 
Quero de volta a cabana, um ou dois dias de recolhimento para escutar 
as vozes internas, para avaliar o mês que passou e organizar o próximo, 
para descansar, para não por em risco meu mundo pelas explosões 
emocionais, para agir com respeito e consideração por estes ovários que 
funcionam em mim, determinando meu comportamento. 

Eles e a máquina de lavar roupa. 

28 

HERMES 

MATERNIDADE E A MULHER ATUAL 

Reflexões sobre imagens arquetípicas 
femininas ilustradas em uma pesquisa 

qualitativa de enfoque clínico 
Marcella Barbosa 

"Ser feminina é um ideal muito falado em termos culturais, 
mas muito obscuro em termos práticos" (Lucy Penna) 

Este trabalho surgiu a partir dos resultados obtidos em uma pesquisa 
qualitativa intitulada "Sonhos das mulheres brasileiras" realizada pelo 
instituto de pesquisa CPM em parceria com o CNDM (Conselho Nacional 
dos direitos da mulher, Ministério da Justiça), em razão da comemoração 
do dia Nacional da Mulher de 2001. 

A pesquisa qualitativa nasce históricamente em conjunto com a criação 
do marketing e com a necessidade de se investigar mais a fundo as 
verdadeiras "motivações privadas e incomunicáveis" (Prof. Fauze) que 
de fato decidiam a preferência e a compra dos consumidores. Com este 
objetivo, inúmeras técnicas migraram da psicologia e da sociologia para 
este campo de investigação da conduta humana que, na psicologia 
junguiana1, poderíamos compreender como a pesquisa que investiga a 
dimensão histórica e sociológica presente na constituição de cada 
indivíduo. 

Ao longo do tempo, a pesquisa qualitativa foi sendo aprimorada, sendo 
hoje discriminada com, ao menos, três finalidades: os enfoques 
exploratório, fenomenológico e clínico. 

O presente estudo é uma pesquisa social de enfoque clínico, ou seja, 
que tem como objetivo descobrir tipos particulares de conhecimento do 
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cotidiano, abrindo espaço para interpretações de abordagens psicológicas, 
ou possibilitando introspecção em tópicos que não poderiam ser 
compreensíveis a partir dos métodos clássicos de pesquisa, em geral, 
estruturados e práticos. 

O grande incômodo que serviu como motor propulsor deste estudo 
foi uma sensação constante, ao longo de outras pesquisas, de que a mulher 
brasileira encontra-se triste, insatisfeita e cansada: insatisfeita consigo e 
com suas escolhas. Este estado é preocupante, já que, como bem frizou 
o filósofo e humanista Daisaku Ikeda: "As mulheres que lutam por suas 
crenças são belas". 

O que então está ocorrendo? Como está a mulher brasileira, quem é 
ela e o que lhe falta? Estas perguntas, apesar de complexas e não 
generalizáveis, foram nossos focos na investigação, já que partimos de 
um pressuposto de que, históricamente, o feminino começa hoje a ser 
reconhecido e resgatado. 

Como se encontra o diálogo e a consciência de cada mulher com seu 
próprio feminino? Frente a estas inúmeras revoluções sociais, mercado 
de trabalho e pílulas contraceptivas, a mulher realmente passou a atender 
a si mesma, às suas intuições, necessidades e vontades, reconhecendo-as 
como algo imprescindível para quem tem uma natureza complexa, obscura 
e irregular? 

Nosso objetivo, portanto, era o de mergulhar em um recorte do 
imaginário feminino, das características mais marcantes da mulher 
brasileira, usando para isso a técnica qualitativa Delphi. Esta técnica é 
constituída de duas fases: realização de entrevistas em profundidade e a 
formulação e o preenchimento de um questionário feito a partir do material 
coletado nas entrevistas. 

O ponto chave desta pesquisa é a seleção das entrevistadas. Já que 
além de mulheres, estas precisam ser representantes de diferentes 
segmentos de nossa sociedade, para se poder, assim, formar "um 
caldeirão" de informações, que comuns e/ou contrárias, ilustram a 
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diversidade do feminino em nosso contexto social. Participaram desta 
pesquisa 23 mulheres consideradas de grande referência em inúmeros 
setores de nossa sociedade: escritoras, atrizes, empresárias, ativistas 
sociais, intelectuais, diretoras de mídia, líderes do terceiro setor, do 
governo e etc ... 

A primeira etapa foi constituída de uma entrevista pessoal em 
profundidade, de enfoque clínico. Ao invés de perguntas a serem 
respondidas, às entrevistadas eram oferecidos como estímulo, sonhos 
temáticos a serem sonhados, a partir do qual a mulher brasileira ia se 
constituindo, sendo delineada quase como que em uma aquarela mutável. 

Feita de muitos fragmentos arquetípicos representados por elementos 
da história, da realidade brasileira, e outros tantos decorrentes das 
projeções individuais, os temas de sonhos sugeridos foram: a genialidade 
feminina, o retrocesso, um devaneio, imoralidade, erotismo, realização 
profissional, amor, igualdade social, igualdade de gênero e a maternidade. 

Em seguida foi elaborado um questionário, preenchido pelas 
entrevistadas, onde as idéias e imagens mais presentes nas entrevistas 
eram avaliadas dentro de um critério de urgência e importância. Estas 
duas etapas tiveram o objetivo de ampliar a forma convencional de 
investigação, focada, em geral na função pensamento e no encadeamento 
racional de explicações. Desta vez, o convite era à contradição, ao 
inesperado, à emoção de mergulhar nas diferentes facetas do universo 
feminino individual e coletivo que, inevitavelmente, ali se mesclavam. 

A maternidade em foco 

Para este trabalho foi selecionado, como objeto de reflexão e análise, 
os resultados obtidos nos sonhos sobre a Maternidade. A razão desta 
escolha encontra-se em um curioso resultado obtido: as imagens e idéias 
sobre a maternidade brasileira estão diretamente ligadas à importância e 
à área de realização profissional destas mulheres na atualidade. 
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Para tornar-se mais clara minha afirmação, sugiro que recorramos à 
teoria junguiana, e sobre a teoria do arquétipo feminino com o intuito de 
repensarmos o significado da maternidade para a mulher. 

Whitmont, emA busca do símbolo, se refere a quatro aspectos possíveis 
e universais através dos quais o feminino emerge, ora a partir de 
combinações dos mesmos, ora de forma mais identificada com um deles. 
Estes aspectos são a Mãe, Hetaira, Amazona e Médium. Presentes em 
diferentes sistemas mitológicos, estes aspectos são a expressão de 
diferentes composições de qualidades essencialmente femininas, obtendo 
diferentes tonalidades e personalizações de acordo com suas combinações. 

A formação psíquica individual, assim como a psiquê: "é uma 
combinação complicada desses (grupos principais de instintos e 
modalidades fisiológicas e psicológicas) e de muitos outros fatores, 
apresentando, de um lado, um número infinito de variações individuais 
e do outro, uma tendência a mudar e a diversificar-se tão grande como 
a primeira", como Jung mesmo afirma. 

Se temos uma possibilidade infinita de formas de expressão e 
composições em nossa psique individual, percebemos os arquétipos 
sempre se fazendo presentes através desta, de forma mais ou menos 
identificada, mais ou menos individuada. 

Se compreendemos que existe maior equilíbrio e satisfação emocional 
quando a mulher não se encontra identificada com apenas um destes 
aspectos, alimentando-se ao contrário de todas estas possibilidades, o 
que significa a maternidade para estas mulheres? 

Não nos cabe aqui a interessante discussão de, se a maternidade é um 
instinto que sofre o fenômeno por Jung demoninado de psiquificação, ou 
se este é um fenômeno determinado por outras modalidades, mas sim, 
compreenderemos como os conceitos e valores atribuídos à maternidade 
estão diretamente associados com a vivência dos aspectos femininos e 
com o animus, já que é esta função que impulsiona a mulher às suas 
conquistas profissionais. 
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As cenas mais "sonhadas" por escritoras e filósofas, foram momentos 
onde uma experiência de êxtase, individual e coletiva, fundia-se em uma 
experiência extremamente sensorial, advinda da função sensação: 

"Vem depois da parte erótica, vem de um orgasmo cósmico, é recriar 
o mundo" 

"Uma grávida passando a mão na barriga, tratando de cuidar daquele 
ser humano que vem ao mundo independente de seu sexo" 

"É ver uma vida nova para o mundo saindo de você. O momento onde 
se pega a criança pela primeira vez e se dorme de uma exaustão plena" 

"Ter um filho e querer que ele seja bonito, com acesso à educação e 
rico" 

Apesar de ter sido comum se ressaltar a importância deste filho ter 
sido gerado em um ato de amor e prazer, é marcante a transposição da 
fala para uma constatação de que a maternidade simboliza o nascimento 
de uma nova relação de amor, onde a projeção instaurada está ligada à 
experiência de origem do mundo, urobórica, algo típico da função intuitiva. 
Parece haver também nesse grupo de mulheres uma maior identificação 
com o aspecto da Médium, como bem ilustra essa colocação: 

"Vejo a maternidade como a imagem de Aquário: generoso, espalhando 
ao seu redor o sentimento de amor e maternidade, de solidariedade e de 
prazer no encontro". 

É no grupo de mulheres empresárias, esportistas e de altos postos 
governamentais que a figura paterna emerge na cena, assim como a 
dificuldade de conciliação da maternidade com a vida profissional, a 
responsabilidade de sustentar a família e a recusa da maternidade ocorrem: 

"Depende muito da região do país, é dificil dizer" 

"Sonho de realização de todas as mulheres, gostaria que tudo fosse da 
forma como cada uma imagina" 

"Não ocorre, esse sonho se tornou um pesadelo, hoje é um sentimento 
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mais realista (em termos financeiros)" 

"Sonha em gerar alguém que a ame, atitude contrária à do pai ou a de 
todos os outros que a abandonaram nessa vida" 

"Sala de parto, momento leve, acompanhada do parceiro. Tem mulheres 
que nasceram com essa disponibilidade, outras não" 

"Quando é uma decisão é lindo, quando não é, é um martírio" 

"A mulher quer poder compartilhar com o homem, e para isso é 
necessário um acordo de amor, para ela poder compartilhar" 

Nessas frases observamos a presença de aspectos da Amazona, espírito 
guerreiro que prioriza a proteção de suas crias ou de sua prole. Voltada à 
ética e a justiça, estas mulheres parecem estar mais voltadas às suas funções 
pensamento e sentimento, planejando e compreendendo o mundo de forma 
mais extrovertida. 

Em outros casos, os aspectos de cuidar e acompanhar a cria foram 
vistos como algo inerente e natural, e em outros como a parte da 
maternidade que poderia ser "desconsiderada'. O curioso entretanto é 
notar que a primeira postura foi citada por profissionais autônomas, 
ativistas da área social ou atrizes enquanto que a segunda foi citada pela 
única profissional ligada ao universo de programas infantis: 

(01) 

"Sentada em uma poltrona, com seios fartos, amamentando, ela sente 
um enorme prazer" 

"Poder amamentar, orientar, estar perto de sua cria, ela quer ver o seu 
desenvolvimento" 

"Um prêmio da natureza, alguém amado, planejado que vai ser beijado, 
cheirado e amassado" 

"Ela está no 8° mês, com o aconchego da família, é bonita e continua 
trabalhando" 
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(02) 

"Filhos que crescem sozinhos, ela participa mas não da parte chata, é 
como os bichos criam seus filhos" 

A maternidade portanto, apesar de essencialmente estar ligada ao 
aspecto materno do feminino, parece adquirir os valores e conceitos 
ligados às demais experiências femininas: ser eternamente Hetaira, viver 
os limites e os desafios como Amazonas ou viver a experiência de ligação 
com a criação universal através da Médium. 

Se como Whitmont, entendermos o feminino como a essência ligada 
"aos elementos impulsivos, relacionados à vida, um fenomêno natural, 
não premeditado, espontâneo, à vida dos instintos, da carne, da 
concretude, da terra, da emotividade e relacional", podemos inferir que 
apesar de valorizada e desejada, a maternidade, vista como uma 
experiência essencialmente feminina, é hoje sinônimo de planejamento, 
cuidado e trabalho. Em um mundo racional e lógico, a criação espontânea 
é substituída por uma valorização da ordem, sem, entretanto, renegar a 
existência de um "certo dom" carregado por algumas mulheres. 

Pudemos observar também que as mulheres mais identificadas com a 
Amazonas e com Hetaira são aquelas em maior conflito com o exercício 
de dividir, de abdicar e negociar em função do Outro, o que também é 
vivido de uma forma extremamente positiva quando é sugerido como 
caminho um "acordo de amor" (vide última frase das empresárias). 

Por fim, gostaria de ressaltar como ficou evidente a possibilidade que 
a função sensação pode oferecer no caso da maternidade, quando esta 
funciona como uma função de transcendência. Apesar do aspecto feminino 
Mãe ter como desafio o desenvolvimento de suas funções individuais, 
neste estudo foi observado como outros aspectos como a Médium, 
Hetaira, podem servir como auxiliadores, assim como a própria função 
sensação, gravando as marcas e histórias não reveladas. Esta é uma 
experiência completamente individual e única, brindando a mulher, de 
qualquer nível de consciência ou estrutura psíquica, com uma experiência 
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sensorial que vai de encontro com o próprio feminino, direto e interno, 
como bem descreve Marion Zimmer, em Brumas de Avalon: 

"Um ritual de renovação e fertilidade, de colheitas das terras e dos 
ventres das mulheres da tribo. Ainda que tivesse visto outras jovens 
adoecendo ou empalidecendo após estes rituais, antes que começassem 
a inchar como frutas amadurecendo, já tivesse visto crianças nascendo 
ou até trazido ao mundo algumas com suas próprias mãos parteiras, 
nunca, em sua "cegueira" havia imaginado que ela também iria um dia 
sair do ritual com um ventre pesando a crescer" 

Ou na fala de uma de nossas entrevistadas: 

"Minha primeira gravidez foi também minha grande desidealização da 
vida. Eu me senti igual a uma vaca ou a uma cabra, grávida ou 
amamentando. Mas a cada vez que uma criança nova era posta em meus 
braços, eu tinha a sensação de que algo radicalmente novo aparecia no 
universo, sim, no universo, e brotando de mim". 
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DAR A LUZ 

Lucy Coelho Penna 

A experiência do parto inspirou algumas de minhas meditações ao 
longo desses anos em que sou mãe e, recentemente, avó. Contemplei 
longamente o sentimento que tive no nascimento dos meus filhos. A 
incerteza de como ficaria meu corpo depois dos partos assustava-me. 
Iria romper-me como uma fruta madura irremediavelmente transformada 
em alimento? 

Meu primeiro filho viu a luz em uma tarde primaveril. O segundo 
aprontou-se para sair quando eu estava no cinema. Quis estar presente à 
zero hora do domingo da ressurreição! Quando pensei que já sabia tudo, 
o terceiro me ensinou a parir sem anestesia, vindo à luz do dia tão rápido 
e fácil que o médico ainda não tinha colocado as luvas. Até hoje ele é o 
mais ligeirinho dos três ... 

Como os homens se aproximariam do mistério da vida e da morte sem 
a mulher como medianeira? Não seria o parto a maneira projetada pela 
Mãe Terra para ensinar a eles a realidade cíclica do vir - a - ser? 

Comparando essas experiências, percebo que as ondas de contração 
na hora do parto me tomavam o corpo como se "fosse baixar um santo". 
O parto natural é uma v.:erdadeira erupção vulcânica. Minutos apenas e 
eu ultrapassei os limites do meu mundo, nascendo, eu mesma, para o 
imemorial mistério da vida. 

Sei que, afinal, tudo foi suave, macio e aconchegante. Ainda que me 
tenha aberto como a Mãe Terra quando jorra de si mesma o fogo que 
acalenta no seu fundo ventre. Uma fonte poderosa de energia, calor e 
magnetismo vem à superficie. Fachos de luz contrastam com a escuridão 
da lava que vai tornando-se fria. A expressão "dei à luz!" não teria saído 
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da boca de uma primeira Eva exaltada de poder? 

Outro dia, na aula de Cinesiologia, Lurdes Minari comentou "Quando 
a minha filha Marina nasceu, eu compreendi o significado de dar à luz". 
Trazer uma criança à luz do dia, superando todos os empecilhos, é operar 
um milagre em parceria com a Mãe Terra. 

Quando se diz "Eu dou à luz", o ser que de mim brotou torna-se 
consagrado à Luz divina. Como reza a Grande Invocação ... "Do ponto 
de Luz na mente de Deus, flua Luz à mente dos homens". A consciência 
de pertencer à unidade cósmica representa um marco nas tradições 
espirituais e começa no minuto do nascimento. 

O que pode haver antes dessa luz que damos aos filhos e filhas na hora 
do parto? A escuridão dos meses dentro do ventre. Essa fase sem luz 
permanecerá registrada na história de cada um e será usada como metáfora 
para os períodos de incubação de idéias. Quando gestamos planos, 
sentimentos, decisões, seguimos transformando a matéria pela vida afora. 

Uma dignidade serena inspira aquelas que passaram pelo parto natural. 
Vencendo o medo de partir-se em duas para deixar partir de si mesma a 
criança amada, elas podem alcançar uma visão mais lúcida da força vital 
do que deixando-se abrir pelo bisturi. O parto cesariano rouba da alma e 
do corpo o ganho da participação voluntária na expulsão da criança. 

A imagem corporal depois do parto natural registra as contrações 
involuntárias do útero que "deseja" expulsar a criança querida, bem como 
a intenção consciente de ajudar nesta expulsão. Na memória do corpo, a 
tensão dos músculos mostra a urgência do querer ver-se livre do bebê 
que provoca tanta dor. Não é uma maravilha que para ter o seu bebê nos 
braços, a mãe tenha de primeiro expulsá-lo de si mesma? 

Assim, também, outros momentos exigem que a mãe abra-se para 
deixar ir um homem, ou uma mulher, que foram suas crianças queridas. 
Sem deixá-los sair de seus braços, de sua casa, de suas vistas, como irá 
tê-los maturados? A batalha da existência pede que sejamos heróis e 
heroínas na justa medida em que renunciamos ao maternal abraço da 
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Mãe Terra para depois voltarmos à Ela com a consciência formada, 
acolhendo-a em nosso próprio peito. 

Deixando para os anos de imaturidade o desejo de sugar as forças da 
Terra, o ser humano com poder e sabedoria cuida da Mãe com amor 
filial. Na jornada da consciência, uma filha, ou filho, precisam afastar-se 
da maternal proteção para ajuizar sobre o alcance espiritual da união 
com a Mãe. 

Percebi que a recordação dos partos estava incorporada em minhas 
juntas. É preciso aparentemente separar-se, para unir-se com nossos filhos 
e filhas de maneira mais sutil do que antes. Na unidade indiscriminada 
que forma-se no ventre, a mãe e o bebê são uma totalidade. Mas o bebê 
compartilha dessa unidade sem consciência. 

Parte-se o ovo, o grito assusta, porém a chama da luz consciente está 
implantada em ambos. A mãe tem nos braços seu filhote para novas dores 
e renovados gozos. Inúmeras outras vezes a insegurança de abrir-se e 
deixar ir tocará no ponto sensível que a consciência registrou desde o 
parto natural. A imagem corporal da mãe informará que pode confiar no 
processo imemorial da vida. 

O parto natural facilita a compreensão do majestoso movimento da 
Mãe Terra. Faz com que a mulher experimente amplamente o desejo de 
livrar-se do incômodo que as contrações provocam. Identificando-se com 
o "sonho" do seu útero, ela percebe que precisa expulsar o bebê. Não 
sentiria mesmo uma certa raiva dele nessa hora? Não é com os dentes 
trincados que ela espreme de si o fruto já no ponto de sair? 

As pessoas perceberiam o sonho do seu corpo também na preparação 
para a cesárea, caso estivessem atentas a isto. Talvez o resgate do corpo 
onírico nesse momento decisivo para a auto-afirmação da mulher seja 
possível através da identificação com as contrações do útero. 

E possível incluir os ganhos psicológicos do parto natural na cesárea 
a partir da aceitação da rejeição do bebê. Uso deliberadamente esse verbo 
para assinalar que o útero sonha com a rejeição do bebê, no parto. Claro! 
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Não seria mortal para mãe e bebê que se prolongasse aquela estadia? 
Mas, quantas mãezinhas estão preparadas para certificarem-se de que 
seu útero expulsará a criança? Não lhes parecerá uma violência 
inadmissível? 

A mentalidade patriarcal desenraizou a mulher da natureza. Para 
algumas pessoas aculturadas, abrir as pernas e gritar para expulsar de si 
a criança amada é demais primitivo. Além de contrastante com a imagem 
de boa mãezinha. 

O descondicionamento dos padrões culturais inibidores é necessário 
para as mulheres modernas que desejam ter o parto natural. No curso da 
substituição do medo pelos valores a usufruir, enfrentarão a máquina 
hospitalar e as regras médicas que concorrem com a boataria das amigas, 
disputando qual o maior empecilho para dar a luz em plenitude. 

Quando um filho ou uma a filha propõe sair do útero familiar, a imagem 
convencional da boa mãe pode tentar impedir. Não fica bem para a mãe 
aceitar de imediato a proposta das crianças estudarem fora. Pareceria 
que está virando as costas para ... mas "elas" não são mais crianças! 

No entanto, não há um momento em que o corpo da mãe sonha com 
uma cadeira só para ela? Honestamente, as pernas estão pedindo descanso? 
Não gostaríamos de deixar de pilotar a turma pelas aulas do colégio, de 
inglês, natação, terapia ... ? 

Como operacionalizar as necessidades íntimas com o marido e os 
horários da criançada? Tenho atendido mães que não trancam nem a 
porta do banheiro, imaginando que estar "sempre à disposição" é bom 
para os filhos. Será que as pessoas fora do útero familiar estarão sempre 
à disposição, como ela? 

A ausência de reflexão leva as mães a realizarem uma inversão de 
valores no amor. A meditação identifica as necessidades de 
desenvolvimento próprio que são anteriores ao fato da maternidade, 
ajustando melhor o papel materno. Uma ação correta pede que se busque 
continuamente a luz para decidir em paz. Ora, a verdade que se quer 
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alcançar é fruto de um período de escuta paciente da voz interior. A 
pessoa que conseguir criar momentos de meditação terá frutos verdadeiros 
que iluminarão as suas escolhas. 

E quando a verdade interior apontar na direção de que a mãe precisa 
de um espaço, para ficar só e reconstruir a própria vida? O ajuste entre 
os desempenhos da mulher como pessoa, profissional, amante, mãe, ficam 
mais fáceis se o equilíbrio estiver enraizado na busca da verdade interior, 
em lugar da expectativa social. 

Acompanhei quatro barrigadas da minha cachorra cocker, a Fafá. Ela 
foi uma mãe extremosa, limpava perfeitamente seus filhotes, até a 
veterinária elogiou. Fafá engolia a placenta, lambia toda a urina e as fezes 
dos bebêzinhos e assim, garantia a saúde deles. Mais tarde, trazia cada 
um que se extraviasse de volta para o ninho que ela preparara, e nós 
ajudáramos com panos quentinhos e uma luz acesa nas madrugadas frias. 

Ela dava de mamar com infinita paciência, aqueles bichinhos 
pendurados dia e noite nas tetas inchadas de leite. Ela mesma só levantava 
para fazer suas necessidades longe do ninho, ou para comer. Um modelo 
de dedicação que tinha dia para terminar. Acontecia mais ou menos entre 
40 e 60 dias depois do parto. Fafá tornava-se levemente distraída e não 
atendia às súplicas pelas tetas. Nós começamos a dar um mingau para 
matar a fome desvairada dos bichinhos. Depois eles comiam a ração 
própria dos bebês, mas ela? Queria a sua vasilha sem ninguém perto, 
rosnava para os filhotes como se fossem estranhos! Não admitia disputa 
com sua comida. Pulava por cima dos que ainda tentavam mamar. 
Despachou-se solenemente ao final do período em que seus hormônios 
assim decidiram. 

Se pudermos ler atentamente os sinais do próprio corpo, aprenderemos 
mais sobre a humildade. Reconhecer os limites internos é uma sabedoria 
que as mães começam a aprender no dia em que engravidam, e não termina 
mais. A compaixão não é um sentimento para desenvolver só com os 
outros, mas antes de mais nada, consigo mesma. As mães precisam 
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lembrar-se disso. 

O principal ganho psicológico do parto natural é a experiência de 
poder associada ao gesto de amor. Poder de reter ou de permitir com 
amor, tanto por si mesma, quanto pelo outro. Do ato de participar 
ativamente para tirar de si o bebê esperado nascem uma criança para a 
luz, e a luz de uma nova consciência do poder na mulher. Tomara todos 
os nascimentos fossem naturais e trouxessem a criança e a mãe para a 
verdadeira Luz! 

Seria o parto natural uma iniciação nos mistérios da Mãe Terra, para 
as suas filhas experimentarem tanto o poder de gerar quanto o de libertar
se do seu fruto? Se o caminho em direção à Luz pede um constante 
despojar-se das realizações anteriores, o parto natural é uma ocasião 
excelente para aprender esta verdade. 
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UMA CONTRIBUIÇÃO DA 
PSICOTERAPIA, DO SANDPLAY E DA 

ABORDAGEM CORPORAL NO 
TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA DE 11 

ANOS COM PÚRPURA 
TROMBOCITOPENICA IDIOPÁTICA 

(PT/) 
Lucy Silva Campos 

Quando o caso me foi encaminhado pelo Projeto Social Jardim Brasil, 
do qual faço parte, eu tinha conhecimento da Púrpura mas não exatamente 
da Púrpura Trombocitopenica Idiopática (PTI). Existem vários tipos de 
Púrpura e são determinadas pelos diferentes mecanismos usados pelo 
corpo para manifestar organicamente o quadro. Segundo Francone (1982), 
o número de plaquetas num sangue preservado é de 140.000 a 340.000/ 
mm3 . 

Pesquisando especificamente a PTI, encontrei a seguinte explicação: 

" ... trata-se de plaquetopenia decorrente da destruição das plaquetas 
sensibilizadas por auto-anticorpos (IgG), daí a denominação púrpura 
plaquetopênica imune. A forma aguda da PTI costuma ser sempre 
secundária a infecções, sobretudo em crianças, quando costuma ter 
evolução curta (3-6 meses). Não é raro instalar-se a remissão espontânea 
alguns meses após os sangramentos terem-se manifestado. 

Essa forma aguda da PT! é mais rara nos adultos ... 

A PT! naforma crônica recebe o nome de doença de Werlhoff, sendo 
comum em adolescentes e mulheres jovens. Nem sempre há correlação 
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precisa com um processo infeccioso inicial, e o quadro hemorrágico 
depende do número de plaquetas em circulação. Quando esse número 
varia entre 50.000 - iOO.OOO/mm), os sangramentos são pequenos, 
geralmente manifestando-se como petéquias e equimoses em partes do 
corpo expostas a traumatismos. Epistaxes e gengivorragias de pequenas 
importâncias podem estar presentes. 

Quando esse número cai abaixo de 20.000/mm3 , o risco de hemorragias 
graves e espontâneas no sistema nervoso central ou no aparelho digestivo 
ou urinário aumenta muito ... " 

Após o esclarecimento dei início às entrevistas com a mãe da criança. 
Segundo seu relato, aos 8 anos de idade a criança desenvolveu um quadro 
de PTI e desde então vem se submetendo a tratamento médico. Apresenta 
quedas bruscas na contagem de plaquetas no sangue, chegando a 5, 500 
ou 1000/mm3 , fazendo parte do grupo de casos de risco de hemorragia 
espontânea, e na verdade elas aconteciam. As internações eram inevitáveis 
e nesses momentos a criança era submetida a transfusão de sangue e a 
urna terapêutica à base de cortisona dentre outros procedimentos médicos. 
Nos últimos meses, precisamente de janeiro à outubro de 2000, quando 
entramos em contato, a freqüência era de três internações por mês ou 
maIS. 

Nos encontros posteriores com a mãe, foram esclarecidos aspectos 
do desenvolvimento psicomotor, da conduta, interação da família e 
antecedentes familiares. De acordo com os dados relatados pela mãe o 
desenvolvimento da criança transcorreu adequadamente, e interagia com 
crianças de sua faixa etária. Porém quando a doença se apresentou, junto 
vieram as limitações. Não podia brincar como antes, não podia jogar 
bola, brincar de pique ou de qualquer brincadeira que pudesse chocar-se 
com os amigos e/ou cair, o risco de hemorragia estava sempre presente. 
Segundo o relato da mãe a criança se sujeitava às limitações, internações 
e intervenções médicas passivamente. 

Neste caso em particular, dei início ao atendimento da criança antes 
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de terminar a anamnese com a mãe. 

A proposta inicial era de um psicodiagnóstico, mas frente ao estado 
emocional da criança e a demanda da mesma nas sessões, o processo se 
transformou em psicoterapia. No início a criança se apresentou ansiosa, 
humor rebaixado e manifestação de tristeza, retratando um sofrimento 
psíquico significativo. 

Os atendimentos eram realizados duas vezes por semana nos quais foi 
possível observar a dependência da criança em relação a seus familiares, 
abstendo-se de tornadas de decisões até mesmo em relação a atitudes 
básicas do cotidiano por receio de consequências no quadro clínico. Planos 
futuros eram sempre carregados de angústia e incerteza gerando tensão 
interna. Não falava sobre nada que se relacionasse à doença, era visível a 
emoção quando tentava, e então abandonava a idéia. 

Segue relato parcial do desenvolvimento do processo com ênfase no 
uso do espaço terapêutico e urna breve descrição do momento atual. 
Para melhor esclarecimento, dividi os momentos do Trabalho Corporal e 
do uso do Sandplay. 

N o primeiro encontro foram feitas as devidas apresentações e a 
proposta de trabalho. 

Em seguida pedi que me contasse algo sobre si mesma para que eu 
pudesse conhecê-la melhor. Corno não obtive resposta à minha solicitação, 
perguntei em que atividades estava envolvida no momento. Ela se 
manifestou, mas não respondeu exatamente a pergunta feita e se reportou 
à época anterior à doença, falando da escola na qual estudava e gostava 
muito. Não conseguia verbalizar o que gostava na escola e nem corno se 
sentia naquela época expressando-se através de um "UFF!". Corno a 
emoção era visível em seu rosto, sugeri expressar-se fazendo uso dos 
materiais que estavam disponíveis no armário; ela optou pela pintura. 

Escolheu corno tema o "Pôr do Sol". A pintura foi feita com o guache 
bem diluído em água. O céu foi pintado de azul e o sol, em amarelo, se 
misturava ao verde do mar. Ao lado escreveu mar e seu nome embaixo. 
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Enquanto pintava falava baixinho sem me olhar, parecia falar para si 
mesma. Contou em tópicos sucintos e entrecortados todas as mudanças 
que ocorreram em sua vida na época em que surgiu a PTI. Falou da 
família, da separação dos pais, do quanto sentia falta do pai, do quanto 
foi ruim sair da escola que gostava, do quanto foi ruim ter que sair da 
própria casa e morar na casa dos avós, do quanto se controlava para não 
chorar. .. 

Quando terminou conversamos sobre as situações que passamos e 
como as vezes não conseguimos entender o que está acontecendo e só 
sentimos muito forte. Depois pensamos nas várias formas de expressar o 
que sentimos (pintando, dançando, falando, chorando, balançando os pés, 
"cruzando as mãos e rodopiando os polegares" SIC). 

No encontro seguinte ela foi direto para a argila e utilizando-se do 
mesmo mecanismo foi relatando situações que a incomodavam, usava 
frases curtas. 

A cada encontro ela escolhia um material para expressar seus 
sentimentos; a harpa foi usada no dia que seria internada para tomar 
cortisona, pois o número de plaquetas havia diminuído consideravelmente 
e precisava fazer uma biopsia. Estava deprimida, quando a harpa silenciou, 
sugeri um desenho e novamente ela escolheu como tema o "Pôr do Sol". 
Desta vez o desenho foi feito com lápis comum. O céu, o sol e o mar, mas 
as linhas eram tão fracas que só de perto era possível identificar um 
desenho naquele papel. A energia parecia estar se esvaindo assim como 
acontece quando se tem uma hemorragia, e segundo Rudiger: "O sangue 
é o símbolo da vida. O sangue é o portador do material da vida e expressão 
da individualidade". 

Neste momento optei pelo trabalho corporal, visando estimular a 
energia e a consciência corporal. O trabalho foi bem aceito por parte da 
criança que inclusive verbalizou a sensação de tranqüilidade e prazer 
durante a aplicação. 

Quando se levantou pediu para montar uma cena na Caixa de Areia. 
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Colocou um cavalo branco no centro, virado para a direita, para o futuro. 
À sua volta dispôs vários animais construindo em movimento espiral, 
deu o nome de Floresta. Esta foi a primeira de uma série durante o 
processo. 

Na segunda cena, colocou um pião colorido no centro da caixa e em 
volta acrescentou jogadores, negros, japoneses, animais domésticos e 
animais selvagens. Deu o nome de Mistura de Raças e Alegria. Quando 
nomeava a produção verbalizava o sentimento. 

A terceira foi corrida de lanchas. Nove lanchas do lado esquerdo 
(inconsciente) e cada lancha tinha um carro correspondente do lado direito 
(consciente). Cada par tinha um dono e assim era possível para o dono 
andar tanto no mar quanto na terra. 

A quarta foi um macaco colorido no centro da caixa, ao qual chamou 
Felicidade. 

A quinta e a sexta cenas mostram uma estrutura organizada com 
delimitação de espaços sugerindo uma diferenciação de si mesmo. 

Na sétima cena foram representados os opostos (possibilidade de 
reorganização egóica) e para a criança representou "tudo que o mundo 
tem" (SIC). Fez um mundo de massinha e colocou no centro da caixa, de 
cada lado do mundo colocou uma ponte (ex: - O -- ), sobre a ponte 
da direita colocou o diabo e ao lado da ponte dispôs personagens que 
chamou do mal (bruxa etc.); sobre a ponte da esquerda colocou Jesus, e 
ao lado da ponte, personagens que chamou do bem (fada, Nossa Senhora, 
anjos etc.). Vale ressaltar que neste dia estava inquieto e não conseguia 
decidir o que fazer. Depois de montar a cena disse: "Agora estou pronto, 
vamos." 

A oitava e última cena até então, teve como tema a própria família. 
Dispôs os personagens e não quis comentar. 

A técnica do Sandplay facilita a expressão de fantasias inconscientes 
em um espaço protegido, livre e isento de regras. É uma técnica não 

47 



HERMES 

verbal e especificamente para esta criança, funcionava desta forma: ela 
representava na caixa o que sentia e não conseguia verbalizar. 

Os encontros foram intercalados também com jogos nos quais percebi 
a relação do nível de plaquetas no sangue com a disposição para vencer, 
fato pontuado e discutido com a criança. Foram realizadas brincadeiras 
que envolviam o corpo como pintura com os pés e as mãos, dança, boliche, 
voley e futebol. A criança se surpreendia bastante por transpirar e gostava 
da sensação, como havia sempre o receio de se machucar, esta era uma 
sensação há muito não experimentada. 

Desde a primeira experiência do trabalho corporal a criança pedia em 
todos os encontros para que o fizesse, ou seja, duas vezes por semana. 
As técnicas usadas foram, Reflexologia, Michaux, J acobson, Calatonia, 
Relaxamento, toques sutis e outras técnicas para estimular a percepção 
corporal. 

No final do mês de novembro, a atitude e postura da criança 
apresentavam algumas mudanças e num dos encontros ela pediu para 
desenhar e pela terceira vez, o tema escolhido foi o "Pôr do Sol". A 
diferença entre este pôr do sol e os outros dois foi a substituição do mar 
por montanhas e foi feito com lápis de cera, as cores eram fortes e bem 
definidas, a montanha foi contornada e os raios do sol foram pintados de 
vermelho, ao lado foi escrito Brasil 500. Esta produção tinha vida, força 
e determinação. 

Durante o processo, a criança começou a falar sobre a seus sentimentos 
em relação a doença, levou um a um os temas colocados no primeiro 
encontro para serem repensados e aumentou a atividade física em casa. 

No mês de dezembro o número de internações reduziu 
significativamente e de Janeiro até agora, Junho de 2001, não houve 
necessidade de internação para qualquer dos procedimentos citados 
anteriormente. 

Atualmente faz planos para o futuro, programa viagens, relata situações 
de brincadeiras com amigos na escola e demonstra autonômia de ação. 
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Tem jogado durante as sessões, se submete ao trabalho corporal, 
eventualmente pinta e vai para a caixa de areia e é capaz de expressar 
verbalmente seus sentimentos. 
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FUTEBOL: MOTIVO DE GÊNERO E 
BRASILIDADE* 

Rubens Bragarnich 

"Vem cá também tu, venerável forasteiro; exibe-te 
nalgum desporto, se aprendeste algum. Til deves 
conhecer desportos, pois a maior glória na vida / 
dum homem são os feitos que realiza com os pés / - " e as maos . 

(Canto VIII, " Odisséia" - Homero) 

As imagens do futebol tem habitado corações e mentes dos brasileiros 
desde o final dos anos 30 até quase o fim da década de 90. Durante estes 
60 anos, tem se constituído certamente em um dos símbolos mais 
importantes e reconhecidos de brasilidade, pela identificação maciça de 
seu povo, especialmente em tempos de torneios e competições 
internacionais, validada por estrangeiros. Até hoje, Pelé é o brasileiro 
mais conhecido no planeta. Do futebol nos orgulhamos, por ele sofremos 
e através dele nos afirmamos como povo e nacionalidade. 

As imagens relacionadas com o futebol constituem um motivo temático 
recorrente em nossa cultura cujo valor psicológico tem sido singularmente 
negligenciado por algumas razões que observaremos a seguir. 

Há muitos anos atrás, um colega me confidenciou a sua enorme 
perplexidade e frustração quando, ao inicio de sua análise junguiana, 
emergiram em seus sonhos imagens relacionadas ao futebol tão contrárias 
às suas expectativas de sonhos "profundos e significativos". Igualmente, 
quando comentei com um colega que iria escrever sobre aspectos 
psicológicos ligados ao futebol, recebi um olhar de desaprovação e 
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desapontamento. 

Essas duas manifestações revelam a nossa atitude depreciativa ao 
associarmos o futebol com superficialidade. 

Outra insuspeitável variável advêm o fato de que a Psicologia do 
Inconsciente se dispõe a tratar de assuntos mais sensíveis e complexos. 

Colabora igualmente o fato do futebol ser um esporte, um jogo, algo 
ainda relativamente novo como objeto de estudo da Psicologia. 

Ademais, a maioria dos terapeutas pertence ao gênero feminino, o 
que converge nessa mesma direção não sem razão, uma vez que o futebol 
é originariamente um "motivo de gênero", gerando desde um 
compreensível afastamento feminino desse tema "masculino" até atitudes 
de certa estranheza ou desinteresse. 

Por "motivo de gênero" estou me referindo à presença de um tema 
que se manifesta com relativa constância e recorrência ao longo do tempo, 
em torno do qual gravitam idéias e imagens ligadas a determinadas 
tonalidades afetivas, caracteristicamente significativas dentro do universo 
do gênero masculino. 

Por último, cabe salientar a negação da agressividade contida pertinente 
ao futebol, filtrada nas transmissões de rádio e tv, e mascarada pela 
plasticidade mágica do futebol brasileiro. 

O futebol, hoje praticado por um número estimado em torno de 200 
milhões de pessoas em todo o mundo, encontra suas raízes em extratos 
genealógicos de duas ordens: um remoto e mítico, expresso nos jogos 
patriarcais das ligas masculinas e outro mais específico, ligado à própria 
historicidade do esporte. 

Com os jogos patriarcais clássicos, o futebol guarda estreita vinculação 
com as competições entre cidades, fratrias ou Estados como aquelas 
finamente descritas na mitologia grega, romana e outras. Estas festividades 
anuais reuniam os melhores homens que competiam em diversas 
modalidades desportivas em homenagem a uma divindade local ou 
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nacional, ou mesmo em memória a algum renomado herói: pedestrianismo, 
equitação, lançamentos de disco, corridas com bigas, pugilato, salto e 
tantas outras, exaustivamente narradas e descritas (como por exemplo, 
nos Jogos Pan-helênicos), que fizeram parte do entrecho de inúmeros 
mitos de herói como também teceram o pano de fundo na formação da 
identidade dos povos da Antiguidade, onde esses jogos cíclicos faziam 
parte nas intrincadas relações geopolíticas e interculturais entre povos e 
nações vizinhas. 

Com o processo de secularização gradual do mundo ocidental, a 
realidade dos jogos e competições foi se deslocando do âmbito mítico
religioso para o institucional. Estes passaram a figurar como área de prática 
de educacional e de entretenimento e lazer, desconectando-se do seu 
valor espiritual original. Ainda assim, fragmentos e corruptelás das gestas 
do culto de herói ainda encontraram solo fértil nas nossas psiques e nos 
campos de jogo, permanecendo refratárias à racionalidade, como bem o 
demonstra a nossa inesgotável capacidade de glorificação dos atletas bem 
sucedidos nos diversos esportes. 

De outra parte, a genealogia específica do futebol registra, já na Idade 
Média, histórias e lendas de verdadeiras batalhas campais entre cidades e 
vilas na Europa, tendo uma bola como elemento de disputa, onde os 
registros são carregadas de truculência e violência desmedidas, 
especialmente na Itália com o nome "giuoco del calcio". 

Modernamente foi, no entanto, na Inglaterra, onde o esporte foi 
devidamente organizado em ligas no início da segunda metade do século 
XIX, com a fixação de critérios e regras após a sua separação de seu co
irmão, o rugby em 1823. Essa codificação em 17 regras, composta desde 
1877, hoje sob a orientação da International Board, órgão da FIFA 
(Federação Internacional de Futebol Association), regula um jogo forte 
e viril, sujeitando a agressividade e furor dos jogadores em busca da 
vitória. 

Com a transição gradativa do caráter amador inicial para a 
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profissionalização, ao futebol foi agregado também um caráter comercial 
além do desportivo. 

O esporte dessacralizado por um lado e controlado por regras 
patriarcais de outro, transformou-se, enganosamente, num jogo insípido 
e lúdico para o entretenimento e o lazer familiar. 

O que sentimos, no entanto, quando vamos a um campo de futebol, é 
surpreendentemente nada insípido: somos, em maior ou menor grau, 
acometidos pela irrupção de material emocional primitivo e arcaico 
devidamente constelado pelos elementos eliciadores dessa situação 
arquetípica. Neste clima de arena, entramos em contato com uma gama 
de emoções, idéias e sentimentos dos mais variados matizes, que vão 
desde o ódio, desejo de vingança, sentimentos de despeito e frustração, 
até vivências, no polo oposto, impregnadas de prazer e êxtase, por vezes 
podendo atingir estados anímicos sublimes vinculados ao sentimento de 
fraternidade e solidariedade. 

- Isso é uma privada a céu aberto!! Todos põem tudo para fora!! -
exclamou um amigo não afeito a frequentar os campos de futebol. De 
outro lado, as pessoas se abraçam, riem, cantam felizes quando um gol 
do seu time ocorre. 

Ali nos encontramos nós, mais uma vez e sempre, às voltas com os 
eternos problemas humanos: luta pela vida, luta pelo domínio do 
imponderável, pelo território adversário, em busca da vitória e da fama, 
ao mesmo tempo em que combatemos o nosso secreto temor do fracasso, 
o nosso medo, o nosso sentimento de inferioridade. 

Nossa identificação psicológica, muito além da aliança consciente que 
temos com o nosso time e suas representações, alcança zonas mais 
profundas em nossa alma, ativando aspectos eminentemente emocionais 
do nosso psiquismo. 

Dentre eles se destaca a agressividade. Nos surpreendemos 
especialmente com o contato visceral que inexoravelmente se estabelece 
entre nós e esse fator, interna e externamente: ele nos captura, literalmente 
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nos possui, assustando com a sua presença e com os altas intensidades 
atingidas. Ficamos, na maioria das vezes, inconscientemente reconectados 
a determinadas forças espirituais arcaicas, dentre elas esse temível fator, 
sem que saibamos em geral como lidar bem com ele. De certa forma 
todos nos permitimos, em alguma medida, um certo grau de vivência 
dessa agressividade, comedidamente se possível, mas nem sempre dentro 
dos parâmetros cabíveis. Ela se manifesta, desejavelmente, nos "cantos 
de guerra" das torcidas, nos hinos dos clubes e assemelhados. Ainda 
tolerável e parcialmente aceitável, na incontinência verbal expressa através 
dos xingamentos, provocações, deboches, gozações, ironias, sarcasmos. 

Esta é a função catártica; a privada a céu aberto mencionada acima. 

O mesmo também ocorre, muitas vezes, vertiginosamente dentro de 
campo entre os jogadores, técnicos e árbitros, o que nem sempre pode 
ser facilmente perceptível. 

Dentro do campo de jogo, a agressividade usualmente transcende o 
plano verbal e se espraia em choques fisicos faltosos muitas vezes 
desnecessários e outras vezes dolosos, nem sempre sutis, em desafios 
explícitos, intimidações, revides, provocações recíprocas e uma infinidade 
de ofensas à integridade moral do adversário. O clima de tensão e de 
confronto freqüentemente tende a ser abusivo. Viceja, portanto, neste 
aspecto, um conjunto de regras não-escritas, informais, conhecidas e 
seguidas por todos os atores do espetáculo,as quais complementam as 
oficiais. Muitas vezes, no entanto, todos os limites razoáveis de tolerância 
são ultrapassados e o estopim é aceso, fazendo submergir toda e qualquer 
concepção de sensatez como é atestado, larga e exemplarmente, nas 
costumeiras liberações incontidas de violência explícita entre jogadores, 
dirigentes e torcedores, fato este que tem ocorrência contumaz em todas 
as praças esportivas do mundo, e que significa sempre a vitória do deus 
AreslMarte sobre os outros fatores inter-atuantes no fenômeno. 

Os jogos coletivos ou individuais que envolvem confrontação fisica 
em geral tem o condão de mobilizar este fator de tão dificil manejo, pois 
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ele, antigo habitante da Sombra Coletiva e Individual, quando liberado, 
aparece deformado, como em sua expressão máxima que é a violência. 
O futebol mobiliza a agressividade mais exatamente pela negação do fator, . 
ou seja, pela exclusão na consciência da inevitabilidade de sua participação. 
Sim, Marte/Ares campeia; ele está sempre presente, não sozinho, é claro, 
mas ele sempre está lá a nos incitar, nos instigar, a mobilizar a nossa 
Sombra e a da platéia, gerando graves problemas os quais até hoje não 
solucionados nos estádios desportivos. 

Ele está lá em campo sim, inevitavelmente, mas talvez para ser superado 
pela inteligência: inteligência associada a arte, a estratégia e a habilidade 
dos jogadores. Como sabemos, Marte sempre foi pouco querido na própria 
Grécia, eternamente condenado a participar para ser pedagogicamente 
derrotado. Isso faz parte do conjunto dos valores que integram o nosso 
patrimônio cultural e que colabora para coibirmos a expressão da 
agressividade. A dificuldade é que ela acaba sendo reprimida ou negada, 
como no futebol, trazendo mais problemas por atuar sombriamente. 

Neste sentido particular, o nosso futebol, com o seu peculiar traço 
mercurial- macunaímico, fruto da generosa e indispensável miscigenação 
racial, ao tempo em que teve a sua qualidade já consagrada 
internacionalmente, trouxe uma enorme contribuição. Responsável pela 
invenção mágica dos truques, dribles, travessuras, malandragens e sempre 
com imensa alegria, a mestiçagem brasileira tornou o futebol uma arte, 
onde predominaram a habilidade e o talento sobre a rudeza. 

Sem aquelas condições tisicas próprias e necessárias para enfrentar a 
truculência e virilidade do confronto fisico naquele jogo chamado de 
nobre, recentemente introduzido e praticado só por brancos, os negros e 
os mestiços gradualmente foram participando tão somente para completar 
os times, ainda que em situação absolutamente desigual já que as faltas 
cometidas eram penalizadas com um adicional direito a revi de fisico por 
parte do branco. 

Para se esquivar desse confronto assimétrico, o caminho inventado 
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foi o natural desenvolvimento de manobras e técnicas evitativas de 
sobrevivência dentro do campo, baseadas estas na exímia arte de enganar, 
burlar, ludibriar e envolver o adversário, gerando esse padrão tão belo de 
sinuosidade, maleabilidade e maviosidade típicos do futebol brasileiro; o 
jogo passou a ser menos anguloso e retilíneo e se tornou mais 
ziguezagueante, matreiro; dengoso muitas vezes, cadenciado outras, mas 
sempre insinuante. 

A mercurialidade do futebol brasileiro indica a presença arquetípica 
do trickster ativado, fator pré-patriarcal por excelência, que traz esse 
colorido moleque, transgressor e malandro, traduzido também pelo assim 
chamado "jeitinho brasileiro", elemento constitutivo da identidade 
nacional. É com essa natureza marcadamente astuta, solução tropical, 
que em grande escala foi e continua sendo superada a virilidade marcial 
própria do jogo, introduzindo uma qualidade anímica a esse esporte tão 
rijo e duro, como que lhe oferecendo um contraponto necessário e 
harmonizador. 

Portanto, reconhecer os componentes espirituais subjacentes ao futebol 
e as suas imagens pode se tomar uma tarefa frutífera para uma melhor 
compreensão da alma brasileira, de um lado e do gênero masculino, de 
outro. 

O mundo do futebol, notadamente visto através da perspectiva do 
motivo de gênero, torna muito mais fácil a compreensão e manejo de 
identificações, contra-identificações e das projeções de aspectos de 
Sombra, tão importantes na abordagem terapêutica da Psicologia 
Analítica. 

Isso, por exemplo, fica mais evidente no atendimento de meninos e 
adolescentes, onde a necessidade de discriminação, fortalecimento e 
consolidação da estrutura egóica em formação é constituivamente 
fundamental. Aqui as imagens e as referências ao futebol não raramente 
são abundantes e a sua importância dificilmente pode deixar de ser 
reconhecida. 
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o compartilhamento masculino do discurso do futebol, tão 
característico quanto típico, é outro exemplo irrefutável de sua importância 
funcional como elemento sinalizador de pertinência ao grupo masculino, 
vivenciado como naturalmente próprio, onde o feminino, 
independentemente dos esforços em contrário, usualmente é, consciente 
ou inconscientemente, excluido. 

Essa exclusão constuma gerar vários padrões característicos de 
resposta de ajustamento do gênero feminino, que vão desde uma 
compreensão consentida, acompanhadas ou não de tentativas de 
compartilhamento, sentimentos de mágoa, queixumes conformados, 
sentimentos de inferioridade e de rejeição até reações de animosidade. 

Há, nascente, uma nova resposta feminina à questão, em franco 
desenvolvimento, que é a tentativa de apropriação do mundo do futebol 
através da sua prática, como uma forma de participação e uma maior 
compreensão do seu funcionamento, democratizando este universo. 
Assim, temos visto crescer campeonatos locais e mesmo internacionais 
de jogos de futebol feminino (por exemplo, a 10 Copa do Mundo em 
1991 na China, e a sua inclusão nos Jogos Olímpicos de 1996 e 2000) 
como também na modalidade extremamente praticada no Brasil do Futsal, 
o futebol indoor, jogado em quadras com times de 5 jogadores, onde a 
presença feminina é cada vez maior. Elas participam menos raramente, 
mas com a mesma função coadjuvante com que os negros desempenharam 
na introdução do futebol no Brasil por Charles Miller nos últimos anos 
do Século passado. 

Este novo padrão tem mostrado duas vertentes de desenvolvimento 
ainda embrionárias, as quais muitas vezes se mesclam: um padrão 
marcadamente imitativo e masculinizado, ou seja, onde o Animus detém 
a condução plena do jogo, e outro, onde já se observa a tendência contra
identificante, mais criativa, germinando um modo próprio, feminino de 
jogar, algo que já ocorrera em outros esportes como no basquetebol e no 
voleibol, situação esta própria de um processo em implantação e em busca 
de diferenciação. 
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* Publicado por Psicopombo, ano IV, n02, AbrillMaio 1998, boletim 
da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica., resumidamente com o 
título O Fator Espiritual do Futebol. 
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FAMÍLIA E ÁLCOOL * 
Luiz Alberto Chaves de Oliveira 

"Não se deve falar em corda na casa do enforcado" 
Sabedoria Popular 

A doença do alcoolismo é classicamente colocada como a doença da 
família. Ao considerarmos um dependente, iremos localizar de duas a 
cinco pessoas que estão diretamente afetadas pelo comportamento 
patológico do alcoólico; estes indivíduos vão se modificando, lentamente, 
para tentar se adaptar às mudanças do humor e do comportamento que o 
álcool vai, progressivamente, acarretando àquele que está sofrendo a 
disfunção. 

Estas alterações não costumam ser muito intensas, ou graves, no início, 
e desta maneira elas não são valorizadas ou até nem percebidas. Quando 
o ambiente for de maior tolerância quanto ao uso e abuso de bebidas 
alcoólicas, estas percepções serão menores e as facilitações de consumo 
mais intensas. É óbvio que o inverso é verdadeiro - se não houver exemplo 
de uso e abuso no ambiente familiar, se os hábitos forem de baixa tolerância 
quanto ao consumo desta, ou de outras drogas, teremos um ambiente 
protetor, onde a possibilidade da ocorrência de dependência química será 
menor, porém não igual a zero já que outros fatores, aleatórios à dinâmica 
familiar, poderão estar presentes. 

Os familiares de pacientes com problemas com drogas costumam 
procurar ajuda carregados de culpa e de confusão: culpa por acharem 
que deixaram de fazer alguma coisa para permitir, ou até estimular, 
condutas que deixassem o quadro chegar tão longe, e confusão por não 
saberem como agir para reverter a situação. É muito importante que 
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estas pessoas aprendam a diferenciar culpa de responsabilidade - se 
houver sentimentos de culpa, por tudo o que aconteceu; é provável que 
elas se sintam imobilizadas, pouco aptas e dispostas a empreender um 
movimento rumo à recuperação; por outro lado se considerarem que 
uma parcela da responsabilidade lhes cabe, que outros fatores tiveram 
peso no conjunto de condições, necessárias e suficientes, para o 
estabelecimento da dependência e sobre estas elas pouco, ou nada, 
poderiam fazer, ou atuar, ou controlar, chegariam à conclusão de que 
lhes cabe somente uma parte, na responsabilidade de mudança do quadro 
de doença crônica e progressiva, que caracteriza o alcoolismo e outras 
dependências. A família deve passar por inúmeros movimentos de 
mudança dentro do processo de recuperação, pois a patologia da 
codependência é tão, ou mais grave que a própria condição do dependente. 

Nas famílias em que existe um alcoólico, as atitudes tendem a ser 
extremadas, havendo ou uma grande facilitação do uso e abuso ou uma 
grande repressão. Costuma haver pouco diálogo construtivo sobre a 
doença, sobre suas conseqüências e a evolução tormentosa e longa. Evita
se ao máximo tocar no assunto tabú - "não se fala em corda na casa do 
enforcado". Estas atitudes, somadas aos conflitos acarretados pelo 
alcoolismo(ou dependência de outras drogas) e a possibilidade de 
predisposição hereditária, tornam a probabilidade de desenvolvimento 
de alcoolismo maior em três a cinco vezes, quando comparamos com 
famílias onde pai e mãe não são dependentes. 

Várias pesquisas, feitas no Brasil com estudantes, de idades variadas: 
de oito a vinte anos, de escolas públicas ou privadas, mostram que oitenta 
por cento deles já usou álcool pelo menos uma vez na vida; quase vinte 
por cento faziam uso freqüente e continuado, e devido a isso, passam a 
ser sérios candidatos a desenvolverem alcoolismo ou outras 
quimiodependências. Estes números devem se constituir em alerta aos 
políticos, educadores, profissionais de saúde e à sociedade como um todo, 
para este grave problema de saúde pública. 
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Profissionais da área de saúde têm, em geral, pouca familiaridade com 
a dependência do álcool e outras drogas; por isso não conseguem 
estabelecer diagnóstico precoce, não estão habilitados a dar orientações 
seguras, não valorizam os aspectos psicossociais de instalação, e 
manutenção, da dependência e tendem a minimizar os riscos do uso e 
abuso entre crianças e adolescentes. Consideram que é só uma fase 
passageira, que o problema é primordialmente psiquiátrico e, desta 
maneira, perdem a possibilidade de orientar a família na prevenção e 
tratamento abrangente desta questão. 

As primeiras experiências com drogas ocorrem, principalmente, no 
ambiente familiar ou escolar; facilitado ou até incentivado pelos adultos, 
diretamente responsáveis pelas crianças e adolescentes; é um 
comportamento aprendido e atitudes preventivas podem minorar o 
problema ou mesmo impedi-lo! Uma abordagem deste problema em uma 
perspectiva voltada para a família, justifica-se por uma série de razões, 
onde podemos destacar: 

1. A família tem tanto os pontos negativos quanto os positivos para 
ser um ambiente acolhedor, mas é, geralmente, a fonte principal de apoio 
para as crianças e adolescentes. 

2. A família é a fonte básica da maioria das crenças sobre saúde e 
comportamento transmitidos às crianças e adolescentes. 

3. Durante a prestação de serviços médicos, há uma ilusão de duplo 
tratamento - à família e à criança ou adolescente - quando na realidade 
trata-se de um triângulo terapêutico, ou de parceria cooperativa no campo 
da saúde, entre o médico (ou outro profissional de saúde), o paciente e 
sua família - especialmente na inf'ancia e adolescência. 

4. O abuso de substâncias psicoativas começa, geralmente, na 
adolescência. 

5. É primordial enxergar a criança, e o adolescente, como parte 
integrante e não como ente separado do sistema familiar. 
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6. O abuso de álcool é normalmente uma característica familiar (isto 
pode ser válido para outras drogas). 

7. A dependência química dos pais afeta todos os membros da família 
e pode ser melhor avaliada dentro do contexto familiar. 

8. O abuso de substâncias psicoativas será melhor tratado se for 
considerado um problema familiar. 

9. A eficácia do tratamento é aumentada em quatro a cinco vezes, 
quando se utiliza a abordagem familiar àquela puramente individual. 

No sentido preventivo vale lembrar alguns fatores de risco: 

Pais alcoólicos, distúrbios de relacionamento familiar, poucas ligações 
com a família, tensões conjugais, dificuldades na educação dos filhos, 
comportamento anti-social precoce, baixo rendimento escolar e 
repetência, baixo compromisso com a escolaridade ou formação 
acadêmica técnica, sentimentos de alienação, comportamento rebelde, 
falta de boas amizades duradouras, amigos que usam drogas, atitude 
permissiva em relação ao uso de drogas, experiências e uso precoce de 
drogas. 

As modalidades de tratamento que se utilizam desta abordagem familiar 
devem ser estimuladas e aperfeiçoadas, não só para conseguir melhores 
resultados terapêuticos mas também para popularizar ensinamentos que 
poderão contribuir para modificar a triste história do alcoolismo ativo 
em nosso melO. 

* Artigo originalmente publicado na Revista "VIVÊNCIA" - Revista 
Brasileira de Alcoólicos Anônimos - Julho/Agosto de 1996 - Modificado 
para esta edição. 
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o SIMBOLISMO DA SERPENTE E A 
COLUNA VERTEBRAL * 

Vera L. Paes de Almeida 

"... há um milhão e meio de anos, graças a sombrias histórias de 
colunas vertebrais cujas curvas se compensam, o homem adquire a 
verticalidade. Há um milhão e meio de anos, o homem está de pé. Há 
um milhão e meio de anos, ele eleva os olhos para o céu. " 

(Jean-Pierre VerdetY 

O mundo animal evoca no imaginário do homem a força da natureza 
instintiva. Mesmo vivendo num meio urbano, em uma sociedade 
tecnológica, percebemos nos sonhos a representação variada de animais 
que apontam para o caráter arquetípico desse simbolismo. 

A serpente reverenciada em vários mitos, lendas e rituais desde a pré
história, ainda continua a expressar, no homem moderno, vários atributos 
importantes do seu psiquismo. Dentre estes, vamos enfatizar os aspectos 
relacionados à coluna vertebral. 

A serpente é um animal ligado ao potencial feminino da psique. É um 
animal lunar, que vem das regiões obscuras e que se recicla periodicamente. 
Ela representa uma força regeneradora, ligada à fertilidade, à sensualidade, 
ao poder de morte e renascimento. Como feminino, ela tem um aspecto 
de união, de ligação que aqui se expressa na conexão entre os reinos 
ctônicos inferiores e os domínios superiores. O símbolo que melhor 
representa esse caráter dual é Quetzalcoatl, a serpente emplumada, a 
qual une a força da terra ao seu oposto aéreo nas plumas dos seres alados. 
Na mitologia asteca o homem civilizado nasce do sangue de Quetzalcoatl 
que irriga a terra para fecundá-la e assim produzir o milho. Oxumaré, 
dos mitos africanos, também revela esse aspecto de ponte, de ligação 
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entre o céu e a terra, transformando a serpente em arco-íris, em ponte de 
luz. Em iorubá, Oxumaré significa arco-íris, o qual é associado ao bom 
tempo, à fertilidade e à abundância. Também é a serpente Dan, que morde 
a própria cauda e representa a continuidade, a firmeza e o fluxo 
ininterrupto da vida. 

Quando nos aproximamos da nossa dimensão corporal, a serpente se 
mostra associada à coluna vertebral. "Ela (a serpente) é mortal e curativa 
ao mesmo tempo ... para os gnósticos ela é considerada como um 
representante do tronco cerebral e da medula espinhal... é um excelente 
símbolo do inconsciente, que exprime a presença inesperada e repentina 
do mesmo ... " (C. G. Jung)2 É a energia que liga o mundo inferior ao 
superior. Aqui a visão simbólica do macrocosmo se espelha no 
microcosmo do corpo. O arco-íris se revela como uma força vital que se 
desenrola da base da coluna em direção ao topo da cabeça, unindo a 
nossa natureza básica instintiva ao mundo alado do espírito. Quando esses 
dois polos se unem e são integrados, nasce Quetzalcoatl, a serpente 
emplumada, o herói civilizador, o portador do conhecimento e da 
sabedoria. 

O trabalho corporal funciona como a serpente ao unir corpo e psique, 
trazendo a sabedoria instintiva, enraizada no corpo, à consciência. Além 
disso, é importante observar que esse trabalho não busca uma atuação 
sintomática, mas sim simbólica. Isto é, não visa a "cura" ou alívio de 
determinado sintoma, mas sim promover a ligação entre o ego e o self. 
Quando esses polos se encontram, surge a "iluminação" de Oxumaré, o 
conhecimento e sabedoria de Quetzalcoatl. O fluxo energético entre o 
centro (seU) e periferia (ego) restabelece a harmonia e possibilita novas 
configurações fisio-psíquicas mais adequadas ao processo de individuação. 

"A serpente simboliza o númen do ato da transformação ... " (C. G. 
Jung). 3 

Quando trabalhamos corporalmente com a coluna vertebral estamos 
tocando a energia simbólica da serpente, a energia sutil de Oxumaré, a 
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luz do arco-íris dentro de nós. No Oriente ela é chamada Kundalini, a 
qual, ao se movimentar sinuosamente em torno do eixo, vai acendendo a 
luz dos chakras ou pontos de energia que representam as diversas etapas 
que percorremos no caminho da individuação. 

Temos aqui outra imagem importante a ser apreendida: a coluna 
vertebral como eixo, Axis Mundi, o ponto em torno do qual se move a 
energia da vida. O eixo é o ponto central de referência, de orientação no 
espaço e no tempo, o pilar cósmico que possibilita a comunicação entre 
os planos inferiores e superiores, entre o mundo sagrado e o profano. 
Além disso, organiza as direções dos quatro cantos do mundo, e estabelece 
o centro do círculo protetor que demarca o limite entre o Cosmos e o 
Caos. A serpente nos ensina que a energia que vivifica, que anima esse 
eixo não se move de forma retilínea, direta, mas sim sinuosamente, em 
espiral, avançando e retrocedendo, aparecendo e desaparecendo, de modo 
sutil, misterioso, feminino, lunar. 

Essa é uma lição importante a ser conscientizada e incorporada: como 
construir um eixo sólido e firme, que nos dê orientação e organização 
interna, mas que ao mesmo tempo seja maleável e flexível como a serpente? 
A vivência da coluna vertebral na sua verticalidade nos remete ao Axis 
Mundi, ao Pilar Cósmico e à Montanha e Árvore Sagradas. Ela nos coloca 
em contato com a nossa coragem, determinação, precisão e firmeza, nossa 
capacidade de crescimento e desenvolvimento. Quando a energia da 
serpente começa a envolver esse eixo, ele começa a se mover e todas as 
nossas certezas, laboriosamente construídas ao longo da vida, começam 
a ser abaladas. Não é fácil, portanto, suportar o despertar da serpente, 
pois ela vai questionar profundamente o estabelecido, o sólido, o já 
conhecido. No entanto, se a estrutura do eixo for forte, ela não se 
desmanchará, apenas se tornará flexível. 

Esse é o presente que a vida nos dá e que a força da serpente expressa: 
a segurança se constrói na dança contínua entre o que sabemos e o que 
não sabemos. Podemos sair do equilíbrio central e voltar a ele inúmeras 
vezes porque ele sempre estará lá. Não precisamos nos agarrar a nada, 
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podemos "serpentear" junto com a energia sinuosa da vida e descobrir 
várias outras possibilidades, além da firmeza e determinação do eixo fixo. 
Quando a coluna se torna maleável podemos vivenciar o aspecto lúdico 
da vida, o prazer de brincar, de dançar. É o jogo de Maya, segundo os 
hindus, ou Shakti, a energia feminina dinâmica que anima o mundo. 
Quando admitimos essa força em nossas vidas podemos nos envolver 
nas maravilhas e encantamentos de Maya sem nos perder nela, sem nos 
apegar a nada e sem nos petrificar. 

É daí que nasce a vivência da verdadeira liberdade. A serpente cria 
asas e pode voar: somos humanos, seres da terra, mas também somos 
espírito, seres do céu. Quando conseguimos na alegria dessa dança sinuosa 
unir esses dois polos, corpo e mente, matéria e espírito, essa felicidade 
desperta outra vivência importantíssima, que é a reverência. Finalmente, 
e só então, podemos nos curvar e prestar graças. Só uma coluna 
maleabilizada pela alegria da vida pode se inclinar sem medo, agradecer 
e celebrar. 

E aí fechamos o círculo: o gesto de reverência perante o Todo, leva 
simbolicamente a cabeça de volta à terra, o espírito de volta à natureza e 
acendemos o mundo à nossa volta com a energia do microcosmo do 
corpo espelhado de volta no macrocosmo do universo. Sem mais divisões 
entre superior e inferior ou interior e exterior, tudo é unificado em luz e 
esplendor. Essa é a lição da serpente. 
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PRIMEIROS PASSOS NA EXPERIÊNCIA 
DO TOCAR NO AMBULATÓRIO DO 

HOSPITAL MATERNIDADE 
INTERLAGOS 

Shirley M. S. Silva 

Este trabalho surgiu da minha experiência pessoal com o tocar, do 
meu sentimento pessoal em relação à maternidade e do meu encontro 
com Ana Maria - uma pessoa querida e importante no meu destino 
profissional. 

"Desde os primeiros dias de vida ", 
Não muito tempo depois daquela primeira vez 
Em que, ainda bebê, na interação do toque, 
Mantinha silenciosos diálogos com o coração de minha mãe, 
Tentei mostrar os meios 
Pelos quais esta sensibilidade infantil, 
Inalienável direito de nascimento de nosso ser, 
Em mim era 
Magnificada e mantida . 

(William Wordsworth The Prelude, 1850) 

Que os bebês não falam já sabemos, vai demorar um pouco para que 
a comunicação com eles se torne verbal. No entanto, hoje sabemos que 
antes de "vir à luz", ele já percebe a claridade, escuta, fica acordado, 
dorme, sonha e tem sensações; e se têm sensações há comunicação. Então, 
porque não estabelecer comunicação através do toque? 
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Já sabemos que o corpo fala, então, vamos incentivar o surgimento de 
um vínculo fortalecido entre mãe bebê, bebê e mundo. 

Todos os movimentos que a mãe fizer tais como: andar, trabalhar, 
dançar, etc., a criança acompanhará, terá sensações, portanto, podemos 
dizer que a vida não começa com o nascimento, a vida apenas continua. 

O bebê viveu meses num ambiente gostoso e acolhedor, então, se faz 
necessário não transformar a vida num deserto, num silêncio, um 
abandono. 

"Nutrir a criança"? 
Sim. 
Mas não só com leite. 
É preciso pegá-la no colo. 
É preciso acaricia-la, embalá-la. 
É preciso massageá-Ia ". 

A pele do bebê é seu primeiro "órgão dos sentidos", é seu contato 
com o mundo, é a sensação, é a comunicação; nos bebês a pele transcende 
a tudo, por isso é preciso tocá-la, é preciso alimentá-la para que atravesse 
a solidão dos primeiros meses de vida. Não basta o leite: sem o toque, 
sem o carinho, mesmo com muito leite, o bebê poderá morrer de fome, 
de abandono, poderá definhar. 

"É por meio do cantata corporal com a mãe, que a criança faz seu 
primeiro cantata com o mundo; através deste, passa a participar de 
uma nova dimensão da experiência, a do mundo do outro. É este cantata 
corporal com o outro que fornece a fonte essencial de conforto, 
segurança, calor e crescente aptidão para novas experiências ... , é preciso 
tocar". (Montagu) 

A criança privada de toque (sensação tátil), mais tarde poderá vir a 
ser um indivíduo desajustado nas suas relações com o outro, tanto fisica 
quanto psíquica. Lidar com o mundo, com situações boas ou ruins, requer 
recurso interno e talvez a forma mais adequada é iniciar a relação com o 
mundo através do toque. 
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Os bebês tocados e massageados, são bebês que dormem melhor, 
ganham mais peso, choram menos, são mais descontraídos e atentos ao 
que acontece a sua volta,além de muito carinhosos e afetivos com os 
pais. À medida que tocamos também seremos tocados. 

O grupo de massagem acontece duas vezes por semana e tem por 
objetivo orientar mães e pais (o grupo é aberto a pais de todas as idades) 
de crianças de O a 5 anos, sobre a importância do toque no 
desenvolvimento psíco-fisico da criança; ensiná-la fazer a massagem para 
bebês - Shantala ou simplesmente tocar o seu filho e, ainda, é um momento 
onde falam de sua ansiedade e dificuldade em relação à maternidade; é 
principalmente, uma tentativa de estabelecer um vínculo fortalecido ente 
mãe e filho. 

O trabalho acontece em três momentos: 

1 - É feita uma palestra na sala de espera da ginecologia - obstetrícia, 
inclusive para adolescentes gestantes, e sala de pediatria, com objetivo 
de sensibiliza-los para o toque e sua importância. 

2 - O grupo de massagem acontece após a palestra, cada grupo 
separadamente, os grupos acontecem de maneira que o enfoque é voltado 
para o momento que estão vivendo. 

a) Adolescentes gestantes. 

b) Gestantes. 

c) Mães e bebês. 

3 - As mães retornam após 3 meses para acompanhamento e avaliação 
dos resultados. 

Os encaminhamentos são feitos pelo pediatra, ginecologista, 
aleitamento materno e por uma demanda espontânea. 

As queixas são desde bebês ou crianças que choram muito, com cólicas, 
baixo peso até crianças agressivas, agitadas e bebês que nasceram 
prematuros. 
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Os resultados têm sido positivos. 

O trabalho de massagem com crianças no Ambulatório, ainda é um 
"bebê", está completando 1 ano, é muito tocado e massageado, com 
certeza será uma criança e um adulto capaz de enfrentar as novas 
experiências com alegria. 
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'" PRUDENCIOI - O "Prometeu" da "anima-
hipopótamo" 

Beth Haga 

INTRODUÇÃO 

Ao contar a história de Neusa2, talvez não tenha ficado muito claro 
que exerço paralelamente duas profissões. Trabalho como terapeuta floral 
de Bach e como psicoterapeuta (ambas com abordagem corporal). O 
critério de "escolha" da atuação, fica por conta da demanda de cada 
paciente. Isto é, depende do que ele veio procurar e o que pretende com 
a terapia. Além disso, tal "escolha" também está atrelada à fonte de 
indicação. 

Tem sido mais fácil contar as histórias dos pacientes mais antigos, 
daqueles que fazem terapia floral, pois minha formação em Psicologia é 
muito recente. Embora haja algumas diferenças nessas atuações 
profissionais, fica impossível não ter também um "olhar psicológico" ao 
lidar com esses pacientes. E é sob este ponto de vista que quero contar a 
história de Prudêncio. 

Há alguns anos, uma amiga, também terapeuta floral, precisou mudar
se de São Paulo por razões pessoais e, na ocasião, deixou comigo uma 
lista de alguns pacientes, que possivelmente me procurariam. De fato, 
alguns me procuraram e embora muitos não tenham ido além de uma 
primeira entrevista, Prudêncio foi um dos que permaneceram. 

PRUDÊNCI03 

Quando chegou em 1997, ia completar 47 anos de idade, solteiro, 
sem filhos. Seus pais estavam vivos, ambos com 78 anos. Tem uma irmã, 
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um ano mais nova e um innão, 7 anos mais jovem; ambos também solteiros. 
É formado em engenharia civil e desde 1974 trabalha numa empresa 
estatal. 

Em seus relatos, havia a seguinte dinâmica afetivo-amorosa: "Comecei 
a namorar meio tarde, com 25 anos de idade ... "4 . Em geral, seus namoros 
são longos (4 anos, em média), mas ele não se desliga totalmente das ex
namoradas: elas acabam tornando-se suas amigas, ou até mesmo 
"confidentes". Muitas vezes, a situação ocorre inversamente, isto é, amigas 
e confidentes acabam por tornar-se suas namoradas. 

Em 97, Prudêncio estava há 9 anos namorando uma mulher que teve 
uma filha num relacionamento anterior. Durante cerca de 4 anos, ele 
escondeu este fato de seus familiares, alegando que são bastante 
tradicionais e que têm moral rígida. Pouco antes de terminar este namoro, 
envolveu-se com outra mulher, que também tinha um filho. 

Desde 99, sua namorada é Leila5. Como trabalham na mesma empresa, 
não assumem publicamente o romance, a não ser para alguns colegas 
(que também são amigos mais íntimos). Demorou algum tempo para 
Prudêncio apresentá-la à sua família: "é que ela é 'de cor ' ... já namorei 
outra menina 'de cor' e na época houve muito preconceito, muita crítica 
por causa disso ". 

Há também, uma "musa", por quem está fascinado. Desde '95, ele faz 
aulas de dança de salão e quando Circé entrou para o grupo, Prudêncio 
ficou encantado por ela e tentou conquistá-la, mas esta lhe disse não 
estar pronta para entrar em um novo relacionamento amoroso, pois saiu 
muito machucada do último. Isto ocorreu poucos meses antes dele 
começar o namoro com Leila. 

A "anima-hipopótamo" 

Quando Prudêncio chegou, trabalhei apenas com massagens e florais 
de Bach durante quase um ano. Aos poucos, fui introduzindo relaxamentos 
conduzidos verbalmente e passei a pedir que ele registrasse graficamente 
suas experiências. 
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Numa das sessões (em nov/98), ele fez um desenho (com lápis de 
cor), relatando ter-se visto "à noite, à beira de um lago, brincando com 
um galho na superfície das águas, quando de repente veio um hipopótamo 
que me assustou n. Quando perguntei se esse animal lhe inspirava medo, 
respondeu-me que não, que o considera inofensivo, mas assustou-se 
porque não esperava que algo emergisse de dentro do lago. 

Entendi esse desenho como um contato inesperado com algum 
conteúdo inconsciente feminino (= emergindo do fundo das águas). O 
hipopótamo poderia ser uma representação bastante primitiva da anima, 
como Grande Mãe. "Encontramos o mesmo em Hator. Ela aparece como 
hipopótamo e como vaca. O hipopótamo era originalmente associado 
com Set e o mito de Osíris relata a sua passagem para a facção Osíris
Horo. Trata-se também aqui da superação da Grande e Terrível Mãe, 
que se apresenta como hipopótamo-fêmea grávida, e de sua 
transformação na mãe boa, a vaca. "7 

Esta atividade foi se tornando gradativamente "rotineira", tornando
se parte importantíssima deste processo. Substituímos os lápis de cor, 
por pintura a dedo, o que parece ter aumentado a intensidade das 
representações das vivências internas de Prudêncio - equivalendo ao 
trabalho com os sonhos. 

A partir da troca dos lápis pela tinta, foi interessante notar que era 
como se Prudêncio estivesse representando graficamente a origem do 
universo, segundo a Teogonia de Hesíodo: "no princípio era o caos 
primordial ... sob influência de Eros, o caos foi se organizando em pares ... " 
e assim por diante. 

Em fevereiro de 2000, ele fez um desenho de uma figura humana com 
os dois pés acorrentados e um pássaro voando. Imediatamente me ocorreu 
a imagem de Prometeu. Seu comentário nesta sessão foi: "senti que tinha 
alguma coisa parecida com tecido roçando meu pé ... depois, era como 
se tivesse uma mão me segurando pelo tornozelo. Fiquei surpreso porque, 
além de me sentir seguro, com segurança, tinha também um 'estar 
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preso '... acho que tem a ver com o 'pássaro-pensamento'... eu tenho 
que soltar mais minha emoção, ser menos racional ... ". 

o MITO DE PROMETEU8 

Este mito grego situa-se na chamada Idade do Ouro, quando deuses, 
animais e homens conviviam pacificamente, quase sem diferenças entre 
si. Os seres humanos brotavam da terra e eram bissexuais. Vivia-se uma 
situação semelhante ao Paraíso Bíblico. 

Quem mantinha o curso natural desse período era Cronos, que para 
impedir quaisquer mudanças que alterassem esse curso, devorava seus 
filhos. Réia, a mãe, cansada dessa monotonia (e de parir e perder 
constantemente seus filhos), ocultou e salvou seu caçula, Zeus, que 
eliminou Cronos. 

A atitude de Zeus provocou inúmeras agitações e lutas entre os deuses, 
até que, finalmente, Zeus conquistou e dominou o Olimpo, pondo fim à 
Idade do Ouro. Esta conquista só foi possível com a ajuda da mãe, dos 
outros Titãs (irmãos de Cronos) e de velhos deuses. 

Dentre os titãs, destaca-se Jápeto, pai de Atlas, Menécio, Epimeteu e 
Prometeu (= pré-vidente, aquele que vê de antemão). Este último 
convenceu os cíclopes a emprestar temporariamente o raio a Zeus (que 
nunca o devolveu), ajudando-o a conquistar o poder. 

Zeus não criou os seres humanos e deles suspeitava, pois eram restos 
do mundo antigo que ele pretendia modificar por completo. Passou a 
proibi-los de comer à mesma mesa que os deuses e de encontrar alimento; 
deviam portanto, morrer de fome. 

Prometeu ordena aos homens que passem a matar e sacrificar animais. 
Isso foi visto como loucura, pois homens e animais encontravam-se no 
mesmo nível de evolução. Zeus tolerou tal loucura, pois lucraria muito 
com a situação: deuses e homens deviam dividir os despojos (este era o 
sentido do sacrificio). 
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Porém, logo Prometeu arquitetou uma artimanha nessa divisão, indo 
contra a vontade de Zeus. Formou dois montes, cobrindo um deles com 
o couro (vísceras, carne, pedaços mais gordos) e o outro (somente os 
ossos) cobriu com o "reluzente toicinho". Convidou Zeus a escolher 
primeiro. Este escolheu o segundo monte, que parecia mais valioso. O 
restante caberia aos homens. 

Como vingança pela fraude, Zeus negou aos seres humanos o fogo 
necessário para a realização do sacrifício. Prometeu, então, tirou o fogo 
do sol às escondidas e o deu aos homens. Zeus tomou conhecimento 
dessa traição, apenas quando todas as lareiras das casas humanas se 
acenderam e era tarde demais. 

Zeus não teve alternativa, senão permitir que os humanos vivessem e 
aceitou os sacrifícios como acordo de conveniência entre as partes. Aos 
deuses restou apenas o cheiro dos ossos queimados. Como castigo, Zeus 
enviou aos homens a bela Pandora, com uma caixa que continha todos os 
males do mundo. Prometeu foi acorrentado ao Cáucaso, onde uma águia 
vinha devorar seu fígado todos os dias pela manhã. À noite, o fígado 
voltava a crescer para novamente ser devorado. 

A caixa de Pandora 

Pandora foi dada como esposa a Epimeteu, irmão de Prometeu. Ela 
levou como dote, um maléfico presente: um recipiente repleto de doenças, 
morte, trabalhos forçados, infelicidade - a "caixa de Pandora". Foi-lhe 
recomendado que jamais a abrisse. Certamente nesta recomendação havia 
a intenção oposta: Pandora abriu o recipiente com seu dote, os males se 
espalharam, atingindo todos os humanos. Porém, restou no fundo do 
recipiente, a esperança. 

Adolescência arquetípica 

Segundo Jórg Rasche, um mito como o de Prometeu reflete, tanto 
desenvolvimento e a organização da cultura em que o homem vive, quanto 
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o desenvolvimento do homem como indivíduo. E refere-se àquilo que é 
necessário à vida: para a salvação da humanidade que tem frio, o fogo 
divino não é trazido para a terra. É acendido, é roubado ou mente-se 
sobre ele. O roubo ("estranha profanação"), pode significar um despertar 
(intencional ou não) para uma nova liberdade. 

O desenvolvimento humano passa por uma série de modificações, ou 
"fases de despertar", que têm dois significados: o rompimento, abandono 
e destruição da antiga proteção; e a passagem para um novo e mais amplo 
horizonte. Vivenciar alguma dessas fases é ter que abandonar subitamente 
a segurança de que se dispunha até então, e trocá-la pela necessidade de 
enfrentar uma situação nova e inesperada (mortes, perdas). É quando o 
indivíduo precisa reorientar-se e juntar suas forças para descobrir um 
novo caminho. 

Um desses momentos cruciais do desenvolvimento humano é a 
adolescência, época de ampla reorientação na vida. Tanto para pais quanto 
para filhos, é a hora de rompimentos e de mudanças. O filho tem um 
corpo que cresce "desordenadamente", ele toma-se "grande demais" e 
vivencia novos sentimentos e sensações (inclusive o aspecto da 
sexualidade), novos impulsos inquietantes e temores. Sabe que deixou 
de ser criança, mas ainda não está maduro. 

Os pais, por sua vez, vivem uma grande irritação, pois de repente 
tudo parece mais importante que a escola e também porque o adolescente 
se fecha e os repele. Eles percebem que não têm mais uma criança em 
casa e que estão chegando à metade de suas vidas. Por mais que sejam 
tolerantes, o filho se afasta cada vez mais para seguir seu próprio caminho. 

Prometeu representa esse filho adolescente: ele tem um "caráter 
duvidoso" - primeiro alia-se aos homens para depois tomar-se ladrão, 
pois não conseguiu vencer seu "antigo chefe" e parceiro (Zeus) por meio 
de artimanhas. O "farsante" é uma imagem da inrancia da humanidade. 

Também na puberdade, muitas vezes se repete a constelação instalada 
na fase edipiana: o jovem alia-se à mãe ("filhinho da mamãe"), que 
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também sofre o domínio tirânico do chefe da casa, que está envelhecendo. 
Ele não quer mais ser igual ao pai, pois passa a encara-lo (e às antigas 
instituições) com imperturbável olhar crítico. O pai reage com cínicas e 
cruéis argumentações que perturbam essa relação por muito tempo. Zeus 
pode ser visto como representante do pai (embora não seja pai legítimo 
de Prometeu, é o "pai dos deuses e dos homens"). 

No entanto, podemos considerar também, Zeus e Prometeu, como 
aspectos de uma única pessoa (= sentimentos conflitantes numa alma). 
Na guerra dos titãs, Prometeu (simpático e audacioso jovem que busca o 
fogo para nós, seres humanos) estava totalmente ao lado de Zeus Govem 
inescrupuloso e sedento de poder) e ajudou-o a trair os benévolos ciclopes 
por causa do raio. 

O adolescente é regido por Prometeu em suas características sensíveis, 
mais suaves e fracas, justas e escrupulosas. Porém, também carrega traços 
de Zeus, quando quer se afirmar e deixar de ser desamparado (= amparar
se), quando deseja depor o pai (= Cronos que usa mal seu poder, ao 
devorar os filhos para ficar em paz) e ele próprio "ser pai" e "ter vários 
filhos (= sexualidade). 

Quanto mais os traços de Zeus se afirmam, mais o jovem sente-se 
humilhado e sofre; quanto mais assimila as características de Prometeu, 
mais fica devendo às exigências do Zeus interno. Quando a parte 
prometéica exige seus direitos e pede atenção, ele torna-se infiel e 
comporta-se de modo semelhante a Zeus. Este problema é igual ao de 
qualquer revolta: quem se dedica totalmente a um dos lados, enfatiza o 
outro. 

O castigo impingido a Prometeu é visto como excessivamente cmel 
em relação ao seu delito. Pode-se compará-lo a uma "doença", com 
significado superior: serve como libertação para os bons ou como 
destruição para os infelizes. Nas palavras do autor: 

"Não estou convencido de que, em última análise, toda doença tenha 
sempre um sentido (. . .) um estado que não se modifica não tem 'sentido', 
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assim como não o tem um sofrimento que não acarrete uma mudança 
(. . .) Prometeu passa por algumas agruras, mas ao final se modifica (...) 
Entre compreender uma doença como um castigo que é preciso suportar 
ou como uma tortura que serve para se conquistar algo, existe uma 
grande diferença. " 9 

Ao vivenciar seu castigo, Prometeu pode lutar conscientemente contra 
seu sofrimento, personificado num animal com nome (a águia). O que 
equivale a dizer que o jovem torna-se consciente de aspectos seus, antes 
desconhecidos (sombrios), e que agora poderá começar a aprender a 
lidar com eles (= "reconciliação" com Zeus). 

A anima-Pandora 

Rasche afirma também que podemos ver Pandora como um 
personagem com potencial positivo, pois em sua caixa não há apenas 
doenças como castigo da culpa, mas também algo bom: a esperança. 

Ela pode ser entendida como a anima, ou a função do relacionamento: 
Pandora, a "senhora da alma" que possibilita o relacionamento com a 
sombra, com outros seres humanos, com o sexo oposto, com o mundo. 

A caixa de Pandora é um recipiente de transformação (vaso 
alquímico?). Dentro dela há sofrimento e morte, mas também a esperança 
do renascimento. 

CRUZAMENTO DE IDÉIAS 

o processo de Prudêncio ainda está em andamento, portanto nada 
aqui é conclusivo. Discorro sobre algumas elucubrações minhas a respeito 
do assunto, e que talvez em breve possam tornar-se uma hipótese mais 
tangível. 

Somente após a morte de seu pai é que Prudêncio pôde ver com maior 
clareza as funções exercidas pelos pais na família. Acreditava-se que era 
a mãe quem controlava tudo na casa. Mas a ausência do pai parece 
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demonstrar algo diferente: sua mãe tem se sentido meio perdida, sem 
direção e sem objetividade ao ter que tomar certas atitudes. 

Apesar de adultos, Prudêncio e seus irmãos apresentam certos traços 
de imaturidade. Por exemplo, é como se só pudessem viver suas escolhas 
afetivas, em forma de "contravenções" à rigidez moral imposta pelo 
"tirânico e controlador soberano": a irmã namora um homem casado e 
seu irmão, que ainda mora na casa da mãe, assumiu recentemente um 
namoro (inter-racial, como o de Prudêncio e Leila) que já durava algum 
tempo. Esses adolescentes tardios podem agora, aos poucos, assumir 
certas responsabilidades outrora "impensáveis" diante do pai, mesmo já 
muito idoso. 

Prudêncio parece ter ainda dificuldade em lidar com seu Zeus interno. 
Assim como o Prometeu-adolescente, ainda não consegue tomar para si 
as responsabilidades de sua faixa etária pós-metanóia. É como se incubasse 
em suas entranhas, as possibilidades de libertação - quando ele diz, por 
exemplo, que "não consegue soltar suas emoções". 

Na última sessão do ano 2000, sua produção gráfica mostrou um 
cavalo, pronto para ser montado. "Um cavalo que estava ali, acho que 
era para eu montar nele ... é a montaria de alguém que vai empreender 
uma conquista ... alguém que tem um objetivo, uma meta traçada, que 
impõe para os outros que sabe o que quer. " 

Parece-me que Prudêncio está pronto para empreender, ainda que 
tardiamente, a tarefa do herói. Mesmo que inicie como o herói-farsante, 
ardiloso e "adolescente" Prometeu, e com sua primitiva anima
hipopótamo. Como na caixa de Pandora, Prudêncio guarda a esperança 
de que, apesar dos anos de aprisionamento, sua alma não esteja impedida 
de crescer. 
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NOTAS E REFERÊNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

lOS nomes de pacientes e familiares foram trocados para publicação. 

2Vide revista Hermes n° 5 p.51-66. 

3 Prudêncio, do latim, Prudentius. Significa "prudente, cauteloso". 

4 As frases entre aspas e em itálico, são citações do paciente, ou de 
outras pessoas envolvidas em sua história. 

S Leila, do árabe, Lay/a. Significa "negra como a noite". 

6 Circe, de provável origem grega, pode significar "filha do sol" ou 
"pássaro" . 

1 NEUMANN, ERICH, História da Origem da Consciência, São 
Paulo, Cultrix, 1995, p. 80. 

S RASCHE, JÓRG - A Luta entre Pai e Filho, in PROMETEU - São 
Paulo, Cultrix, 1992. 

9 RASCHE, JÓRG, op. cit. p.80. 
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"FACES DO FEMININO" 
A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

IDENTIDADE NA MULHER. 
Marisa Catta Preta 

A presente reflexão resulta de minha experiência com pacientes, alunas, 
e integrantes de grupos de workshops que ministro aproximadamente há 
seIS anos. 

A experiência de trabalho com mulheres com faixas etárias, nível de 
escolaridade e profissional diversos e em espaços (consultórios, empresas, 
auditórios) diferentes, vem me despertando alguns questionamentos 
quanto ao "ser" mulher hoje. 

Os analistas Junguianos Rogger B. Woolger, J ennifer Woolger I e Jean 
Shinoda Bolle~, vêm divulgando os trabalhos com arquétipos do feminino, 
identificando os mesmos, com as deusas da mitologia grega. Essas deusas 
trazem padrões de comportamento femininos de fácil identificação para 
a mulher. 

Fiz uma correlação com esses padrões de comportamento, 
representados por essas deusas, com aspectos corporais que parecem ter 
uma estreita relação com o complexo e arquétipo em questão. Devo ter 
observado cerca de aproximadamente 400 mulheres, mas não creio que 
seja suficiente para formular uma regra geral. Gostaria apenas de levantar, 
essas observações destacando que há muito ainda a ser desenvolvido 
sobre este tema. 

Ao analisarmos o papel da mulher historicamente, observamos culturas 
e épocas em que a presença feminina foi muito valorizada e outras, onde 
a mulher era tratada como um ser inferior ao homem, sendo covardemente 
oprimida e discriminada. 
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As mulheres apresentam mudanças cada vez mais aceleradas em seus 
comportamentos e, ao trabalhar com as deusas como representantes dos 
arquétipos femininos, é possível reconhecer com nitidez quais as faces 
do feminino foram rompidas pelas últimas gerações e como vêm se 
apresentando em nossa sombra social, resultando em dificuldades que a 
mulher começa a encontrar em seu espaço cotidiano. 

As deusas utilizadas são as principais da mitologia grega, pois essa 
cultura representou de forma bem definida as características do feminino 
em cada deusa. Embora, as mulheres gregas já vivessem o patriarcado, 
que pouca escolha lhes proporcionava (ser mãe, esposa, hetera, prostituta 
de classe ou escrava), as várias deusas ofereciam mais opções para a vida 
espiritual e psíquica das mulheres. 

As seis deusas são: Ártemis (Diana), Atena (Minerva), Perséfone 
(Prosérpina), Deméter (Ceres), Hera (Juno) e Afrodite (Vênus). 

Quando falamos de Ártemis, lembramos dessa deusa, que rege as 
florestas e os animais como uma deusa virgem, o que lhe confere, na 
mitologia, auto-suficiência. Ela representa o lado corajoso, impulsivo e 
guerreiro da mulher. Esse padrão de comportamento, nos fala de ação, 
fraternidade (ela é irmã e amiga de Apolo), companheirismo. 
Acompanhada sempre por ninfas, sugere a tendência feminina de formar 
grupos de amigas com alianças duradouras e fiéis. A parte do corpo dessa 
deusa, refere-se às pernas. Observo que as mulheres que exageram em 
viver esse padrão Ártemis, constantemente apresentam como alvo, 
sintomas que envolvem pernas e pés. 

, Atena é uma outra deusa guerreira e virgem. O que a diferencia de 
Artemis, é o fato de ser mais racional e menos impulsiva. Atena, planeja 
e monta estratégias antes de agir. O arquétipo vivido pela deusa Atena, 
corresponde ao la.d0 intelectual da mulher, que a faz estudar, trabalhar 
etc. A cabeça é a parte corporal mais vulnerável nas mulheres que têm 
uma forte identificação com esse padrão de comportamento. Reclamam 
de enxaquecas, dores na região da cabeça e normalmente trazem uma 
dissociação com o restante do corpo. 
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A deusa Perséfone será a esposa de Hades, deus do mundo dos mortos, 
cuja leitura no sentido psicológico significa o mundo do inconsciente. 
Essa deusa, irá representar o aspecto intuitivo que envolve o psiquismo 
da mulher. Reflete a forma profunda com a qual a alma feminina é capaz 
de captar um acontecimento, com facilidade em entrar e sair do mundo 
do inconsciente. O intuir, o pressentir, o captar "algo mais", aquilo que 
está repousando numa atmosfera inconsciente, fazem parte desse padrão 
de comportamento. Também revelam o lado filha na mulher e a díade 
formada com a mãe, da qual muitas vezes é difícil separar-se. Associo o 
pulmão a essa deusa, já que a respiração encontra-se profundamente ligada 
a estados alterados de consciência. Mulheres que exageram nesse padrão 
de comportamento costumam ter dificuldade nessa área, além de terem 
aparência corporal frágil. 

Deméter é a deusa mãe, das colheitas, das estações e da vegetação. É 
íntima sua ligação com a filha Perséfone, representando a ligação mãe e 
fílha quase simbiótica, onde o masculino é visto como intruso. Jung 3 ao 
comentar a relação de Deméter e Perséfone, acrescenta: "Por isso 
poderíamos dizer que toda mãe contém em si sua filha, e toda filha contém 
em si sua mãe, toda mulher se alarga, para trás e na filha para frente". 

Deméter representa o lado materno e protetor da mulher, na sua 
essência mais profunda. Ela é a mãe que nutre, afaga e protege. Quando 
sente-se, porém, ferida nessa função, é capaz de assumir polaridades 
opostas do mesmo arquétipo, tornando-se destrutiva, superprotetora e 
dominadora. Associo o útero como órgão alvo dessa deusa e mulheres 
que exageram nessa capacidade doadora de Deméter acabam tendo 
problemas nessa região. 

Hera a deusa do casamento e da fidelidade, representa o aspecto do 
feminino que faz justiça à frase: "Por trás de um grande homem, há sempre 
uma grande mulher". Eu diria que há uma grande Hera. Esse arquétipo 
representa o feminino que busca o poder através do homem, no papel de 
marido. Representa a ambição, o apego às instituições, especialmente a 
do casamento. É esposa administradora do lar e da família, ocupando 
papel centralizador na mesma. Representa a busca feminina da coesão 
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familiar baseada em regras, costumes e tradições. Relaciono a esse padrão 
feminino quando muito exaltado, a região das costas, coluna e ombros. É 
comum vermos Heras, carregando "pesos" que não são seus, e indo além 
do que podem suportar. 

Afrodite, a deusa do amor, traz o afeto, a sexualidade e a beleza 
expressas pelo feminino da forma mais genuína. Rege o comportamento 
de sedução na mulher, não dissociando sexualidade de sentimentos mais 
profundos. É o feminino que é regido pelo sentimento, sem regras e 
sensatez. Segundo Marie L.von Franz 4: "O mundo da mulher é geralmente 
flexível, enquanto o do homem é mais rígido". Associo a essa deusa os 
ovários, como a parte corporal mais sensível, por estarem apenas no 
corpo feminino e estarem diretamente ligados à sexualidade. 

Ao analisar esses seis padrões, pude levantar algumas hipóteses em 
relação aos arquétipos que regem a mulher nas últimas décadas. 

Se pensarmos na década de 50, cerca de cinco décadas atrás, as 
mulheres foram fortemente regidas pelos arquétipos de Deméter, Hera e 
Afrodite. Nessa época, ser mãe era um papel feminino de forte destaque, 
merecendo toda consideração social. 

À mulher, era vetado o direito ao planejamento familiar, sendo sua 
obrigação e responsabilidade a educação dos filhos. O arquétipo Deméter, 
foi valorizado pela Igreja Católica na figura de Maria, que foi mãe sem 
que tivesse relações sexuais. Maria apresentava-se como uma mãe 
diferente da deusa. Era a dissociação do papel de mãe, do papel da mulher 
com sexualidade. A vida da mulher era orientada para cuidar de seus 
filhos e netos. O exagero nessas gerações trouxe uma reação a esse padrão 
de comportamento nas gerações atuais. 

Hera, também foi potencializada pela nossa cultura patriarcal. Seu 
papel de esposa assume caráter sagrado, sendo permitido aos homens 
todas as espécies de traição e exigido da mulher total fidelidade e 
"paciência", quanto aos deslizes masculinos. Tudo isso, em nome do 
casamento, pois a separação é mal vista nesse momento e permanecer 
solteira era ainda mais desastroso, pois ambos os estados civis revelam 
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incompetência e inabilidade da mulher. 

Afrodite, apesar de nada conservadora também, terá seu espaço, 
embora, colocada à margem da sociedade. Ela era vista como uma mulher 
"alegre" demais, muito "modema", "fácil", além de outros adjetivos menos 
sutis. Não só representava as prostitutas, mas também as amantes e as 
mulheres que rompiam com esses valores reacionários e seguiam o 
despertar de seus afetos, sem necessariamente aderir à instituição do 
casamento. 

Todos esses três arquétipos, atualmente devido ao exagero de décadas 
passadas, passaram a residir na sombra feminina. Retomá-los tem sido 
uma tarefa bastante árdua para todas nós mulheres. 

Segundo Von Franz 5: 

"Os arquétipos constróem sua história ao longo dos séculos (..) e 
podemos dizer que há certos arquétipos que recuam; depois de cumprirem 
uma função muito importante, eles se dissipam, deixam de atrair o 
interesse das pessoas, eles não se impõe mais, não estão mais ati vos no 
inconsciente coletivo, ficam esquecidos". 

Paralelamente, outros arquétipos começam a se manifestar, a formar
se, pôr-se a caminho da realização por assim dizer. Estes provocam novos 
estímulos, novas idéias. 

Foi o que ocorreu com as mulheres nas últimas décadas. Os arquétipos 
de Hera, Deméter e Mrodite se dissiparam e deram espaço para as 
dimensões do feminino, representadas pelas deusas Atena, Ártemis e 
Perséfone. 

A mulher passa a viver dimensão de Atena, desenvolvendo ainda mais 
seu lado intelectual, indo para as universidades, formando movimentos 
feministas que lutam por direitos de cidadania iguais ao dos homens, 
dirigindo-se para o mercado de trabalho e para integrar o cenário político. 
Ela toma-se mais racional, estrategista, auto-suficiente e obtém realização 
profissional. 

Também as últimas gerações vivenciaram de perto a coragem de 
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Ártemis ao irem viver sozinhas, serem mais impulsivas, empreendedoras, 
e participarem de eventos esportistas perigosos, tidos anteriormente como 
atividades masculinas. A mulher aprende com essa deusa a ter força, 
independência, e o direito de não se casar, realizando-se de outras formas. 

Perséfone, hoje é presente como há muito tempo não fora permitido. 
O lado intuitivo da mulher, tão combatido pela ciência mecanicista e pelas 
regras da Igreja Católica, assume seu espaço hoje, voltando com força, 
através de correntes esotéricas e movimentos da Nova Era, normalmente 
ocupadas pela presença feminina. A mulher volta a ter seu espaço para 
viver o lado espiritual e lançar mão de sua forte capacidade intuitiva. 

Mas a questão é: se no passado exageramos em certos padrões 
femininos, o que fazemos atualmente? Não teremos invertido as posições, 
mergulhando novamente algumas faces do feminino na sombra, 
exagerando em outros, num movimento repetitivo e perigoso? Nas 
palavras de von Franz 5 segue quase um alerta: "Se ignorarmos um Deus 
(ou uma deusa), ele (a) se manifestará de forma mais perigosa". 

Ora, se olharmos com atenção as últimas gerações de mulheres, 
observamos que a grande dificuldade que encontram reside exatamente 
nas dimensões dos seguintes temas: ser mãe (Deméter), ser esposa (Hera) 
e amante (Afrodite). 

As últimas gerações cresceram ouvindo os temores de mulheres que 
não haviam seguido suas opções profissionais, não tinham livre expressão 
de idéias e não viviam mais o caráter sagrado de suas secretas intuições. 
Foi quase uma ordem nos tornarmos guerreiras, intelectuais e vivermos 
nossa independência; houve uma enantiodromia, e as deusas mais 
respeitadas em épocas anteriores caíram hoje em decadência. Atualmente 
o preconceito recai na mulher que não trabalha, que é dona-de-casa, que 
se realiza "apenas" com a maternidade ou que é regida por seus 
sentimentos. Precisamos nos reconciliar com Deméter, Hera e Afrodite. 

Ao perdermos o contato com Deméter, nos distanciamos da 
maternidade. Abusamos do uso de pílulas anticoncepcionais, adiamos 
nossas gestações e realizamos filhos em provetas. O filho, hoje muitas 
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vezes identificado como obstáculo, favorece a opção pelo aborto, nem 
sempre com justificativas que expliquem essa atitude tão extrema. As 
avós tornaram-se mães na segunda metade da vida, enquanto suas filhas 
buscam o sustento dos netos, papel desempenhado por homens 
anteriormente. 

O contato com Hera é quase inexistente, e hoje vejo poucas mulheres 
identificando-se com esse padrão feminino. Ela ficou uma deusa renegada, 
com a falência de algumas instituições, como por exemplo a do casamento. 
Atualmente o divórcio é natural para as mulheres e o casamento tornou
se mais tardio na vida feminina. 

O rompimento com Afrodite, trouxe à mulher uma cópia de modelos 
masculinos para resolver seus problemas, inclusive emocionais. Vemos 
mulheres tomadas pelo animus negativo, insistindo em pensar de forma 
masculina e tornando-se um "homem-de-saias". A mulher ao romper com 
essa deusa, a mulher perde a essência do feminino, e rotulada de "perua", 
"mulher objeto" e outros adjetivos tão desconsiderados como no passado. 
A diferença é que lá, Afrodite vivia mesmo à margem social. Atualmente 
ela é vista com desprezo e negada de forma intensa. Sua sombra aparece 
numa sexualidade desenfreada e dissociada do sentir. São inúmeros os 
problemas de relacionamento afetivo, mesmo com tanta liberdade, 
informação e acesso a uma mídia que está à serviço da beleza. A mulher 
busca a conquista de forma masculina, assediando muitas vezes o homem 
de forma deselegante, insistente e até inconveniente. Esse comportamento 
que tanto criticamos no mundo masculino, passa a ser modelo para 
algumas mulheres que perderam o contato com a Deusa que se configura 
pelo amor e respeito ao corpo e alma da mulher. 

Portanto, a partir desta análise, percebo claramente a necessidade, 
inclusive do ponto de vista histórico, que a mulher apresenta em viver 
essas faces do feminino. Penso porém que, ao invés de voltarmos ao 
excesso, devamos, talvez, tomar consciência de todos esses lados já 
conhecidos pela mulher, não unilateralizando comportamentos, mas 
ampliando nossa forma de estar no mundo. 
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Está claro, que estas são dimensões profundas, e que não as podemos 
viver com a mesma intensidade num mesmo momento de nossas vidas. 
Mas talvez fosse importante apenas não "cristalizarmos" num mesmo 
padrão, permitindo-nos experimentar outras faces do feminino, buscando 
mais plenitude e menos perfeição. 

Estamos construindo um novo conceito de mulher onde não há como 
retroceder, e o avanço unilateral põe nossa felicidade e saúde em risco. 
Cada mulher, constrói diariamente essa "nova mulher", a partir do contato 
com suas partes inconscientes do arquétipo feminino. 

Marie Louise von Franz 6 ' como grande mulher e analista que foi, 
define o potencial feminino nas seguintes palavras: "As mulheres 
contemporâneas rejeitam a submissão da nossa herança patriarcal. Elas 
têm consciência de um potencial mais amplo de vida dentro de si e sabem 
que seu valor não está mais apenas em ser objeto do desejo masculino". 

Nossa luta foi longa até aqui e não nos contentamos mais com modelos 
caricatos oferecidos pela mídia, de uma cultura essencialmente dominada 
pelo patriarcado. Começamos a perceber o vazio desses modelos e 
iniciamos nossa busca, lenta, porém bem mais segura, de nossa essência 
feminina, dentro de nós mesmas. No fundo de nossa alma, passamos a 
nos valorizar e a enxergar o modo feminino de existir num mundo ,onde 
a deusa volta a viver e pede o casamento com o masculino, um novo 
padrão de existir, mais criativo e menos competitivo, mais complementar. 
Não buscamos a perfeição, mas a plenitude de ser ..... mulher. 
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INTEGRAÇÃO TRANSFORMADORA * 
Patricia Maia Gutierres 

o objetivo do presente artigo é apresentar a integração existente entre 
a Psicologia Junguiana e a Dança do Leste (conhecida no Ocidente como 
Dança do Ventre) e refletir sobre como esta integração pode influenciar, 
de forma transformadora, a vida de cada mulher. 

Tendo por base o meu percurso, no contato com a dança e 
desenvolvimento dessa forma de arte integrada à profissão de Psicóloga, 
bem como contatos com mulheres que praticam e trabalham com a Dança 
do Leste, observei o efeito integrador e transcendente no sentido da 
totalidade que a prática desta dança pode oferecer à mulher. 

Na prática da Dança do Leste a mulher tem a oportunidade de realizar 
uma vivência existencial organísmica, na qual seu ser é tocado de forma 
altamente significativa e totalizante. 

Divido esta modalidade de dança em três grandes caminhos ou aspectos 
que podem entrelaçar-se, a saber: 

1. A prática da Dança do Leste enquanto terapia corporal, 

2. A prática da Dança do Leste enquanto condicionamento fisico 

3. A prática da Dança do Leste enquanto arte (interpretação artística). 

Durante o processo de construção da aprendizagem e incorporação 
da prática desta dança, os três aspectos citados acima são vivenciados 
simultaneamente pelas pacientes/alunas, por serem conteúdos naturais 
que fluem espontaneamente a partir da prática desta dança. 

Num primeiro momento existe o encontro com todo um processo 
reorganizador e ressignificante, não apenas da postura anatôrnico corporal 
e emocional, mas também da visão que cada praticante tem de si enquanto 
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mulher. 

A paciente/aluna tem a possibilidade de entrar em contato com as 
diversas dimensões de si mesma, podendo ressignificar seus sentimentos, 
pensamentos, sensações e intuições, ampliando desta forma seu potencial 
organísmico, feminino (yin, anima) e masculino (yang, animus) - que 
habitam o multiverso de cada mulher. 

Na prática da Dança do Leste, os opostos (consciência feminina e 
animus) que habitam em cada mulher, tendem a se integrar, 
proporcionando a vivência organísmica da função transcendente que é 
parte do processo de individuação proposto por Jung. 

" E então, a individuação só pode acontecer se você primeiro retorna 
ao corpo, à sua terra " 

(C G. Jung - Seminário das visões - Penna 1989) 

Dentre os arquétipos que a prática da Dança do Leste evoca, cito o 
arquétipo materno. 

Segundo Jung l : "A noção da grande mãe origina-se na história da 
humanidade e abrange as mais diversas representações de uma divindade 
materna". 

Como qualquer outro arquétipo, também o de mãe tem uma 
multiplicidade de aspectos simbólicos, como por exemplo a mãe, a avó, 
a tia, a irmã, madrasta, a árvore, a igreja, a terra, a matéria, a lua, a 
floresta, as águas, o útero, a yoni, o pote, a vaca, o coelho etc. 

Todos esses símbolos podem carregar um sentido construtivo, 
favorável, ou destrutivo, nefasto que significa vivenciar o arquétipo 
materno em sua sombra. 

As polaridades das características do arquétipo materno estão na mãe 
amorosa (acolhedora, compreensiva, protetora) e na mãe terrível 
(possessiva, castradora, devoradora). 

Resumidamente, o arquétipo de mãe tem duas polaridades: a 
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construtiva (mãe amorosa - por exemplo a terra que gera e dá frutos) e a 
destrutiva (mãe terrível - por exemplo a terra que recebe o cadáver 
devorando-o). 

Partindo destas questões pode-se dizer que, na prática de Dança do 
Leste podem vir à tona, dependendo de cada mulher, tanto o aspecto da 
mãe construtiva como o aspecto da mãe destrutiva. 

O aspecto destrutivo que a prática de Dança do Leste pode fazer 
emergir, tem suas raízes na vivência dessa dança na sombra, que ocorre 
vinculada à vivência do arquétipo materno em seu aspecto negativo. 

É essencial colocar que, caso o aspecto destrutivo venha à tona na 
prática da Dança do Leste, é importante que esta mulher procure evitar o 
abandono ou a interrupção na vivência da prática desta dança, pois é 
fundamental o contato com essa experiência, visto que esses conteúdos 
proporcionam um contato realmente intenso consigo mesma (com suas 
feridas). A partir da continuação dessa prática, a mulher poderá 
ressignificar tais feridas registradas em seu corpo e sua psique, podendo, 
desta forma, transcender este momento, para que futuramente experimente 
e desfrute dos aspectos construtivos do arquétipo materno e de si mesma. 

Aqui pode-se fazer uma analogia com o atendimento psicoterápico 
quando, em alguns casos, o paciente vivencia momentos nos quais 
experimenta uma espécie de desconforto ou sofrimento psíquico em si 
mesmo, para que, depois, na continuidade dos atendimentos, possa 
transcender esse momento da psicoterapia, podendo ampliar a visão de 
si mesmo, compreendendo e atribuindo um sentido mais construtivo com 
relação à vida. 

Vale ressaltar que se todo esse processo descrito anteriormente não é 
uma regra geral, podendo ou não ocorrer com qualquer mulher 
dependendo de questões de cada uma, é porém parte integrante do 
processo de individuação da mulher que vivencia este caminho na dança. 

A beleza na vivência da prática da Dança do Leste, está no encontro 
que a mulher tem consigo mesma, no seu auto conhecimento que pode 
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libertá-la. 

E como diz Penna2: " A consciência da própria corporalidade leva a 
consciência de ser alguém valioso, trazendo também a responsabilidade, 
pois ninguém é menos responsável do que o indivíduo inconsciente de si 
mesmo". 

A partir do momento em que a mulher ingressa no processo de 
aprendizagem da Dança do Leste, ela tem a possibilidade de integrar-se 
ao Eu maior (self, si mesmo), pelo contato com todo trabalho proposto, 
ampliando a visão de si mesma, visão de homem e de mundo. 

A mulher percebe que seu corpo (cabeça, pescoço, peito, seios, braços, 
mãos, quadril, pernas, abdômen, pés, coluna, cabelos, etc), assim como 
sua psique (sentimentos, idéias, pensamentos, sensações, intuições, etc) 
podem ser trabalhados e experienciados de uma forma terapêutica lúdica, 
livre, tonificada, artística, construtiva, tendo a possibilidade de transcender 
o condicionamento do dia a dia, ao qual seu organismo biopsicossocial 
está automaticamente acostumado a responder. Por exemplo, a utilização 
no dia a dia das mãos para escrever, lavar, dirigir, dar carinho, etc, na 
dança conquistam um outro sentido, ganhando uma outra dimensão, um 
contorno diferenciado, uma expressão de pura beleza expressa no 
movimento de cada mulher. Este aspecto ocorre não apenas com as mãos 
mas também com cada região do corpo de forma totalizante, 
rejuvenescedora, revigorante e calmantesimultaneamente. 

Dessa forma, a mulher tende a articular seus sentimentos, pensamentos, 
sensações e intuições de forma construtiva. E então abre-se um portal no 
qual cada mulher pode viver em toda a plenitude de seu ser ampliando 
sua qualidade de vida. Este é um dos modos que a mulher pode utilizar 
para percorrer seu caminho no processo de individuação. 

Pode-se concluir que a prática da Dança do Leste ocorre de forma 
única para cada mulher que irá vivenciar os diversos processos 
biopsicossociais. 
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A individuação ocorre independentemente da prática ou não da Dança 
do Leste, sendo que a partir do momento em que a mulher entra em 
cantata com essa dança, inicia-se um caminho diferenciado no seu 
processo vital, ilustrando seu processo de individuação, no qual seu 
organismo biopsicossocial estará cada vez mais consciente de si mesmo. 

Este trabalho mostrou-me que existem ainda muitos estudos, pesquisas 
e reflexões a serem explorados com relação à prática da Dança do Leste 
integrada à Psicologia, e às diversas questões que esta vivência pode 
desencadear em cada organismo. 

Dentre alguns beneficias que a prática da dança do leste pode oferecer 
à mulher destacam-se os seguintes: 

• Possui efeito terapêutico e realização artística 

• Atua sobre o corpo todo: da sola dos pés ao topo da cabeça 

• Modela o corpo respeitando as formas femininas 

• Desenvolve a conscientização de si mesma 

• Atua sobre a regulação do tônus 

• Trabalha as articulações 

• Fortalece a musculatura no geral, conscientizando e fortalecendo 
a musculatura do períneo e assoalho pélvico mais especificamente 

• Aumenta a flexibilidade 

• Ajuda a corrigir a postura 

• Aumenta a resistência fisica 

• Conscientiza e aprimora a respiração 

• Torna os movimentos mais leves e delicados 

• Ativa a circulação sangüínea 

• Ajuda a equilibrar as funções hormonais 
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• Aumenta a oxigenação do cérebro 

• Trabalha o corpo de forma inovadora 

• Estimula e amplia a criatividade e o potencial estético de cada 
mulher 

• Estimula e desenvolve o senso artístico de cada mulher, 
possibilitando a atribuição de um sentido criativo e inovador para cada 
região do corpo 

• Ajuda ampliar a consciência em nível construtivo 

• Ajuda a aprimorar e melhorar a qualidade de vida 

• Desperta a feminilidade 

• Estimula a produtividade profissional 

• Desenvolve e alimenta a sensualidade natural de cada mulher 

• Proporciona uma maior desenvoltura no cantata social 

• Promove a graciosidade 

• Estimula a massagem dos órgãos internos 

• Trabalha, desperta, melhora e amplia a coordenação motora 

• Desbloqueia e ativa os chácras 

• Desperta, proporciona, estimula e ajuda na aprendizagem de ritmos 

• Desenvolve a sensibilidade auditiva, apurando com mais clareza 
os sons e as músicas, proporcionando a aprendizagem de melodias, 
estimulando o refinamento entre ritmos e melodias internas e externas, 
ampliando a percepção musical 

• Enriquece o repertório cultural 

• Trabalha corpo, música e psique integrados em consonância 

• Aumenta a concentração 
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• Ajuda a desenvolver a intuição 

• Melhora a capacidade de assimilação 

• Estimula a auto confiança 

• Ajuda a desenvolver, construir e ampliar um diálogo com o próprio 
corpo 

• Trabalha na abertura de possíveis bloqueios psicofisicos 

• Desperta sentimentos de harmonia com relação à natureza e aos 
demais seres vivos 

• Trabalha desenvoltura e timidez 

• Promove o trabalho em grupo através da convivência e do 
aprendizado em sessões/aulas junto ao outro 

• Ajuda na integração criativa biopsicossocial 

• Desperta, trabalha, estimula, desenvolve, integra, amplia e 
conscientiza os cinco sentidos de modo geral 

• Trabalha, estimula e amplia o tato através do toque em si mesma 

• Trabalha, estimula e amplia o olfato através de incensos e ou 
imagens interiores que estimulam o cérebro a desenvolver uma 
sensibilidade olfativa que percebe aromas, assim como a percepção do 
próprio cheiro (peculiar em cada mulher) 

• Trabalha, estimula e amplia a visão de si mesma, das outras 
mulheres, dos movimentos, de cores, formas, expressões diferenciadas e 
das imagens interiores que também são criadas a partir do percurso na 
dança 

• Trabalha, estimula e amplia a consciência do próprio paladar de 
cada mulher, assim como seu gosto, o gosto dos alimentos que ingere. 

• Trabalha, estimula e amplia a audição através do estímulo musical, 
proporcionado pelo vasto estilo musical árabe e turco 
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• Desenvolve a musicalidade corpórea de cada mulher 

• Proporciona o alongamento do corpo integrado à psique, como 
um todo alongando cada região de si mesma, abrindo espaços e 
possibilitando descobertas 

• Trabalha, estimula e ajuda a viabilizar os desejos, vontades e 
necessidades de cada mulher de forma construtiva e saudável 

• Aprimora os conhecimentos individuais e coletivos 

• Proporciona um contato com as dimensões mais sutis e simbólicas 
do organismo biopsicossocial 

• Apreende a linguagem e simbolismo que permeiam os movimentos 
da Dança do Leste 

• Trabalha e desenvolve a aquisição de uma nova linguagem 

• Desperta, trabalha e estimula a sensibilidade poética que reside 
em cada mulher 

• Proporciona o relaxamento do organismo psicofisico 

• Estimula, desperta e amplia a sexualidade, através de exercícios 
de respiração e do contato profundo com si mesma, desvendando seus 
mistérios e desejos 

• Estimula o diálogo com as deusas interiores que residem em cada 
mulher 

• Proporciona a abertura para a inovação 

• Estimula a iniciativa 

• É um método motivacional 

• Proporciona o exercício da comunicação via linguagem corporal 

• Amplia a comunicação com o social 

• Proporciona a livre exploração do espaço fisico de formas 
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diferenciadas e inéditas 

• Estimula e aprimora o marketing pessoal 

• É um excelente caminho para o auto conhecimento 

É importante ressaltar que os beneficios que esta dança pode 
proporcionar vão além dos que estão aqui descritos e que cada mulher 
irá se beneficiar de forma única. 

*Este artigo é parte da Monografia que apresentei como requisito 
parcial no curso de Pós graduação lato Sensu em Dinâmicas Corporais 
como expressões terapêuticas realizado pelo SENAC. 

BmLIOGRAFIA: 

1 JUNG, C. G. Jung: "Os aspectos psicológicos do arquétipo materno" 
apostila do Centro de Integração e desenvolvimento (CID). 

2PENNA, L. -" Corpo Sofrido e mal-amado". São Paulo: Summus, 
1989. 
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CASO DE PEDUCA" (*) 

Wilma Moreira Hannes 

Dentre os pacientes que procuraram nossa clínica, apresentarei o caso 
de um menino que chamarei de "Peduca", que com 5 anos assistiu a 
morte do pai, por assassinato. 

No dia 26 de dezembro, a família se reunia num churrasco no quintal 
de um dos parentes, quando um primo do pai de Peduca surgiu 
repentinamente, sem falar nada, descarregou a arma nele e fugiu. 

Seu pai, muito ferido, foi removido para um hospital num carro de 
bombeiros, aonde não chegou com vida. 

Peduca acompanhou todo o processo posterior de velório e enterro. 

Quanto ao motivo que teria gerado tal acontecimento, a mãe do menino 
faz algumas vagas suposições, entre as quais, que o primo estaria envolvido 
com tráfico de drogas. 

Peduca fez 6 anos em outubro, é um menino muito bonito, e chega 
sempre muito alegre para a terapia. Mas durante o trabalho, é bastante 
sério e determinado nas suas ações. 

Fica em período integral na creche, pois sua mãe trabalha como 
empregada doméstica. Seu pai era serralheiro. 

Logo depois do ocorrido, a mãe mudou-se com ele para a casa da 
cunhada, ficando sua casa, com seus pertences, fechada. 

Desde a morte do pai, ele acordava chorando à noite. Pedia 
constantemente para que o levassem ao cemitério e dizia que quando 
crescesse mataria o assassino do pai. 

Na escola, observaram que ele, apesar de se relacionar bem com os 
amigos, não demonstrava o mesmo interesse pelas atividades que 
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demonstrava antes de tudo isso acontecer. 

Outro aspecto que gostaria de mencionar, é que, pouco depois de 
Peduca iniciar a psicoterapia, eu também perdi meu pai, que faleceu, mas 
de forma tranquila, aos 86 anos. 

Um pouco da psicoterapia ... 

Três meses após a morte do pai, teve início a terapia. 

Além dos materiais corriqueiros da sala de ludo, teve acesso à caixa 
de areia, sua forma predileta de trabalho em quase todas as sessões, até 
setembro. Desde então, passou a vivenciar cada vez mais, o espaço mais 
amplo da sala para brincar com brinquedos similares aos das miniaturas 
da caixa de areia. Começou a se interessar também, por jogos, pintura, 
colagens, chegando a fabricar ele mesmo alguns brinquedos, colocando 
em prática as idéias que surgiam. Fazia muitas experimentações, obtendo 
bons resultados como: jogo de palitos, livro, colar com peças de argila, 
etc .. Plantava grãos de feijão, cuidando, desde a germinação, crescimento 
até a morte, quando iniciava o processo novamente. Assim que chegava, 
mostrava a planta para a mãe, e só depois cuidava dela. 

O trabalho corporal também foi efetuado, assim que permitiu ser 
tocado. 

No seu primeiro desenho (fig. 1 ), desenha uma casa, duas árvores, 
escada e pessoa, dizendo: 

"A casa em cima tem um negócio que roda e serve para bater o 
vento. ... Vou desenhar uma árvore. Não! Duas árvores! ... É uma 
escada que vai chegando no sol, e aí tem o sol. ... É uma mulher. A casa 
é dela. Ela mora sozinha. " 

Sua primeira caixa de areia (fig.2): 

Com ferramentas - pá e enxada - ele enterra aviões. Planta, um vaso 
com flor. Planta galho seco e rega-o. Coloca dinossauros. Coloca o trator 
e enche a caçamba de água e areia. 
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Depois que terminou, contou sobre a prima, que o pai morreu e por 
isso mora na casa dela. 

A partir de algumas caixas, pede para colocar velas e quer acendê-las. 
Isto se tomou frequente também. Certo dia, ao colocar as velas nos pratos, 
foi dizendo: 

"Para meu pai. É um lugar que vive as pessoas mortas, cemitério. 
Aqui (apontando um chafariz com estátua), é o homem que tinha morrido 
e ficou assim. " 

Por volta do mês de setembro, conforme já comentei anteriormente, 
ao mesmo tempo que diversificava o espaço e as atividades, na caixa de 
areia apresentava, cada vez mais, cenas com conteúdos relacionados às 
lembranças, denotando maior elaboração e que sentia-se mais confiante 
para entrar em contato com conteúdos tão amargos e ao mesmo tempo, 
tão ameaçadores. Surgiu, então esta cena (fig.3), sobre a qual, ao montar, 
contou a seguinte história: 

"Um menino achou um avião na rua enterrado na areia. Sentou em 
cima do avião e voou. O avião caiu e ele morreu. A mãe estava andando 
na rua e viu o menino caido e que era o filho dela. Ela voou no avião e 
depois morreu. Ai, um dia apareceu um bombeiro que levou o menino 
para o cemitério. ... A mãe estava lá sentada vendo a morte do filho, 
que foi enterrado na frente dela. (agora a mãe é uma menina; ele continua 
a história) ... "Um dia, quando ela brincava lá no cemitério, ela viu 
uma mão enterrada na areia. E tinham dois aviões em cima do morro. 
Cadê o pai? A menina olhou a mão do moleque e tirou ele da terra. 
Pegou na mão dele e perguntou: Esse é nosso filho? É. E a mãe chorou. 
Tinha um tiro nas costas dele. A família foi assassinada. (Peduca cava 
um buraco e enterra todos juntos, em silêncio, depois volta a contar a 
história) ... Aí, um dia, apareceram os índios. Acharam o moleque, 
depois o pai com o avião e a mãe. O último é o nenê, que é Jesus, que 
estava no berço. (coloca o berço sobre o morro de areia e o Menino 
Jesus dentro) ... Chega um avião e outro e desce perto do menino. Ele 
via lá do céu para baixo. ... O indio quebra a árvore e pega cada 
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banana, e o cara pálida leva a árvore lá para a casa dele. A mulher 
índia perguntou: Quem trouxe comida? Fui eu! Eles pegaram banana. 
Os brancos também comeram banana. " 

O carro de bombeiros dá uma volta e pára do lado da bananeira. 

Quase um mês depois, efetuou a seguinte cena: 

Montava, ora o lado esquerdo da caixa, ora o direito. Do lado esquerdo 
pedia que eu ajudasse a plantar todas as árvores, dizendo que era uma 
plantação de árvores de maçã. À medida que plantávamos, ele regava e 
preparava uma pequena vasilha com água para deixar ao lado de cada 
uma, dizendo que era para que bebessem. 

Do lado direito, uma cena bem diferente, colocou uma porção de 
objetos de cozinha, conchas, caracóis, duas cobras, uma balança e uma 
jarra grande com a lâmpada de Aladim dentro, imersa em água.; também 
como derramou água em meio a todos esses objetos. Um trato r com a 
caçamba cheia de areia e água está parado entre as duas cenas, na parte 
superior da caixa, no sentido de descer. Ele conta: 

"Era uma pessoa que era muito pobre. O nome do homem era Peduca. 
Aí ele morava na rua e vendia brinquedos. Aí, ele fez uma plantação. " 

Mais um mês se passou, quando fez esta outra caixa (fig.4): 

Coloca uma espada de metal no lugar em que depois coloca um dragão. 
Põe carro de elefante, caminhão cegonha com barco de pesca sobre o 
caminhão, e um tanque de guerra apontando para este. Coloca velas e 
circunda todos os objetos com a ponta da espada; somente depois, acende 
as velas., e brinca um pouco com as chamas. E depois diz: 

"É a guerra!" (põe a ponta da espada na chama da vela até que fique 
incandescente e mata o dragão, que cai) 

"É o senhor do mal. " Goga areia nas velas dizendo que é chuva; 
apaga-as; acende novamente) 

"Era uma guerra no Japão. " 
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FIGURAS 

Figura 1 

Figura 4 
Figura 3 
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Relato de uma das vivências do trabalho corporal: 

Ele deitou-se de bruços sobre uma grande bola. Dei "batidinhas" nas 
costas, braços e pernas. Fiz alguns deslizamentos. Depois o balancei 
suavemente em diversas direções, como que o embalando. Pedi que 
fechasse os olhos e se imaginasse em algum lugar que quisesse estar. 
Fechou os olhos por alguns segundos e disse: 

"Desde pequeno eu ficava em cima do meu pai. Desde pequeno eu 
ficava em cima dele. (onde? perguntei) 

"Aqui. " (bateu em cima dos ombros, mostrando que ficava em cima 
dos ombros do pai e levantou-se rapidamente) 

"Ai, dói!" (apontando a região entre as escápulas) 

Algumas Conclusões: 

Pai: Símbolo da geração, da posse, da dominação, do valor. Representa 
a consciência diante dos impulsos instintivos, dos desejos espontâneos 
do inconsciente. 

É o mundo da autoridade tradicional diante das novas forças de 
mudança. É o ser que alguém quer possuir ou ter, mas também, a pessoa 
que viria a ser, e de quem se quer ter o mesmo valor. E esse progresso 
passa pela via da supressão do pai-outro, para o acesso ao pai eu-mesmo. 
Tal identificação com o pai, traz consigo o duplo movimento de morte 
( ele) e renascimento (eu). (1) 

Mesmo sem a apresentação de uma análise simbólica deste material, é 
possível através destas poucas imagens e relatos, observar que esta criança 
sofreu muitas colisões, no seu mundo externo, e em decorrência, no seu 
mundo interno. 

Do ponto de vista da Psicologia Analítica a fase entre os 5 e 6 anos é 
uma época de transição, no sentido de que a criança não está mais tanto 
na atmosfera inconsciente, mas sente que o mundo está chegando a ela, 
ao qual tem que se adaptar. Vai surgindo uma certa objetividade. 
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A criança sai do coletivo interno e tem que se diferenciar para não se 
perder no coletivo externo. 

Para Peduca, depois do episódio da morte do pai, o mundo, de certa 
forma se transformou numa espécie de Caos, tendo, então, que reorganizá
lo, interna e externamente. 

Ao desenhar, viver o corpo, escavar, plantar, regar, enterrar, acender 
luz, peneirar, matar o dragão, criar, tudo isso, pôde criar uma ponte com 
o Self, centro diretor. 

Desde o início da psicoterapia, podia-se observar o movimento da 
libido em direção ao Self, e como foi se estabelecendo o eixo ego-Self. 
No primeiro desenho (fig. 1), fez uma escada, que liga o céu com a terra. 
Simbolicamente, o Cristo e a Cruz são escada, o próprio homem é escada 
e o mesmo se pode dizer em relação à arvore e também à montanha. 

Em meio à cena trágica, da morte real do pai, e simbólizando a si 
mesma e a toda a família (fig.3), surge o arquétipo do Menino-Deus, 
sendo que, um dos aspectos essenciais do motivo "Criança" na psicologia 
do indivíduo significa, via de regra, uma antecipação de desenvolvimentos 
futuros, mesmo que, à primeira vista, possa parecer uma configuração 
retrospectiva. 

Considerando que na caixa de areia uma estória pode mostrar 
representações de vários estágios, ou elementos em vários estados de 
evolução, pode-se notar também, que de acordo com os estágios do 
desenvolvimento do ego segundo Neumann, esta criança está fazendo a 
transição para o patriarcado, configurando o "ego-solar", o início da fase 
"solar-guerreira", onde o ego identifica-se com o arquétipo do pai. 

Atualmente Peduca já pressupõe um contato com a inexorabilidade 
da morte, assim como com o lado sombrio da família, do próprio pai e, 
com a sombra social, coletiva. 

O trabalho terapêutico, portanto, está possibilitando o emergir de uma 
consciência fortalecida pela própria vida. 
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(.) Palestra proferida no XIII Encontro de Cinesiologia Integração 
Fisiopsíquica, 02/1212000, no Instituto Sedes Sapientiae. 
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Transferência Somática: 

A dinâmica formativa do vínculo 
terapêutico 

Artur Thiago Scarpato 

Na terapia nos movemos entre sensações, emoções, posturas, palavras, 
imagens, etc. Neste campo compomos cartografias junto com o cliente, 
tentativas de dar voz aos afetos, dar novas formas ao mundo, falar dos 
temores secretos, dos desejos, das dores profundas, de explorar 
caminhos .... 

Criamos na terapia um espaço de intimidade, intimidade não no sentido 
de contato com o conhecido, familiar, mas um espaço singular de abertura 
protegida pelo vínculo, onde podemos deixar vir o desconhecido em 
nós, o estranho, o novo. 

O vínculo propicia um ambiente favorável para enfrentar as muitas 
adversidades, para suportar níveis altos de angústia e falta de sentido. O 
vínculo é um dos elementos básicos do processo terapêutico. 

O vínculo terapêutico é também um campo de experimentação de 
modos novos de vinculação, de diferenciações em relação aos padrões 
conhecidos e de confrontação com os modos habituais. 

Cartografar o território clínico nos permite encontrar algumas 
coordenadas para navegar com mais segurança em direção a processos 
mais consistentes de vida. A função deste texto é explorar este território 
a partir da influência do pensamento formativo de Stanley Keleman. 
Problematizar alguns aspectos da dinâmica somática do vínculo 
terapêutico, notadamente a instrumentalização das formas somáticas do 
terapeuta como recurso clínico. 
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IDENTIFICAÇÃO, 
ALTERIDADE 

COMPLEMENTARIDADE E 

Podemos observar quatro modos de percepção dos afetos da relação 
terapêutica que indicam os diferentes lugares ocupados pelos membros 
neste espaço dinâmico. 

Vamos falar mais especificamente destes lugares a partir da perspectiva 
do terapeuta. 

1 - Eu sou o outro: 

Os sentimentos do cliente podem ser percebidos pelo terapeuta em si 
mesmo, num fenômeno de identificação. 

Uma forma de compreender o cliente é saber se colocar em seu lugar. 
Sair de nossa posição de outro e compartilhar o olhar, ir junto. Buscar 
sentir o que o cliente sente, pensar o que ele pensa, desejar e temer como 
ele. Assim, antes que ele fale algo, você já sentiu, numa identificação de 
formas somáticas e experiências. Sentir o que o cliente sente, nos permitir 
compartilhar a sua dor e compreender o seu mundo. Muitas vezes já 
estamos nesta sintonia e só então nos percebemos nela a partir da dinâmica 
vincular. Em outros momentos podemos imitar o cliente, buscando nos 
aproximar de sua vivência, repetindo voluntariamente posturas e formas 
somáticas, num modo ativo e rico de colocar-se em seu lugar e 
compreender o seu mundo. 

O cliente pode também fazer o terapeuta se sentir como ele. Assim, 
por exemplo, um cliente está falando de situações onde se sentiu sem 
espaço, invadido, e ao mesmo tempo fala ininterruptamente, não deixando 
muito espaço para o terapeuta intervir, limitando o espaço do terapeuta 
na sessão. O cliente faz, de algum modo, com que o terapeuta se sinta 
sem espaço na sessão, invadido, como ele se sente. 

2 - Eu para o outro: 

O terapeuta pode ocupar um lugar de complementaridade aos afetos 
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do cliente, ocupando um lugar em sua dinâmica (do cliente). 

Podemos perceber o modo do cliente em relação a nós e observar a 
nossa tendência de resposta de complementar o seu funcionamento. 

Esta é uma experiência de complementaridade, matriz de aspectos 
importantes da dinâmica transferencial e que será mais desenvolvido 
adiante no texto. 

3 - O outro para mim: 

O terapeuta pode perceber o que a situação despertou em si de 
conteúdos pessoais (do terapeuta), com o cliente ocupando um lugar 
na dinâmica do terapeuta. 

O cliente pode ser o nosso outro. Podemos nos perceber paralisados, 
por exemplo, e explorando isto vemos o cliente ocupando um lugar em 
nosso teatro de dores pessoais. Explorando as nossas reações, nossos 
esboços de respostas frente a ele, podemos aprender sobre nós mesmos. 
E podemos compreender o cliente a partir da nossa dor, o que pode nos 
permitir estar com ele de um outro modo. É a contraparte da 
complementaridade, agora a partir do processo formativo do terapeuta. 

4 - Eu e o outro: 

O cliente é vivido como o outro, dois mundos diferentes. 

Percebendo o cliente "de fora" podemos apreender este "outro 
singular" por observações, descrições, um olhar mais diferenciado sobre 
a pessoa à nossa frente. Na experiência da alteridade nos aproximamos 
do limite de apreensão do que é um definitivamente outro. Neste momento 
podem surgir experiências de estranhamento, susto, distância, respeito e 
o início de um diálogo sujeito a sujeito, não mais sujeito - objeto. 

Há assim um trânsito onde o terapeuta pode se sentir sendo o próprio 
cliente, sentir-se e ser o outro do cliente na relação, sentir que o cliente 
seja o outro de si ou ainda viver a experiência da alteridade. 
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o vínculo terapêutico ocorre dentro de um continuum que vai da 
identificação à a/teridade. 

Transitamos entre estes diferentes lugares na terapia: sentir junto, 
ocupar lugares complementares, diferenciar-se destes lugares, viver a 
alteridade. Qualquer uma destas posições esclarece elementos importantes 
do vínculo terapêutico. A sua discriminação e operacionalização é um 
dos recursos preciosos da terapia. 

Em cada um destes modos de relação estamos envolvidos e organizados 
somaticamente de um modo diferente, o que implica em níveis diferentes 
de vínculo e diferentes qualidades de presença. 

o CORPO A CORPO DO VÍNCULO 

A relação terapêutica é uma interação corpo a corpo. No sentido de 
que o cliente organiza um corpo frente ao terapeuta e este por sua vez 
responde com outro corpo. 

As posturas, tensões e modulações das formas somáticas explicitam a 
distribuição da excitação emocional nos corpos que estão em relação 
naquele momento, naquele campo de afetos. Há um diálogo somático 
anterior ao diálogo verbal. 

Um corpo ativa algo em outro corpo, um corpo convoca o outro 
corpo a interagir de um determinado modo, e este por sua vez responde 
a partir da sua realidade somática, das suas camadas somáticas mais ativas, 
seu repertório de formas, suas experiências. 

Os corpos dialogam numa linguagem que lhes é própria, uma linguagem 
de formas somáticas, camadas embriológicas, tônus de tecidos, toda uma 
fisicalidade básica e constitutiva da vida afetiva. 

Numa determinada situação, por exemplo, o terapeuta pode sentir 
seu corpo se arredondando, seus braços se ampliando como se fossem 
pegar o cliente no colo, e observa neste momento que o cliente está 
organizado numa forma somática onde se faz pequeno, evocando no 
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terapeuta esta forma cuidadora. Em outra situação, por exemplo, o 
terapeuta sente seu corpo contraído, diminuído, inseguro e percebe que 
esta sensação advém de uma atitude do cliente, que está com seu corpo 
inflado e com olhar e atitude de intimidação. 

As formas somáticas e a excitação emocional do terapeuta explicitam 
o seu lugar no campo da relação, os modos de relação daquele cliente 
com o mundo e daquele terapeuta com aquele cliente. 

Esta experiência se torna bastante acessível quando o terapeuta 
experimenta o recurso de posturar volitivamente os efeitos do encontro 
sobre si, dando mais nitidez às afetações e às atitudes organizadas 
no vínculo. 

Com este recurso é possível acompanhar o diálogo infraverbal das 
formas somáticas, ajudando a explicitar os afetos, a dinâmica, a criar um 
mapa do território que permite voltar a ele, orientar-se e influenciar os 
processos. 

Assim, trazemos para o plano visível, consciente, o que se passa num 
plano de sensações, afetos, fluxos e nuances. 

Neste campo, o terapeuta usa seu próprio corpo como referencial de 
orientação em relação ao que ocorre na terapia e na relação com o cliente. 
O corpo do terapeuta pode ser visto como um dos palcos onde se 
desenvolve a sessão. 

Daí a importância fundamental de uma boa discriminação do próprio 
corpo - sensações, propriocepções, afetos - para o terapeuta navegar 
bem no universo da sessão. 

O terapeuta é um intérprete de si mesmo, dos efeitos daquele 
encontro em sua subjetividade corporificada. 

Quanto maior a capacidade do terapeuta em se permitir ser perpassado 
por fluxos afetivos na relação terapêutica, maiores as possibilidades de 
desdobramentos do universo existencial dos clientes na terapia. 
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Há uma certa dança, um diálogo de corpos durante a sessão 
terapêutica e podemos pensar como podemos acompanhar esta dança, 
aprender esta linguagem dançante, interativa e formativa e poder 
instrumentalizar esta dimensão do vínculo como um recurso para a clínica. 

TRANSFERÊNCIA, PASSADO E FUTURO 

Transferência e contratransferência são fenômenos do vínculo que 
fazem um grande sentido a partir do diálogo das formas somáticas. 

A transferência é uma experiência de complementaridade na relação 
terapêutica. É um fenômeno de vinculação onde o modo de ser de alguém 
chama o co-participante a ocupar um lugar complementar numa certa 
dinâmica. 

Há um campo emocional criando os lugares a partir do encontro. 

Assim, por exemplo, um cliente pode evocar um pai no terapeuta. 
Os comportamentos, modo de falar e se mover do cliente evocam no 
corpo do terapeuta um modo paternal. O terapeuta começa a se perceber 
com sentimentos e esboços motores de atitudes paternais. 

Por um lado, isto poderia dizer do passado daquele cliente, da 
reativação de sua relação com o seu pai. A transferência, neste sentido, 
poderia ser pensada como uma transposição de processos relacionais 
passados, uma transferência de tempo e lugar dos personag~ns de um 
drama. 

Porém, mais do que isto, a transferência contém a história 
presentificada, ela é a reativação recorrente de modos e formas somáticas 
que se construíram a partir da relação com um pai. 

Mais do que chamar o pai, o que se ativa é a memória somática de 
um modo de existência, ou seja, uma forma somática. 

Esta forma somática, este modo de existência, criou-se a partir das 
experiências com um pai, determinando um modo de ser com uma certa 
configuração somática. No vínculo com o terapeuta aparece a história 
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que se presentifica nas formas somáticas. 

O que se repete é uma dinâmica vincular, um modo de existência, um 
repertório determinado de formas somáticas, muitas vezes fixados e 
paralisados pelas experiência que a pessoa não pôde assimilar em sua 
vida. Estas formas somáticas cristalizadas interrompem o processo 
formativo e levam uma pessoa a responder às situações diversas com um 
repertório limitado de comportamentos, com modos reiterantes de sentir, 
pensar, perceber e agir. 

A repetição destes modos somático-existenciais na terapia, por outro 
lado, abre a possibilidade de confronto, consciência e diferenciações dentro 
do processo de vida. Permite a desorganização de comportamentos 
limitantes e a emergência de novas formas somáticas a partir do vínculo 
terapêutico. Uma oportunidade de sair de um labirinto armado no passado, 
que paralisa o andamento do futuro. 

AS VERTENTES DE FUTURO 

O vínculo contém também uma função formativa, de gestação de novos 
territórios existenciais. 

Um cliente, por exemplo, suscita no terapeuta coisas próximas do 
lugar de um irmão mais velho, mais formado, que possa ajudá-lo a entrar 
na vida adulta com mais recursos. 

Cabe ao terapeuta poder ocupar este lugar neste campo de gestação 
de um modo de existência, permitindo a passagem de um momento ao 
outro do processo formativo do cliente, assim como cabe, ir desocupando 
este lugar em outro momento, quando este modo já não favorece mais o 
processo do cliente. 

No vínculo terapêutico o terapeuta vai ocupar diferentes lugares para 
o cliente, de acordo com o que esteja em evidência no processo formativo 
do cliente naquele momento. 

A partir da percepção dos afetos, atitudes e lugares da relação, o 
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terapeuta pode reconhecer os tipos de vínculo que o cliente estabelece, o 
que ele formativamente está precisando. 

O vínculo tem assim uma função formativa, de ajudar na 
desconstrução de formas desatualizadas e na construção de formas 
corporais contemporâneas. 

No processo vincular há uma necessidade daquele lugar do outro, 
daquele funcionamento do outro para que o processo do cliente possa 
ser gestado e maturar. Acompanhar ao longo da terapia o processo vincular 
fornece uma referência importante das várias fases do processo terapêutico 
e do processo de vida do cliente. 

O vínculo terapêutico é um laboratório onde novas formas podem 
emergir, diferenciações dos padrões habituais de comportamento, um 
lugar de experimentação e maturação vincular. 

O vínculo, portanto, pode tanto apresentar uma reedição de uma 
dinâmica relacional cristalizada quanto criar uma dinâmica necessária 
naquele momento da vida da pessoa. O vínculo é assim tanto uma 
derivação do passado quanto uma vertente de futuro. Este processo 
é movido pelo impulso formativo, a força de criação de novas formas em 
direção à atualização do passado e à composição do futuro. 

O CAMPO GESTATIVO VINCULAR 

Trabalhando com o cliente, podemos ir aprendendo sobre o seu 
funcionamento, seu modo de ser habitual e o quanto isto restringe a sua 
vida. Observamos suas modalidades de relacionamento com o mundo, 
seu lugar na teia de relações pessoais, seus modos de dar e receber, mandar 
e obedecer, pedir e tomar, agir e esperar, etc. Podemos ajudar a esclarecer 
estes modos e estar juntos para ampliar os seus limites e criar novos 
caminhos de vida. 

É necessário discriminar as sutilezas do vínculo, as variações que 
permitem identificar que um cliente está buscando aceitação, outro 
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orientação, outro confronto e outro ainda, testando confiança. A cada 
momento do vínculo há questões diferentes sendo maturadas. 

O terapeuta ocupa um lugar no mundo do cliente e este ocupa um 
lugar no mundo do terapeuta. Há um encontro do processo formativo do 
cliente com o processo formativo do terapeuta, criando um processo 
formativo daquele vínculo, numa inter-relação naquele espaço clínico. 

Um elemento singular do espaço terapêutico é que o terapeuta está lá 
para favorecer o processo formativo do cliente, para instrumentalizar o 
vínculo como recurso de compreensão e intervenção na terapia. 

A RESPOSTA TERAPÊUTICA 

Muitas vezes um cliente não percebe os tipos de vínculo que estabelece 
e que contribuem, por exemplo, para que várias coisas em sua vida acabem 
dando errado. 

Por exemplo, uma cliente veio para primeira entrevista contando 
histórias de rejeição, de não ser aceita pela família, de ser abandonada 
pelos amigos, etc. Ao longo da entrevista, ela foi provocando uma 
sensação muito ruim no terapeuta, fazendo com que este sentisse vontade 
de mandá-la embora. Aquela pessoa estava repetindo com o terapeuta, já 
na primeira entrevista, uma dinâmica que ela repetiu muitas vezes em sua 
vida e da qual não conseguiu se diferenciar. Ela estava levando o terapeuta 
a querer rejeitá-la também. Caso o terapeuta fosse apenas re-agir ao seu 
sentimento, a teria mandado embora, dando qualquer desculpa de que 
não poderia atendê-la e repetindo o que acontecia no cotidiano daquela 
mulher. Ela sairia do consultório com as suas crenças confirmadas, seu 
sofrimento aumentado, seu comportamento reeditado. 

Porém o terapeuta não está na situação numa posição ingênua, apenas 
interagindo com o cliente, mas numa posição de observação e explicitação 
do que está acontecendo, atento aos fenômenos em si próprio e no cliente, 
neste campo que vai se formando. 
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Percebendo em seu corpo as tendências à ação, porém retardando a 
re-ação automática, o terapeuta pode discriminar o que o move e o que 
sente e assim esclarecer o funcionamento daquele cliente: em que posição 
o coloca, se coloca, que afetos circulam, etc. 

O que caracteriza a resposta terapêutica é a capacidade do terapeuta 
em conter a sua reação, discriminar o que sente e eventualmente 
apontar para o cliente a sua atitude. 

Devolver para o cliente a percepção sobre a dinâmica do vínculo, 
como no caso desta mulher, abriria uma porta para ela perceber seus 
modos frente ao mundo, iniciar diferenciações frente ao seu próprio 
funcionamento, trazendo de volta para si o que ela só via projetado nos 
outros, etc. 

Quando um cliente pode discriminar como vê o terapeuta, que lugar 
este está ocupando naquele momento para o cliente, ele está abrindo um 
espayo para aprofundar a auto-percepção e dialogar com suas formas, 
percepções e afetos. 

O auto-diálogo é um dos elementos centrais do processo terapêutico 
formativo, onde a pessoa vai se tornando capaz de identificar as próprias 
formas somáticas e suas relações com a sua experiência subjetiva. A partir 
daí ela pode aprender modos de interagir consigo mesma e influenciar os 
seus processos internos, trabalhando com as próprias formas, dando início 
a um processo de participação ativa na construção de sua existência. 

COMUNICAÇÃO DE CAMPO 

Algumas vezes na terapia corre-se o risco do cliente ser atravessado 
por um excesso de excitação e insights que não são produtivos porque 
ultrapassam a capacidade elaborativa da pessoa naquele momento. 

Por exemplo, em certa sessão em que caminhavam em terreno novo 
na terapia, o terapeuta sentiu uma certa pressão que forçava as suas costas 
contra a sua poltrona, na altura do diafragma. Acentuando voluntariamente 

116 

HERMES 

esta pressão, percebeu organizando-se nele uma forma somática de 
contenção que enrijecia as suas costas e lhe dizia algo como: "pare aí, 
não vá mais, deixe ele elaborar o que já tem, vá devagar." Enfim, estava 
sendo dito ao terapeuta o limite da capacidade de assimilação daquele 
cliente naquela sessão, o que pôde ser confirmado ao devolver ao cliente 
algumas observações sobre como estava vivendo aquele momento. 

Este é um exemplo de comunicação de campo, onde o terapeuta e o 
cliente trocam mensagens não verbais que atingem um ao outro em sua 
corporeidade e se afetam mutuamente. 

Em muitos momentos na terapia não é possível falar em "minhas 
sensações", mas apenas de "sensações em mim". Os afetos, sensações e 
modulações da forma são elementos do campo, do entre, e só é possível 
entendê-los a partir daquele campo formativo e seus processos. 

O campo da relação terapêutica é extremamente rico de afetos e 
sentidos, de elementos visíveis e invisíveis. A relação terapêutica é 
atravessada por afetos de diversas ordens, o que faz do espaço terapêutico, 
o espaço do sentir por natureza. O acolhimento do sentir é uma das 
marcas maiores deste espaço, onde podemos receber em nós mesmos as 
sensações e sentimentos mais obscuros, sutis, indiretos e aceitar a vida 
em nós e em relação a nós. 

Espaço do sentir ilimitado mas do agir cuidadoso. Esta singularidade 
permite uma grande exploração de muitas vertentes do existir lideradas 
por um compromisso ético de ajuda. 

Os afetos e sensações vividos pelo terapeuta na sessão podem ser 
grandes orientadores sobre a dinâmica do cliente. Assim, se um terapeuta 
está se sentindo desconfortável na sessão, ausente, com sono, etc., deve 
perceber o que aquela reação diz daquele cliente naquele momento da 
sessão e de sua terapia, ao invés de logo pensar que a questão é sua, 
pessoal do terapeuta, que não dormiu direito, comeu algo que não lhe fez 
bem, etc. Não que estes fatos não participem da sessão, determinando 
em parte a qualidade de presença do terapeuta, mas focar logo sobre 
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estes eventos externos à sessão pode desviar o terapeuta de algo muito 
importante que está se desenrolando naquele momento. 

Numa determinada sessão, por exemplo, um cliente falava de sua 
inquietação pelo "momento agitado" que vivia em seu trabalho. Seu modo 
de falar, no entanto, não expressava muito de agitação, aliás, era de um 
tom mais contido do que agitado. Ao longo da sessão, o terapeuta foi 
sentindo um certo cansaço. Para o terapeuta, este cansaço começou a 
representar idéias como: "estou cansado de ter atendido muito ao longo 
deste dia, estou trabalhando muito, etc.". O terapeuta estava vendo neste 
cansaço algo em si próprio e isto o deixava mais distante do cliente, um 
pouco ausente da sessão e tomado pelo "seu" cansaço. Até que o terapeuta 
ponderou se este cansaço também teria algo a ver com aquele cliente. Ao 
sugerir ao cliente algo relacionado a cansaço, este começou a falar de 
desânimo, e veio à tona uma situação de depressão que já tinha alguns 
anos e que não tinha surgido ainda naquele início de terapia. Essa 
depressão mascarada mostrou-se depois como uma das questões centrais 
da terapia daquele cliente. Assim, mesmo sensações do terapeuta que 
podem parecer simples, como uma cansaço, precisam ser observadas em 
suas possíveis relações com o estado do cliente e do vínculo deste com o 
terapeuta. 

AS FORMAS SOMÁTICAS SÃO TERRITÓRIOS 
EXISTENCIAIS 

Podemos apreender a dinâmica da sessão estando atentos aos efeitos 
em nosso corpo daquilo que está ocorrendo. 

Segundo Nina Bull, toda ação é precedida por uma pré-organização 
motora preparatória. Esta pré-organização, que Keleman denomina de 
forma somática, permite os arranjos somáticos necessários para a 
construção de todo comportamento. 

As formas somáticas organizam a presença, a resposta às afetações e 
as ações subsequentes. Por exemplo, quando o terapeuta tem a forma de 

118 

HERMES 

seu corpo se arredondando frente a presença do cliente, organizando em 
seu corpo uma atitude acolhedora, esta forma estaria preparando um 
comportamento de acolhimento, com suas respectivas falas, gestos, 
sentimentos, assim como determinando a sua percepção sobre aquele 
cliente. 

Porém, se o terapeuta retarda esta reação automática de acolhimento, 
observando em seu corpo os estados produzidos pela forma, pode 
discriminar as atitudes organizadas, os afetos presentes e compreender a 
dinâmica do vínculo, antes de agir e falar. Assim ele desautomatiza o 
processo para operacionalizá-lo terapeuticamente. 

As formas somáticas ocorrem antes da percepção consciente, pois 
primeiro respondemos internamente e então nos damos conta destes 
efeitos se processando em nós. 

Quando uma forma somática não se realiza imediatamente em ação, 
possibilita a emergência da auto-percepção mais discriminada. Daí a 
importância de se inibir e retardar voluntariamente a ação para clarear os 
afetos e os sentidos da experiência. 

As formas somáticas são organizações motoras que criam os "modos 
de lidar" com os acontecimentos, são territórios existenciais organizados 
somaticamente. As formas somáticas são a própria construção dos 
territórios existenciais. 

Algumas formas somáticas vão se estabilizando com o passar do tempo, 
criando alguns padrões motores que expressam os "modos de ser" mais 
característicos de cada um. Estas "formas duradouras" também nascem, 
fenecem e se transformam para dar conta de experiências em diferentes 
fases de vida. 

Os territórios existenciais tem linhas de tempo próprias, no sentido de 
que há formas mais duradouras e formas mais efêmeras. As formas 
somáticas se complexificam e se diferenciam a partir dos desafios dos 
encontros. 
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Certas formas somáticas podem se paralisar e perpetuar pela 
experiência do excessivo. As experiências excessivas ultrapassam a 
capacidade "de lidar" de um território existencial e levam à cristalização 
de formas somáticas, criando modos mais estereotipados de 
comportamento, produzindo estagnações no processo formativo de 
criação contínua de formas somáticas. 

Estes estados de paralisia são os estados recorrentes na clínica em 
busca de recuperar o processo formativo de diferenciação, 
desterritorialização e reterritorialização contínuos e necessários. 

O olhar para o processo formativo explicita quais formas somáticas 
estão se criando neste momento da vida do cliente, quais formas não dão 
mais conta dos acontecimentos, que conflitos de formas e estratégias de 
vida estão presentes e quais experiências excessivas paralisaram o processo 
de vida e estão impedindo a criação de novas formas e respostas frente às 
novas situações. 

DESAFIOS FORMATIVOS AO TERAPEUTA 

Cada terapeuta vive a situação de atendimento a partir de sua realidade 
formativa, do seu repertório de formas somáticas, dos seus modos de 
lidar com as situações e vínculos. Um terapeuta vai sempre encontrar 
alguns modos mais característicos do seu jeito de estar com seus clientes, 
sempre haverá aquelas atitudes mais "naturais" para aquele terapeuta, a 
partir de seu corpo, suas formas e sua história. 

Cartografar seus modos de clinicar, suas posturas corporais que se 
repetem nas sessões, pode ser um recurso valioso para um terapeuta 
acompanhar e poder influir em seus corpos de terapeuta. 

Na relação com o cliente, o terapeuta também cresce. O terapeuta é 
solicitado a se deixar ser afetado pelo cliente, para poder levá-lo por 
caminhos novos, ajudá-lo a crescer, a aceitar novas afetações e buscar 
novas experiências. 
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Lidar com estas experiências do cliente traz também desafios à forma 
do terapeuta. Ele precisa caminhar para que o cliente caminhe. Por isto 
alguns processos terapêuticos paralisam num ponto em que o terapeuta 
também paralisou. 

O corpo do terapeuta se coloca na terapia com suas preferências, seus 
modos dominantes, seus limites de tolerância, seu momento formativo. 

Assim um terapeuta de algum modo também escolhe seus clientes. 
Isto vai poder explicar por exemplo, porque um terapeuta em diferentes 
momentos de sua clínica se dá conta que tem um número X de clientes 
com uma mesma temática tal e alguns anos depois, por exemplo, tem um 
número Y de clientes com outra temática predominante. Estas são 
temáticas do processo pessoal do terapeuta, vividas e elaboradas no 
processo clínico com os seus clientes. O terapeuta também chama clientes 
com tal e tal perfil. São estes clientes que são mandados pelo "acaso". 
Entre outras questões envolvidas, são estes clientes que ficam a partir 
das entrevistas iniciais. A terapia é um desafio também ao processo 
formativo do terapeuta. 

CONCLUSÃO 

Atender em psicoterapia é encontrar um modo de estar ao lado do 
cliente, buscar uma compreensão de seu universo, esclarecer o seu mundo, 
as suas dificuldades, reconhecer com ele os modos habituais, as estratégias 
conhecidas, cartografar o processo formativo, o que não dá mais conta 
dos acontecimentos, o que está em vias de surgir, as transições em 
andamento e ajudá-lo a buscar novos modos de viver, criando novas 
experiências, gerenciando formas, matrizes de novos comportamentos. 

As formas somáticas são relacionais. A forma de cada um vai 
construindo o outro e neste processo vai surgindo um diálogo de formas 
somáticas. Trabalhamos discriminando e atuando sobre estes processos. 

Toda forma somática é vincular, toda forma somática pressupõe um 
outro complementar. Sendo assim, querendo ou não, percebendo ou 
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não, o terapeuta é sempre chamado a uma presença somática em 
relação às formas do cliente. 

Atentar para os efeitos da presença somática do cliente em seu corpo, 
permite ao terapeuta, entre outras coisas: 

- Reconhecer o sentido da experiência interna do cliente pelo efeito 
deste na organização somática do terapeuta. 

- Reconhecer o tipo de vínculo que está se estabelecendo naquele 
momento do processo terapêutico e o sentido formativo deste vínculo. 

O terapeuta aprende a conter os afetos da relação para devolver 
de forma mais organizada para o cliente. 

Este é um processo de instrumentalização da relação terapêutica. 

A relação terapêutica é uma interação de afetação contínua, onde 
cliente e terapeuta estão se afetando mutuamente. O terapeuta pode 
reconhecer os efeitos deste campo de afetação em seu corpo e assim 
cartografar os processos em andamento e operacionalizar o que percebe 
dentro do processo formativo e clínico no espaço privilegiado da terapia. 

A terapia é uma incubadora de processos formativos. 
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