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Esta é mais uma contribuição do Instituto Gestalt de São Paulo para a
comunidade.

Pretende ser um veículo de comunicação entre as pessoas que se
interessam por temas variados como comportamento, atualidades,
educação e qualidade de vida. Procura mesclar poesia e prosa; artigos
científicos e reflexões; relatos de trabalhos individuais ou comunitários e
testemunhos de vida. Aqui cabe seriedade, humor, respeito, informação,
consistência, leveza e sabedoria.

Queremos que tenha a marca do Instituto Gestalt de São Paulo que se
caracteriza pela pluralidade e abrangência de possibilidades de atuação
em diferentes áreas e se identifica com a Gestalt Terapia i.é: uma
abordagem psicológica revolucionária e singular que tem em seu bojo
uma compreensão da personalidade que se fundamenta no humanismo,
no holismo, na perspectiva fenomenológica existencial; na teoria de campo;
e psicologia da gestalt; sendo sua metodologia impregnada pela
fenomenologia, pelo experimento e pela relação dialógica.

Contemplando esta identidade e esta diversidade teremos artigos
distribuídos em secções como: artigos; entrevistas; qualidade de vida;
momento de reflexão; trabalhos comunitários; o consultório do psicólogo;
pesquisa.

A concretização deste projeto só foi possível graças ao incentivo de
Jean Clak Juliano que no momento oportuno tornou figura o desejo
desta publicação.

Queremos esclarecer que optamos por dar liberdade de estilo aos
autores na exposição de suas idéias e portanto a apresentação editorial
de cada texto é de inteira responsabilidade dos autores.

Desejamos boa leitura à todos e contamos com as suas contribuições
de artigos,

Ênio Brito Pinto, Jean Clark Juliano, Myrian Bove Fernandes, Paulo Barros
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O Instituto Gestalt de São Paulo é fruto de um sonho e de uma paixão. A paixão, já antiga é
pela abordagem gestáltica que encerra uma compreensão dinâmica da personalidade e de um
estilo ou modo de ser no mundo. Enfatiza o contato, a interação, a criatividade, a flexibilidade,a
conscientização e a formação de figuras claras como fatores que facilitam o processo de
crescimento  e levam à saúde e à valorização da qualidade de vida. O sonho, inicialmente
idealizado por Luiz Lilienthal, era o de criar um Instituto que fosse lugar de pertinência e referência
para a aplicação da Gestalt em vários campos de atuação: clínica; educação; empresas;
organizações e trabalhos comunitários.

Logo, encontrou parceiras, Myrian Bove Fernandes e Selma Ciornai que, alimentadas pelo
velho amor à Gestalt deram força e incentivo para que o sonho se concretizasse.

Em 2001, iniciamos o milênio com a inauguração do Instituto. Mãos a obra, resgatamos o
pioneirismo e a colaboração de colegas que, como nós batalharam para que a semente da
Gestalt se enraizasse em São Paulo. Muitos de nossos colaboradores são referência da Gestalt
Terapia no Brasil; dedicam-se a intercâmbios com gestaltistas de outros países e conferem à
esta abordagem um caráter de consistência teórica e seriedade na sua aplicação.

Pensamos que era tempo de reativar o Movimento da Gestalt oferecendo um lugar onde o
estudo, o ensino, discussões teóricas, workshops, consultorias, etc., pudessem acontecer.
Estaríamos oferecendo nossa contribuição para enriquecer a comunidade gestáltica, construída
por pessoas que como você e como nós são inquietas, curiosas e ávidas para engajarem-se
em um movimento repleto de significados.

Neste contexto Claudia Ranaldi Nogueira passou a integrar a coordenação geral do Instituto,
trazendo novo fôlego e novas perspectivas. Aos poucos, fomos dando continuidade ao Curso
de Formação em Gestalt Terapia; vários cursos de aperfeiçoamento, consultorias; oferecendo
atendimento psicológico à comunidade; grupos de estudos; biblioteca e atividades como saraus,
bate-papos, encontros; exposições de arte.

Hoje, contamos com a colaboração de Ari Rehfeld, Cecília Pontual, Claudia Baptista Távora,
Ênio Brito Pinto, Eviene Abduch Lázaros, Fátima Barroso, Fernando de Lucca, Jean Clark
Juliano, Joseph Zinker, Marcelo Augusto Toniette, Maria de Lourdes Kato, Marina Pacheco
Jordão, Mario Bruçó, Mauro Figueiroa, Nicolau Tadeu Arcaro, Paolo Quatrini, Patrícia Albuquerque
Lima, Paulo Barros, Raphael Cangelli Filho, Regina Aparecida dos Santos, Roberto Veras, Rodrigo
Giannagelo de Oliveira, Ronaldo Miranda Barbosa, Roseleide da Silva Santos, Sandra Regina
Cardoso Zinker, Selma Ciornai, Silvia Ivancko, Sônia Regina Mauro Cappatti, Stanley Krippner,
Teresa Cristina Pedroso Ajzenberg e Vera Cristina Silva Stracieri que de muitas maneiras vêm
participando e contribuindo para tornar este sonho realidade. Fica aqui registrado o nosso mais
sincero agradecimento!

Claudia, Myrian e Luiz

INSTITUTO GESTALT DE SÃO PAULO
Rua João Cachoeira, 1735 – Itaim CEP: 04535-016 - São Paulo -
SP
Tel.: 11 3842-8939 Tel. / Fax - 11 3849-1983
CRPSP PJ 2270

e-mail: igsp@gestaltsp.com.br  - www.gestaltsp.com.br
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1 Conferência de abertura da IV Jornada Paulista de Gestalt, 17-19/set/04 – Instituto Sedes Sapientiae.

É muita pretensão citar uma dúzia, ou
mesmo, meia dúzia de filósofos fenomenólogo-
existenciais e suas respectivas reflexões a respeito
do corpo em meia hora. Não o farei.

Teria que situá-los na história das idéias, para
fazer justiça a seu empenho e, também, algum
sentido.  Além do mais, seria muito chato e,
provavelmente, simplista demais.

Ao invés disso, apresentarei algumas idéias
comuns a eles que, embora neles tenham se
originado, foram sendo apropriadas por
fenomenólogos clínicos que nelas viram, a
oportunidade de fundamentar sua prática.

Explico melhor: Jaspers, Binswanger, Boss,
Straus, Van Den Berg, Kuhn, Minkowski,
Gebsattel, Ellenberger e Rollo May vão pensar
concepção de homem, método e prática,
tomando como referência Kierkegaard, Dilthey,
Nietzsche, Husserl, Heidegger,  Buber, Sartre,
Merleau-Ponty, entre outros.

O meu empenho aqui será tentar mostrar
algumas idéias comuns, ou seja, compartilhadas
por vários deles, e reproduzidas através de
exemplos construídos no exercício de uma
fenomenologia do cotidiano. Os exemplos têm
a capacidade de serem muito econômicos,
possibilitando que através de uma imagem,
compreendamos uma série de idéias que, de
outra forma, demandariam uma via mais longa
para serem expressas.

De que corpo estamos falando? Embora
pareça, à primeira vista, estranha esta pergunta,
certamente não abordarei o corpo que
aprendemos na escola: cabeça, tronco e
membros.

Não, não se trata de uma aula de fisiologia,
até porque não é neste corpo que os
fenomenólogos irão se deter. Não me refiro à
idéia de corpo do termo grego “sarx” (acepção
de carne, vide sarcófago), ou do latim, “corpus”,
ou ainda do alemão “körper”,  visto de modo
material, em sua natureza física, objética e
inanimada.

Vamos para um corpo animado, vivo, dotado
de sentimentos e emoções, corpo como
fenômeno, do grego “soma” ou do alemão,
“leib”.

Eis então o primeiro exemplo: quando vemos
um indivíduo escorregar, e cair, temos um tipo
de reação, muitas vezes somos induzidos ao riso.
Mas quando presenciamos uma pessoa ser
acometida por uma síncope cardíaca, e cair
morta, reagimos de um modo completamente
diferente.

Não somos induzidos ao riso (Straus)1  .
Ainda ao nível pré-reflexivo, reagimos de modo
muito diferente em relação ao corpo com vida e
ao corpo sem vida.

Portanto, o corpo aqui tratado não é o da física
que, ao estudar o movimento, a resistência ou
inércia, não tem a preocupação, nem é de sua
especificidade, se o corpo tem vida ou não.

Também não é o corpo do fisiólogo. Se este
dissecar a mão da namorada, classificando-a em
articulações, carne, vasos e músculos, não será

Ari Rehfeld

Corpo e
Corporeidade:

uma leitura fenomenológica1

Ensaios
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a mão de quem ama.  Ao apreciar o toque, a
carícia, a maciez, ele somente poderá receber
com fluidez o afeto que lhe é dirigido, se puder
descartar- se de seu olhar fisiologista.

Este corpo material, físico, que pode ser vivo,
porém, inanimado, corpo pensado porém não
vivido como se pensa, herdamos por cisões
efetuadas desde Platão - que separa corpo de
alma,  passando por Descartes – que promove a
separação objetividade X subjetividade,
conduzindo o psicólogo, que passa a acreditar
nessa separação, à falsa necessidade de ter que
escolher transitar por um ou por outro âmbito.

“... e embora, talvez, (...) eu tenha um corpo
ao qual estou muito estritamente ligado, todavia,
(...) na medida em que ele é apenas uma coisa
extensa, e que não pensa, é certo que este eu,
isto é, minha alma, pela qual sou o que sou, é
inteira e verdadeiramente distinta do meu
corpo.” (Descartes)2

O fenomenólogo, ao exercitar sua
fenomenologia do cotidiano, vai descrever o
vivido inclusive antes de ser tematizado,
refletido, restaurando o que foi separado pelo
pensamento, buscando a qualidade da
experiência com o outro, no mundo.

Ao dissecar-se um corpo, jamais foi
encontrado algo que tenha sido visto pelo
individuo, algo sentido; nenhum amor, ódio, ou
esperança foram encontrados.

Poder-se-ia contra argumentar que a alma
não ocupa espaço e é invisível. Mas, se não ocupa
espaço, como podemos dizer que está dentro ou
fora de alguma coisa?

Não vou entrar neste redemoinho. Somente
afirmar que a separação alma-corpo não é
necessária se nos afastarmos deste corpo
meramente pensado como material, físico e
objético.

Pensar o corpo em si, separado, isolado do
mundo, é outra abstração da qual pouco resulta.
Toda a nossa apreensão do mundo é dada pelos
sentidos do corpo que somos. É justamente
porque somos assim que aprendemos de
maneira especificamente humana. Boss nos

oferece o seguinte exemplo: “suponhamos que
um astronauta, em um espaço totalmente vazio,
de repente, se depare com um objeto, uns óculos,
por exemplo; neste momento, o homem
reconhece três informações:

1. há um objeto, óculos, à sua frente.
2. há uma luz que ilumina esse objeto;
3. ele pode ver.
Mas, se no momento seguinte o objeto

desaparecer, como o homem vai saber se foi o
objeto que sumiu, se foi a luz que se apagou, ou
se ele ficou cego? Se não supusermos nenhuma
condição complementar, se tivermos apenas esta
experiência para consideração, não há como
saber.

Sartre (1997; p.402)  mostra como “é
impossível realizar um mundo no qual eu não
seja e que fosse puro objeto de contemplação
que o sobrevoasse. Mas, ao contrário, é preciso
que me perca no mundo, para que o mundo
exista e eu possa transcendê-lo”.

Heidegger apresenta o homem como
Dasein , isto é, “ser aí”, onde o aí é
constitutivo, existencial, sem o qual não há
homem. Aí significa no mundo. Já jogado,
lançado no mundo, antes de refletir acerca
dele.

Eu mencionei há pouco, o corpo “que
somos”, e não que temos...e esta é uma distinção
fundamental.

Se pensarmos o corpo que temos,
imediatamente produzimos uma cisão
esquizóide entre dois eus: o eu proprietário do
corpo, e o eu corpo. Mas, não vivemos assim.

Quando uma mãe presencia sua filha
morrendo de câncer, não reage como alguém
que vê apenas a corrosão da capa da filha.

Ou, ao abraçar seu namorado, a moça não
acredita estar tocando a prisão que contém sua
alma...

ou, mais um exemplo, ao cortarmo-nos com
uma lâmina de barbear, dizemos” nós nos
cortamos” e não, “cortei meu invólucro ou
cobertura”...

Eu tomo banho, não é meu corpo que se lava.

2 “Movimento Vivido”, in “Psicologia Fenomenológica”    3  “Sexta meditação” pág 186-7
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Sonhei que eu estava voando, e não que meu
corpo voava...

Eu sou meu corpo e não eu tenho um corpo...

Qual é o limite ou a fronteira do corpo que
sou?  Com certeza não é a pele, ou epiderme.
Exemplo: “quando eu aponto a porta com o dedo,
eu não termino na ponta do dedo” (Heidegger
2001; p.113)

Imagine se ao indicar a Ponte Del Vecchio,
em Florença, a um turista que me pergunta,
este ficasse olhando a ponta do meu dedo!

Quando ao dirigir sou abalroado por outro
veículo digo: bateram em mim. Neste caso, os
limites de meu eu estão na periferia da lataria
do meu carro.

Quando me imagino na Dinamarca, estou
lá e aqui ao mesmo tempo...

Ao referir-me a um acontecimento passado
estou lá e agora, ao mesmo tempo, e em tempos
diferentes.

Portanto, o corpo pensado na periferia de sua
pele, não é o corpo que sou, que vivo...

“Quando digo: eu sou pequeno, não estou
dizendo que meu corpo é pequeno, estou falando
de algo que eu sou. O pequeno e o grande são
experiências que vivo no meu corpo, mas a
pequenez do meu corpo me aponta a condição
geral do ser pequeno. O sentir-se pequeno talvez
comece na experiência infantil de se sentir
pequeno diante das pessoas grandes. Mas o
sentimento da pequenez permanece como
possibilidade no resto da vida, dependendo das
circunstâncias, nas relações do homem consigo
mesmo, com os outros, com as coisas, com
Deus. ” (João Augusto Pompéia 2003; p.33)

Quero apontar, para finalizar, mais um
aspecto fundamental: a presença do outro no
modo como sou meu corpo. Cito livremente,
alguns exemplos de Van Den Berg.

Uma menina entra – como sempre
entrava – rapidamente, sem bater, no
quarto de seu irmão, quando se percebe
vista pelos amigos dele de um modo
diferente do qual estava acostumada.
Enrubesce. Eles a olharam com olhos

masculinos. Ela se sentiu despida. Torna-se
mulher. Em última instância, é o olhar
masculino que torna a moça, mulher.

A moça de sardas, que se achava muito feia,
muda completamente de idéia quando percebe
que seu aparente defeito é muito apreciado pelos
outros.

E por último, o exemplo da fechadura, de
Sartre, e utilizado também por Van Den Berg,
onde, ao ser flagrado vendo através de uma
fechadura um casal se amando, o personagem
vai reagir de modo completamente distinto
dependendo se o outro o recriminar ou tornar-
se seu cúmplice. Se o outro o recriminar,
verbalmente ou não, ficará “sem jeito”... Se for
cúmplice, segundos após o flagrante, seu jeito
ficará naturalmente fluido novamente.

Por que o tema deste nosso encontro é
corpo e corporeidade e não somente corpo?
Porque todos nós intuímos a insuficiência
de uma visão física, objética, material,
orgânica, fisiológica, do corpo. Queremos
descrever a qualidade de nossa relação com
o mundo através do corpo que somos, pois
é através dele que se dá todo contato e
reconhecimento do mundo.

Também nosso contato com nossos
sentimentos traduz-se em sensações corporais.
Exemplo: sei que estou com medo a partir de
um conjunto de sensações como tremor,
sudorese, taquicardia, etc...

Percebemos as mudanças no mundo e no
corpo que somos – desejo, envelhecimento –
através não somente de nossos olhos, mas
também do nosso olhar.

Isto significa que não basta descrever as coisas
mesmas, mas é necessário descrevermos este
nosso olhar.

Fazer uma fenomenologia da corporeidade
não é descrever um corpo, mas sim a qualidade
e os significados de uma experiência, que esteja
intimamente relacionada com este corpo.4

4 Revista Dasein Analise, nr 12, pág 31, citação modificada
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Qualidade de Vida

UMA VISÃO
GESTÁLTICA DA SAÚDE

Silvia Ivancko

Basicamente o objetivo da Gestalt-Terapia é
resgatar a harmonia e o bom funcionamento do
organismo, seja no aspecto emocional, seja no
físico; ou melhor em ambos pois não há como
alterar uma parte sem modificar o todo. Com a
visão holística do Ser Humano, hoje ampliada
pela Psiconeuroimunologia, podemos perceber
que enfocar a parte da Saúde biológica é somente
um recorte para um olhar cuidadoso sobre um
aspecto, mas que não perde de vista o caráter da
totalidade.

Para Perls, o viver harmônico e saudável
implica em prestar atenção, dar-se conta de
nossas necessidades e na medida do possível
tentar satisfazê-las.

A doença viria como uma manifestação das
nossas insatisfações tanto pessoais quanto de
nossas relações com o mundo, uma expressão
do sofrimento ou um ajustamento criativo.
Muitas vezes é a melhor forma que temos para
enfrentar ou não uma situação da qual não
estamos preparados ou temos dificuldade.
Portanto a doença não é um “mal”, mas de uma
certa forma nos protege de outras situações ou
expressa insatisfações temporárias. Por isso é tão
comum que ao se suprimir o sintoma através
de medicação ou cirurgia, outra doença se
manifeste e substitua a função da doença
anterior, porque afinal precisamos desta
“proteção”.

Assim ocorre freqüentemente que a
supressão de uma doença pulmonar, por
exemplo, venha se manifestar por uma doença
de pele, como um eczema; por serem ambos
órgãos que tem como função a respiração e a
troca do interno com o externo além de

definirem fronteiras de contato. Chamamos a
mudança de diagnóstico clínico de
deslocamento de sintoma, sendo a expressão
clara de que o problema de base não está
resolvido.

No nosso cotidiano, convivemos com
enxaquecas, gripes, gastrites, alergias, viroses,
dermatites, constipação, diarréia, amidalite, etc.,
que se manifestam, expressam-se e muitas vezes
desaparecem como que por “encanto”, quando
o conflito que as desencadeou, desaparece.

Dificuldade de dizer “não”, medo, tristeza,
raiva, dificuldade (ou impossibilidade) de se
expressar, sentimento de rejeição, frustração, são
em geral estados emocionais que levam o corpo
a expressar-se demonstrando o sentimento ou
emoção ocultos. Através da doença, há uma
expressão desta emoção e após se expressar o
organismo recupera sua homeostase dinâmica
natural, porque a nossa tendência natural é para
a saúde.

Todos os dias o nosso sistema imunológico
faz sua ”ronda” em busca de vírus, bactérias,
células com má formação, e as destrói sem que
façamos nenhum esforço, nossa tarefa para
contribuir com o funcionamento do nosso
sistema imunológico é manter uma boa
alimentação, sono reparador e sentir-se bem
emocionalmente. Desta forma há a
possibilidade de mantermos a saúde natural do
nosso corpo.

Mas nem sempre podemos atender os
pedidos do nosso sistema imunológico, a boa
alimentação, o sono reparador e principalmente
a alegria de viver em todos os momentos, então
aquele vírus da gripe que sempre está presente
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em todos os lugares, ao se deparar com um
sistema imune deprimido, consegue se alojar
no organismo e realizar seu ciclo vital de vírus
de gripe. Muitas vezes “culpamos” o ar
condicionado, aquela bebida gelada ou aquele
ventinho que entrou, como causador do nosso
estado gripal, mas na verdade, houve uma falha
ou sobrecarga do nosso sistema imune, que
trabalha bem, mesmo com ar condicionado,
bebida gelada e vento inoportuno, mas que se
“abateu” quando a alegria da pessoa deu lugar à
tristeza.

A doença assume características de figura e
assume grandes proporções, assim mal
configurada, sem a nitidez da boa forma, torna-
se difícil tornar-se fundo, e só temos olhos para
ela, pensando em como destruí-la. Entretanto,
a destruição da figura-doença só é possível à
medida que olhamos para ela, deixamos que se
torne nítida, que “fale”, que se configure e que
a partir de uma boa forma, naturalmente voltará
ao fundo.

Desta forma, ignorar ou suprimir a doença,
é o caminho da recidiva e não da cura; a figura
mal formada, ao ser levada ao fundo, retorna e
retorna até que seja compreendida e que tenha
suas necessidades satisfeitas para não mais ter
que retornar.

       “O fato de a doença, uma forma de vida
distorcida, poder desaparecer com  cura ou morte, é
obvio. E também que uma doença, especialmente se
acompanhada de dor, assume a importância de uma
figura, indesejosa de recuar para o fundo, e ainda menos
de ser assimilada e desaparecer permanentemente do
primeiro plano.”

                                            (F. Perls)

Para que esta figura torne-se nítida e
transmita a sua mensagem, é necessário
melhorar o contato. Vê-la, ouvi-la, senti-la até
que se torne uma figura forte e se possa ficar
aware de seu desejo. Escutar, dialogar com uma
figura indesejável com amor, compreensão e
paciência não é uma tarefa fácil. Mas se
compreendermos que a doença não é uma
inimiga, mas sim uma aliada que quer nos dizer
(ou gritar) que algo não está bem no nosso

funcionamento estaremos participando da nossa
saúde.

Assim, podemos ilustrar alguns trechos de
diálogos vividos em hot seat:

 (Os nomes são fictícios)

Rinite Alérgica X Rosana

R-Você é uma chata, vive me incomodando,
me atrapalhando a vida, porque quando você
chega eu tenho que parar de fazer tudo e ficar te
dando atenção!

R. A . – E aí eu fico feliz... só assim você é só
minha.

R.- E pra que você me quer?
R. A . – Veja bem, eu tomo conta de você e

impeço que você faça o que não quer realmente
fazer... não deixo você limpar a casa, tirar pó, ir
a lugares que não quer e se livrar de gente que
te aborrece... Quando você está nessas situações
eu apareço, te domino e assim você se
descompromete de tudo.

R. – E você acha que desse jeito você me
ajuda???

R. A . – Claro! Você não SE respeita, mas ME
respeita e me usa como desculpa para tudo

“ Desculpe não posso, estou com muita
rinite!” Vê só como sou útil?

R. – Humm.... é verdade!!!! Quando eu me
respeito você não aparece, quando estou feliz,
quando faço o que quero, na verdade a rinite
me avisa quando não quero e se insisto você me
ataca!

Comentário:
Rosana se dá conta de que a sua dificuldade

em dizer não às pessoas e às situações, faz com
que a rinite venha “protege-la”, assim na medida
em que R. começa a colocar limites e a proteger-
se a rinite vai diminuindo. Na verdade,
fisiologicamente falando, a rinite é uma reação
imunológica exagerada de repulsa a agentes
externos invasores. O organismo reage de forma
exacerbada a um estímulo externo não agressor,
reage como se fosse matar uma formiga com
um tiro. A mesma reação imunológica é
percebida nas sensações de R. em relação ao
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mundo, e não se sente preparada o suficiente
para trabalhar limites.

Obesidade X Fernanda

F. – Você é horrorosa, cheia de banha e vive
me perseguindo. Tento me livrar de você, já fiz
“vigilantes”, todos os tipos de regime e quando
percebo que estou melhorando entro em
depressão esqueço tudo e você volta com força
total. Eu te odeio!

O.- Mas eu gosto de você, hehehe e não
pretendo te largar, senão eu morro. E pretendo
viver muuuuito...viu gordinha!

F. - Você é abusada e faz gênero gorda feliz...
feliz nada, tudo isso é infelicidade, falta de amor
próprio... (chorando) Por que você não me larga?
Por que faz isso comigo? Desde que a minha
mãe morreu que eu só como e te alimento
mesmo sem querer...

O. – (com voz mansa) Eu te protejo, eu te
dou prazer em comer, não quero que você sofra,
mas se vou embora você fica deprimida e eu
fico triste, então vou ficar prá não te ver triste!

F. – Mas eu fico triste de qualquer jeito... com
você e sem você porque estou gorda ou porque
estou deprimida, não sei o que fazer...não tenho
saída!

O. – Ok, então posso ficar?
F. – NÃOOO. Vai embora daqui, eu preciso

chorar, nunca choro, e estou muito triste sem
minha mãe, não aceito perde-la... (choro)...

Comentário:
A equação da obesidade ocorre quando se

consome mais calorias do que é necessário e se
gasta menos calorias do que se consome. Porém
a camada de gordura existente no nosso corpo
tem a função de proteção contra o frio e
impactos; além disso, a comida também é uma
fonte de prazer que pode vir por uma
compensação (a curto prazo) de perda ou dor,
mas que a médio prazo gera desprazer e culpa.

Síndrome de Pânico X Paula

P. – Por que você me assusta, me aprisiona,
me dá medo?

SP – Para te proteger, em casa você está
segura, não corre risco e pra que você quer sair?

P. – Por que não agüento mais ficar presa de
casa para o trabalho e do trabalho para casa, isso
não é vida!

SP – Mas você sai para o trabalho e eu deixo,
do que você reclama?

P. – De não ser livre, não poder ir onde bem
entender... Você me apareceu justo quando meu
casamento ia mal, mesmo sofrendo com você
achei que você podia segurar meu casamento e
te agüentei, mas agora? O casamento acabou,
ele foi embora sem dó nem pena e você continua
aqui ??? O que mais você quer de mim? Você
também não tem pena de mim?  (chorosa)

SP.- Pena por que? Você quer controlar todo
mundo fazendo com que tenham pena de você...
não percebeu que não está funcionando? Seu
marido se foi, seus filhos te deixam em casa e
nem percebem que eu estou com você....
ninguém tem pena de você... só você!

P.- Mas como eu faço para me livrar de você?
SP – Era só o que faltava eu te ensinar como

se livrar de mim... Eu vim para ficar e aqui
estou!

P. - ... hummm... Já entendi.... enquanto eu
tiver pena de mim você fica aí com essa cara de
sonsa, mas se eu começar a me valorizar e vencer
meus medo, a te enfrentar, você vai embora,
né? Tudo bem, me aguarde! (com voz forte)

Comentário:
Na síndrome do pânico as reações fisiológicas

são visíveis como taquicardia, sudorese, enjôo,
palidez, etc, acompanhada por uma sensação de
morte de fim, de impossibilidade de continuar,
a sensação de descontrole se apodera e a razão
perde o sentido.

No caso de P., ela identifica como tendo
surgido para manter o casamento, julgando que
estando frágil, o marido não a abandonaria.
Tendo “fracassado” com esse propósito, a
Síndrome de Pânico persiste como uma forma
de não enfrentar a nova vida de separada e
recomeçar. Interessante é perceber o tom inicial
choroso, com pena de si mesma,
transformando-se em coragem e força.
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       “A homeostase é, portanto o processo através
do qual o organismo satisfaz suas necessidades...
Quando o processo homeostático falha em alguma
escala, quando o organismo se mantém em estado de
desequilíbrio por muito tempo e é incapaz de satisfazer
suas necessidades, está doente. Quando falha o processo
homeostático o organismo morre.”

                                            (F. Perls)

Concluindo, ao se confrontar a parte doente
com o todo saudável da pessoa, deixamos que a
parte em figura se expresse e dê sua mensagem
como “aliada” (mesmo que de uma forma
distorcida) pode-se perceber o ajustamento
criativo que “protege” a pessoa de enfrentar
dificuldades, às vezes mais dolorosas que a
doença manifesta. A doença não deixa de ser
um processo de homeostase neurótico, porém
com certeza  uma adaptação feita pelo
organismo no intuito de proteger de uma dor
maior ou sinalizar uma insatisfação temporária.
Quando a pessoa fica aware daquilo que está

distorcendo e/ ou protegendo de si mesma, não
há caminho de volta, o encoberto se descobre,
ao dar se conta não se pode  deixar de entrar em
contato pois sabemos que o contato sempre
implica em mudanças e em mudanças genuínas
por serem descobertas a partir da vivência interna
do paciente.

  “Tudo está em fluxo. Só depois que ficamos atônitos
com a diversidade infinita de processos que constituem
o universo, é que podemos entender a importância do
princípio organizador que cria a ordem a partir do caos;
ou seja; a formação da figura-fundo.”

                                              (Frederick Perls)

É importante ressaltar que o Ser Humano é
único, assim sendo, nenhuma enfermidade é
igual à outra e cada paciente adoece de acordo
com suas possibilidades ou impossibilidades no
aqui e agora.

“É o sofrimento, e só o sofrimento, que abre no
homem a compreensão interior”

                                             (Gandhi)
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SONHOS
COMO UM ESPELHO

DE MUDANÇA NA MITOLOGIA PESSOAL
Stanley Krippner, PHD

Em seu álbum “Mythical Kings and
Yguanas”, a compositora e cantora Dory Previn
revela um imperioso mito pessoal.Suas reflexões
sobre sua crença de que “todos os valores estão
no céu, e nada na terra”, ajudaram a constatar,
desapontar, os altos custos pagos ao longo de
sua vida por ter-se guiado por um mito pessoal
que estimula a busca de “reis místicos”, em vez
de caminhar “rasteiro, rasteiro rasteiro, como
um  iguana”.

Previn lamenta: “eu nunca aprendi a tocar o
real, ou sentir as coisas da mesma forma que
um iguana sente”. Seu álbum retrata o pesar de
uma busca governada por uma mitologia que
não atende às solicitações dos muitos lados da
natureza humana.

Em muitos momentos de nossas vidas nos
encontramos em situações que nos forçam a difíceis
escolhas: atuar em negócios ou em arte, viver nos
subúrbios de uma grande metrópole ou “retornar á
terra”, ou usar o tempo livre para escrever um poema
ou plantar um jardim.

Cada uma dessas decisões é influenciada pela
natureza de nossa mitologia básica. Se essa
mitologia desenvolve consistentemente um
aspecto nosso, em detrimento de outros, uma
realização pode eventualmente ocorrer quando
nós começamos a nos empurrar em outra
direção.

Isso é o que ocorreu a Dory Previn e cuja
conclusão é clara: “condenar a mente a subir
nas nuvens em busca de Reis Míticos e apenas
coisas místicas, coisas místicas. Rogar para a
alma e não reconhecer a importância do
corpo...”.

Entretanto, esta conclusão, não é
necessariamente a palavra final, porque ela
apenas mostra a dominação dos mitos
conservadores.

O despertar da percepção de Previn deve ser parte
de um conflito mítico interior que requererá anos para
ser resolvido. Mas a sua percepção da dimensão mítica
dessa luta poderá ajudar sua vida a completar-se com
grandiosa paz, entendimento, e uma apreciação por
esse estágio de sua evolução pessoal.

Nós podemos dizer que Dory Previn estava
apresentando uma versão moderna da alegoria
medieval da busca do Santo Graal. Essa nobre
expedição simboliza a perpétua questão da busca
da plenitude pessoal.  Alguns psicólogos
modernos referem-se a esse processo, que se
desenvolve ao longo da vida, como
“individuação” um termo criado por Jung, que
conduziu os trabalhos pioneiros de associação
entre mitologia e psicoterapia. Mas, quaisquer
que sejam os termos usados, é importante
reconhecer que durante os períodos de
revoluções sociais, em muitas culturas através
do mundo, os terapeutas, independentemente
de  suas orientações teóricas, precisam
concientizae-se da mitologia com a qual eles
próprios estão trabalhando, e ajudar seus clientes
a entender  o quão profundamente os mitos
pessoais dão forma a sua realidade e modelam
os seus comportamentos. (Feinstein, 1990,
p.388).

O CONCEITO DE “MITOLOGIA PESSOAL”
Em 1926, o crítico Carl Einstein usou o

termo “mitologia privada”, para descrever a

Temas da Clínica Psicológica
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visão de mundo do pintor Paul Klee,
especialmente sobre como Klee formulou isso
em seu mundo. Alfred Adler usou o mesmo
conceito falando de “ficções guias” que dirigem
as vidas dos indivíduos. Durante um encontro
celebrando os 80 anos de Freud, em 1936, em
Viena, Thomas Mann (1960) descreveu o que
ele chamava “mito vivido”:

 “Enquanto na vida da espécie humana o
mítico é uma etapa primordial e primitiva, na
vida de um indivíduo ele é uma fase recente e
madura. O que se ganhou, é um insight na
verdade maior, retratada na atualidade; um
sorridente conhecimento do eterno, o ser
contínuo e autêntico; o reconhecimento do
esquema no qual, e em acordo com o qual, vive
o indivíduo. (pp 371-372)”.

Freud elegeu o mito de Èdipo para retratar
aquilo que ele sente como sendo o dilema central
no desenvolvimento humano. Jung afirmou
haver encontrado extraordinários paralelos nos
sonhos, trabalhos de arte, e os padrões das
mitologias culturais. Ele discutiu o seu próprio
“mito pessoal” em sua autobiografia,
declarando, “Eu prometi, no meu 83o

aniversario, falar meu mito pessoal” (Jung,
1961, p.3). O termo mito pessoal foi usado por
Ernst Kris em 1956 para descrever certas
dimensões evasivas, ilusórias da personalidade
humana com as quais os psicanalistas devem
contar, se suas intervenções para realizar
mudanças se destinam a ser efetivas e
duradouras. A.J. Ferreira (1963) foi o primeiro
a usar o termo “mito familiar” para descrever
certos sistemas bem-integrados de crenças que
são compartilhadas pelos membros de uma
família.

Arthur Warmoth, em 1965, escreveu sobre a
maneira como certas experiências humanas
memoráveis podem tornar-se mitos pessoais,
preenchendo, num nível pessoal, funções que os mitos
culturais desempenharam historicamente para o total
da sociedade. Sally Rasberry e Robert Greenway
(1970) colegas de Warmoth, escreveram sobre “os
mitos pessoais contidos nos sonhos próprios”,
observando que “sonhos e mitos originam-se dos
mesmos lugares... na psique humana” (pp.54-55).
James Hillman (1971, p. 43) usou o mesmo termo

em seu comentário psicológico em Gopi Krishna’s
autobiografia.

Em 1973, Rollo May comentou que “a função
fundamental da psicoterapia é a reinterpretação indireta
e a remodelagem dos símbolos e mitos dos
pacientes”.(p.342). Em 1975, ele acrescentou: “O
indivíduo deve definir os seus próprios valores em
concordância com seus mitos pessoais... Os valores
autênticos para um dado paciente emergem dos mitos
pessoais dele próprio”. Como resultado, continua May,
a psicoterapia pode ser melhor descrita como a
colaboração entre terapeuta e paciente, na aventura de
exploração da percepção  do paciente acerca de  si mesmo
e dos outros

“A pessoa pode então cultivar sua própria
percepção de seu mito pessoal e esta criará seus
valores e identidade, assim como lhe dará
algumas regras básicas para os relacionamentos
interpessoais” (p.706).

        Dick Mackleester (1976) aplicou o conceito
para interpretação de sonhos declarando: “Em sonhos
nós podemos descobrir nossos mitos “pessoais”, a
historia...primitiva de nossas vidas diárias”(p.8).
Montague Ullman e Nan Zimmerman fizeram
extensivas aplicações do conceito de mito pessoal em seus
trabalhos com sonhos. Eles apontaram que é da
natureza dos sonhos, expor e pontuar mitos pessoais
disfuncionais, lançando luz nas auto enganosas
estratégias usadas para impedir um padrão de
comportamento mais funcional. (pp.104-105)

Davi Feinstein (1979) desenvolveu o conceito
de mito pessoal, como sendo a dimensão central
da personalidade, a qual é intimamente
relacionada tanto com os mitos mais penetrantes
da cultura, como com a psicodinâmica interior
do indivíduo.

Sob uma perspectiva psicológica, eu definiria
“mito” como uma história imaginal, ou
declaração, que se remete aos assuntos humanos
existenciais e que resulta em conseqüências
comportamentais. Isso está alinhado com o que
Campbell (1986) propôs, ou seja, que mitos “são
motivados por uma simples fonte psicológica
chamada imaginação humana”.(p.12). Mitos,
freqüentemente, mas não sempre, empregam
símbolos e metáforas; eles são usualmente, mas
não sempre, expressos em narrativas verbais. Os
mitos podem ser de natureza cultural,
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institucional, familiar, ou pessoal; Uma
“mitologia” é uma entrelaçada (e algumas vezes
contraditória) coleção de mitos carregada pela
cultura, instituições, família ou indivíduo.

Apesar de alguns termos relacionados, como “scrips
– roteiros”,”atitudes”, ”crenças” ou ”visão do mundo,”
a palavra “mito” abrange igualmente as dimensões
conscientes e inconscientes desse conceito. (Feinstein,
Krippner, & Granger, 1988, p. 26).

São os mitos “Reais”?

A mitologia não recebeu boa divulgação
durante os diversos séculos passados. As vozes
dominantes da moderna cultura ocidental
relegaram toda a sabedoria que não pudesse ser
compreendida pela mente racional, ao reino da
superstição. Mas a cultura ocidental não foi bem
servida pelas conseqüências dessa sua pomposa,
mecanicista, visão do mundo. Harry Levin
(1960) considerou a tendência contemporânea
de rejeitar o mito, como uma decisão tomada
sob o vantajoso enfoque de que é, na realidade,
um mito rival.

Sob uma perspectiva “pós-moderna”, existem
muitas crenças, narrativas e realidades, todas elas
socialmente construídas – mas não necessariamente com
a mente racional, que o “modernismo” considera a
única maneira viável de descobrimento da “verdade.”

A substituição de um grupo de mitos por
outros, tem se repetido através da historia.
Galileo foi levado diante de uma comissão papal
da inquisição e colocado em prisão domiciliar
acusado de defender a noção “obscura” de
Copérnico de que a Terra gira ao redor do Sol.

Em algumas partes do subcontinente indiano, o
Budismo suplantou o Hinduismo. Depois que
Alexandre o Grande conquistou a Índia Ocidental,
outras divindades e mitos apareceram, cada um
proclamando a falsidade de seus rivais. Entretanto,
quando Alexandre deixou a Índia, também apareceu
o pantheon de deuses e deusas Gregas. Similarmente,
os Astecas quando conquistaram o México Central,
destronaram algumas divindades e incorporaram
outras. A totalidade de sua cosmologia foi, no entanto,
obliterada pelos invasores Católicos Romanos, que
trouxeram com eles uma nova ordem mítica.

Em um outro domínio do esforço humano, alguns
dos primeiros filósofos gregos identificaram o ar, terra,
fogo, e água como os blocos de construção do universo.
NO século 5 AC, Democritus desafiou esse mito ao
propor o átomo como o elemento básico. Apesar de ser
uma avançada noção para seu tempo, o átomo de
Democritus foi posteriormente dividido em elétrons,
prótons, neutros, e dezenas de outras partículas. Nas
mais recentes conjecturas, aparece o quark como a
partícula mais elementar e, para descrever as suas
propriedades, são usadas metáforas como “cheiro”,
“aroma”, “cor”,e “charme”.

O aparecimento da mecânica quântica
reforçou as qualidades míticas de “ciência
pesada”, devido às suas implicações de que nada
existe se não houver um observador
independente. Morris Berman (1984) declarou
que a lição aprendida com a mecânica quântica,
é que o sujeito (isto é, o observador) e o objeto
observado, formam um todo único; tudo é
relacionado com tudo o mais. (p.138).

A resistência dos cientistas às implicações
filosóficas da teoria quântica é compreensível,
em vista da sinalização nela contida, de que
qualquer versão da realidade, que seja complexa
e imaginal é, na sua essência, uma construção
mítica. Disso resulta que as velhas noções de
“conhecimento” objetivo estariam desafiadas.
Os mecanismos quânticos possibilitaram aos
cientistas, um lampejo da possibilidade de que o
todo da consciência humana, incluindo a
informação armazenada no inconsciente, é um
significativo fator na percepção e construção da
realidade, (Berman, 1984, p.139). Albert
Einstein (1954), não era um físico quântico, mas
trouxe uma conclusão complementar, quando
ele sugeriu que ciência, religião, arte e ética são
todos motivados pelo encantamento do ser
humano, face aos mistérios do mundo.

A palavra “mito” tem sido muito desvalorizada
pelo uso  comum, quando ela é tomada  para se referir
a uma coisa irreal, fantasiosa. Entretanto e
parcialmente por essa razão, é urgentemente apropriado
revitalizar o profundo significado desse poderoso conceito;
como ele realça a vitalidade de explanações psicológicas,
enquanto reflete a hipotética natureza inerente em
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qualquer construção social da realidade. Em vez
de julgado como “verdadeiro” ou ”falso” o mito deve
ser mais bem visto como uma maneira de construir
um sentido da realidade. Um mito deve ser julgado,
em ultima instância, como sendo funcional e efetivo,
ou não funcional e inefetivo para um propósito
particular, num momento particular, para uma dada
pessoa, família, instituição ou sociedade.

Psicólogos com a perspectiva “pós-moderna”,
verificaram que qualquer versão da realidade é em sua
essência, uma construção mítica (O’Hara e Anderson,
1991).  Em conseqüência, as velhas noções de
“conhecimento objetivo” tem sido lançadas em uma
mítica netherland. (Holanda ref. a terra baixa ). Os
seres humanos procedem tipicamente como peixes, para
nadar no mar de mitos dentro do qual eles vivem. Um
peixe, é claro, é a menos provável entre as criaturas da
natureza, a descobrir a existência da água – a menos
que ele saia do lago. Da mesma forma, as pessoas
descobrem os seus próprios mitos pessoais. Elas levam
acima suas capacidades de auto reflexão - que os
psicólogos chamam de o “ego observador” - para sair
desse lago e examinar a substância do seu mito pessoal,
que compreende a realidade na qual sua mente
consciente está submersa.

Todos os indivíduos são estimulados a
atualizar sua compreensão mitológica básica do
mundo, pela reunião de novas experiências ao
longo do ciclo da vida. A compreensão de que
as suas concepções de realidade são míticas em
sua natureza, torna mais fácil para eles revisarem
e reformularem velhas formas de pensamento,
em vez de se sentirem pressionados a defender
visões ultrapassadas. Suas mitologias pessoais,
por conseguinte, são seus mutantes sistemas de
mitos pessoais complementares e conflitivos.
Um mito pessoal pode ser visto como uma
estrutura cognitiva — um padrão de pensar e
sentir que dá sentido ao passado, define o
presente, e provê direção para o futuro. Ele
desempenha as funções de explanar, guiar, e
sacralizar experiências para o indivíduo, de uma
maneira que é análoga a como os mitos culturais
oferecem as mesmas funções para a sociedade
(Feinstein e Krippner, 1989).

Mudança de mitos na vida das pessoas

Trabalhar com mitos pessoais em termos de
estruturas cognitivas, permite o uso daqueles
princípios que foram estabelecidos através de
estudos da cognição, para melhor entendimento
de como os mitos pessoais operam. Por
instância, psicólogos verificaram que as
estruturas cognitivas podem ser codificadas
verbal ou pictoricamente, os indivíduos podem
ou não estar conscientes delas, podem ser
determinadas tanto pela hereditariedade ou
experiências, podem operar em vários níveis da
vida humana, e podem mudar, conformando-
se aos padrões que são governados pelos
princípios de assimilação e acomodação, como
descrito por pesquisadores como Jean Piaget
(1952).

Feinstein e Krippner (1989), citaram oito
proposições que sumarizam as dinâmicas dos
mitos pessoais:

1. Eles emergem de estruturas míticas
nas quais estão psicologicamente engastados, e
movem-se para outro grupo de premissas e
imagens guias.

2. Conflitos pessoais – Tanto em sua vida
interior como em circunstâncias externas –
freqüentemente são marcas naturais desses
tempos de transição.

3. Conflitos míticos não resolvidos
reaparecem, interferindo com a resolução dos
exercícios desenvolvimentais subsequentes.

4. O nível preoperacional de
pensamento descrito por Piaget, é um foco
natural de intervenções que englobam o plano
mítico.

5. Em um dos lados do conflito
fundamental mítico estará um mito
autolimitador, enraizado na experiência passada,
que é mais bem entendido em termos de seus
propósitos construtivos na historia do indivíduo.

6. No outro lado do conflito estará um
emergente contra – mito, que atua como uma
força propulsora, expandindo as capacidades e
prerrogativas nas muitas áreas onde o velho mito
as limitou.

7. Conquanto este conflito possa ser
doloroso e disruptivo, poderá também estar
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ocorrendo uma mobilização natural, apesar
de muitas vezes inconsciente, no sentido de
encontrar uma resolução dialética do conflito,
produzindo, finalmente, uma nova imagem
mítica e premissas míticas melhor integradas.

8. A reconciliação desta nova imagem
mítica e essas premissas mais compreensivas
com as atitudes existentes, objetivos, e estilo de
vida, torna-se um exercício vital no
desenvolvimento futuro do indivíduo.

Os mitos pessoais estão fixados firmemente
à complexa mitologia da cultura. Quando os
Rolling Stones reclamavam “Eu não posso ter
nenhuma satisfação”, e os Beatles anunciaram
“Ela está voltando para casa”, milhares de
confusos adolescentes, nos turbulentos anos 60,
encontraram novas imagens para representar o
profundo descontentamento que eles sentiam
com suas vidas familiares. Esse
descontentamento também deu voz nos anos
80 pela banda The Police que cantou,

“Uma outra manhã suburbana”,
A avó gritando junto ao muro;
Nós temos que gritar acima da
Barulheira de nossos rice crispies.
Não podemos ouvir alguma coisa dos outros.
A mãe canta sua litania de fastio e frustração
Mas nós sabemos que todos os seus suicídios

são falsos,
Papai é apenas um brilho na distancia.
Há apenas muito mais do que ele pode

pegar”.

 Esses compositores deram aos adolescentes
uma alternativa para a noção predominante de
que eles eram, meramente, uns jovens
atravessando um estágio de rebelião teenager,
antes de conformar-se às normas sociais e
ajustar-se às responsabilidades dos adultos. Em
seu lugar emergiu um quadro, que invocou e
validou os seus reclamos sobre os valores sociais
e a inabilidade da geração de seus pais para
entendê-los. Esta nova imagem deu suporte a
seus desejos para buscar fora um novo
significado e uma nova Ética, sobre como eles
queriam viver suas vidas. Disso resultaram

mudanças nos estilos de vida, de trabalho,
educação, e religião.

Como as culturas, cada indivíduo tem uma
imagem de como o universo funciona e de qual é o seu
lugar nele. Enquanto os mitos pessoais são derivados,
em parte, dos mitos culturais, o processo move-se em
ambas as direções. Cada mitologia pessoal também
contribui para o desenvolvimento subsequente da
mitologia cultural vizinha. Mitos pessoais servem ao
indivíduo da mesma maneira que os mitos culturais
funcionam na sociedade. Nós podemos pensar em nossa
mitologia pessoal como incluindo todos os interativos,
algumas vezes conflituosos, pensamentos e sentimentos
que nós, conscientemente ou não, temos acerca do
mundo. Esses pensamentos e sentimentos formam nossa
compreensão do que é o mundo e de qual é o nosso
lugar nele e eles determinam quais as ações que iremos
ter, como viver nossas vidas. Nossos mitos nem sempre
ocupam nossa consciência mental, mas eles estão sempre
intimamente afetando nossas vidas. Nós estamos mais
propensos a tornarmo-nos conscientes de um dado mito
quando a mudança está ocorrendo em seu interior.

A formulação de mitos pessoais

Os sonhos aparecem para sintetizar a
estrutura mítica existente do sonhador, com os
dados das suas próprias experiências de vida e
servem como modelos de mudança de uma
mitologia pessoal. Freqüentemente, quando há
uma incongruência entre uma estrutura básica
elementar de mitos e uma experiência, é
trabalho do sonho resolver a diferença. Alguns
sonhos fazem isso através da reinterpretação da
experiência. Dessa forma, ela se ajustará ao mito,
um processo similar ao conceito de Piaget de
assimilação. Outros sonhos enfatizam a
fraquezas na estrutura mítica, permitindo que
a estrutura se ajuste às novas experiências; este
é o conceito de Piaget de acomodação. Tais
sonhos evidenciam as maneiras em que a
estrutura mítica está confundindo a pessoa, ou,
pelo menos, falhando em explicar
adequadamente as experiências pessoais.

Maggie tinha aterrorizantes sonhos nos quais
ela estava fugindo de um monstro imenso e
repulsivo. Ela estava tão perturbada por esses
sonhos que tentou desenhar quadros do
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monstro, na esperança de ver mais
claramente o que a estava assustando, mas não
foi capaz de captar a imagem. Na próxima vez
em que ela teve o sonho, estava tão determinada
a se lembrar de como a era criatura, que ela de
fato se virou para enfrentá-la, mas desapareceu.
O sonho ocorreu novamente, mas desta vez
quando o monstro desapareceu ela correu para
ele, alcançando-o e realmente tocando nele.
Assim que ela o tocou, ela gritou aterrorizada e,
nesse momento, ele transformou-se em uma
criatura parecida com um cavalo. Ela o montou
em um céu de nuvens azuis até que verificou
que estava abraçada a um homem.

Maggie acordou, concluindo que ela teve o mesmo
sentimento de terror em seu primeiro encontro (namoro)
e como resultado ela se manteve distante e resguardada
com relação aos homens. Ela sempre tinha tido
problemas para responder sexualmente. Tomando dicas
do sonho, ela admitiu-se permitir mais fantasias sexuais
em sua consciência e, finalmente, em sua vida,
elaborando um animado filme que incorporava
algumas das imagens do sonho. Ela começou a abrir-
se mais para o contato intimo tanto em nível emocional
quanto no sexual.

Isto originou-se no mesmo reino de forças
interiores que tecem  os sonhos e alimentam a
intuição de que os mitos pessoais são formas
estruturadas. Na verdade, é provavelmente tão
natural para o homem criar mitos como
desenvolver uma linguagem. Quando os mitos
pessoais modelam a consciência, eles operam
grandemente fora da consciência ordinária. É
possível, no entanto, trazer deliberadamente
muitos aspectos de nossa mitologia à nossa
consciência, por exemplo, pela rememoração de
sonhos e mantendo diário dos sonhos.

Aristóteles acreditava que o herói trágico é
um bom sujeito que comete um erro fatal. É
atuando com uma mitologia desconhecida que
uma pessoa cominha cegamente. A mitologia
utilizada por um adulto é aquela desenvolvida
quando criança, grandemente copiada dos
arraigados conflitos e congruências, tanto no
seu entorno cultural quanto no pessoal.

Acordar para as dimensões míticas de sua
própria vida é obter liberdade para examinar

aquilo que, para muitas pessoas, são seus guias
inconscientes. Quando os mitos pessoais as estão
guiando de uma maneira desarmoniosa com
suas necessidades, habilidades, e potenciais, elas
devem usar técnicas como interpretação dos
sonhos para iniciar mudanças que são
consistentes com suas mais profundas fontes de
sabedoria (Feinstein e Krippner. 1988).

Se os mitos pessoais são grandemente
inconscientes, como eles afetam a nossa vida
diária? A qualidade e a direção que as vidas
tomam é o produto das escolhas feitas todos os
dias. A mitologia individual das pessoas constitui
a base dessas escolhas, porque determina como
ela percebe, como ela sente, como ela pensa, e
as percepções que elas fazem acerca de quais
ações que, se feitas, levarão a tais resultados.
Finalmente, a mitologia pessoal das pessoas será
mais utilmente compreendida na linguagem que
elas usam quando falam sobre suas vidas.  Essa
compreensão é mítica porque é uma narrativa
imaginal, revelada através de símbolos e
metáforas, em estado de alerta ou sonho, e
através do entendimento do próprio passado do
indivíduo, em termos de uma história que aponta
para importantes questões humanas. O grande
insight da psicologia Freudiana é que esse
passado pessoal fornece as bases dos padrões
míticos inconscientes, tanto quanto as suas
próprias atitudes e crenças conscientes.

As histórias interiores de uma pessoa, não são
os únicos meios populares de propagação da
informação mítica. A predominância da mídia
eletrônica na sociedade, tem um poderoso
impacto nas maneiras como os mitos culturais
são criados. Musicas e canções estão, também,
entre os mais eficazes meios pelos quais os velhos
mitos são examinados e novos mitos aparecem.
Músicos country e do oeste (americano) às vezes
nos mostram como certos padrões míticos
sabotam nossos esforços enquanto, ao mesmo
tempo, nos ajudam a rir de nossas tragédias
pessoais, como no doloroso drama romântico:
“Se você não me abandonar, querida, eu irei
encontrar outra pessoa que o faça!”

Uma análise da música popular servirá
provavelmente para a penetração e entendimento
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dos mitos emergentes na cultura
contemporânea, como qualquer outro indicador.

Mitos competitivos revelados pelos sonhos

Shana, era uma mulher de 34 anos, mãe de
duas pequenas crianças, que ocupava seus dias
com os propósitos de ser uma boa mãe, dona de
casa e cidadã. Seus amigos viam sua família
como modelar. Entretanto ela começou a ter um
sonho recorrente no qual interrompia esse
quadro de feliz vida familiar: ”um pássaro que
descansa pacificamente em seu ninho,
alimentando seus filhotes, é forçado a uma
terrível luta contra um vento surpreendente e
forte, que subitamente o lança para o interior
de um terrivel desconhecido”.

Aterrorizada por esse sonho, Shana começou
a ter problemas para dormir. Ela tornou-se
irritável. Ela começou a se sentir
constantemente atormentada, e sua vida com
os filhos e o marido, perturbada por seu pavio
curto e mau humor. Quanto maiores fossem
seus esforços para manter as coisas funcionando
suavemente, mais depressiva ela se tornava, até
que finalmente acabaram-se sua energia e
vitalidade. Ela descreveu esse quadro para o seu
médico que sugeriu que ela fizesse um melhor
ajustamento às demandas de sua família, e deu-
lhe medicação antidepressiva. Ele encorajou-a
também a sair de casa e ficar mais ativa na
comunidade.

Shana envolveu-se com um grupo teatral da
vizinhança, que ela apreciava. Os medicamentos
restabeleceram sua energia, enquanto ela tornou-se
acometida de uma crônica dor no pescoço e em cima
das costas. Ela notou que essa dor diminuía quando
gritava com suas crianças, mas a culpa resultante disso
empurrava-a mais ainda para a depressão. Seu humor
tornou-se mais curto ainda e uma noite ela foi alarmada
por um vívido sonho sobre sufocamento, e começou a se
perguntar se estava tendo um colapso nervoso.

Os mitos de Shana estavam competindo para
dirigir sua vida e aspectos deles estavam sendo
expressos em seus sonhos, fantasias, conteúdos
dos pensamentos, reações emocionais, e mesmo
em dificuldades físicas. Como acontece
freqüentemente nesses casos, Shana identificou-

se com o mito prevalecente, o qual ela logo
rotulou como seu mito de “dedicada dona de
casa”, epitomizado nela por suas idéias de dona
de casa e mãe “ideais” tiradas das séries de
televisão, populares na época em que ela estava
crescendo. Ao mesmo tempo, um contra mito
emergente, atuando fora de sua percepção
consciente, estava agindo como uma poderosa,
mas prejudicial (disruptiva) influência em sua
vida. Este mito emergente serviria mais tarde
para lhe dar suporte no desenvolvimento de
autonomia e no desenvolvimento de seus não
expressos impulsos criativos. Por exemplo, ela
começou a fantasiar acerca de idas a escavações
arqueológicas em varias partes do mundo e esses
pensamentos estavam sendo refletidos em seus
sonhos.

Shana envolveu-se com um grupo semanal
de apoio mútuo, que ajudava seus membros a
examinar e remodelar seus mitos. Usando
fantasias guiadoras ela recriou o sonho sobre a
ave em seu ninho, só que estendendo a ele que
o pássaro aprendeu a aproveitar os ventos para
viajar a outros novos e excitantes lugares e
retornar ao ninho quando desejasse ou sentir-
se necessitado. A figura de um coração com asas
que ela desenhou em seu diário pessoal simboliza
esse mito que ela associou à figura da heroína
Margaret Mead. Uma variedade de técnicas
foram usadas nos seminários seguintes para
ajudá-la a desenvolver uma síntese do velho e
do novo mito, que incorporasse as melhores
qualidades de cada um, e Shana recebeu suporte
para dirigir e transportar essa síntese para sua
vida. O seu trabalho com o grupo teatral deu-
lhe confiança em suas habilidades criativas.

Quando suas crianças cresceram e tornaram-se
mais auto suficientes, ela levou a sério seu interesse por
arqueologia e participou de algumas dessas expedições,
que ela tinha experimentado, anteriormente, apenas
em seus sonhos e fantasias proibidas.  Seu marido, que
tinha inicialmente tentado desencorajá-la de novas
atividades, começou a sentir nova excitação em seu
relacionamento e o exemplo da esposa estimulou–o a
dar mais atenção às suas próprias buscas.

Quando um mito prevalecente como o de
Shana, torna-se disfuncional ou de qualquer
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outra forma obsoleto, a psique pode gerar um
novo mito e os dois virem a competir um com
o outro para dominar os sentimentos,
pensamentos e comportamentos do indivíduo.
O conflito de Shana foi agravado por sua
inabilidade em trazer o mito emergente para sua
mente consciente. Tivesse ela sido mais atenta
a seu sonho recorrente, com atenção e
percepção voltadas para o desenvolvimento de
sua vida interior, ou para algum de uma série
de outros sinais, ela poderia ter trabalhado com
o conflito, desde o início, de um modo muito
mais direto, efetivo e menos sofrido.

As mitologias pessoais se manifestam de muitas
maneiras, incluindo todos os eventos do próprio passado,
os mitos da cultura em que eles estão enraizados e vivos,
as solicitações da própria programação genética, e
diversos momentos inspiradores, que levam à pessoa o
sentido da essência espiritual do universo e a penetrar
em sua natureza. Uma vez que a mitologia pessoal
tem suas raízes nos meios pelos quais um indivíduo,
durante a infância, aprendeu a fazer o sentido do seu
mundo, esse processo, inevitavelmente, requer equilíbrio.
E isso é inevitável porque a visão mítica do mundo,
que se desenvolve durante a infância, é grandemente
determinada pelas esperanças, medos, forças e
falibilidades dos pais e por outras circunstâncias fora
do próprio controle. No entanto, essa mitologia modela
os desejos pessoais, atitudes, e coisas afins, com os seus
impactos inconscientes sobre a vida da pessoa durante
o sonho. Embora as mitologias pessoais
amadureçam continuamente através dos anos e a pessoa
possa ter alguma informação consciente desse processo,
isso não acontece com a maioria das pessoas para as
quais tudo isso se dá num nivel muito abaixo da
percepção consciente.  De qualquer maneira um preço
é pago por esses desequilíbrios e limitações e por qualquer
desarmonia com as necessidades, características, ou
potenciais atuais da pessoa.

Intervindo na Evolução do Mito

Os mitos pessoais parecem formar-se de
uma maneira paralela à maneira como os
sonhos se desenvolvem. Isto pode ser baseado
na hipótese de que os mitos pessoais são
relacionados com as propensidades do cérebro
para a linguagem e para contar histórias.

Dessa forma, eles exercem uma ativa função na
futura revisão da mitologia pessoal do indivíduo.
Enquanto os sonhos cumprem muitas funções
psicológicas e psicodinâmicas, a função que
recebe a maior atenção ao se trabalhar com mitos
pessoais, é o papel do sonho em sintetizar a
estrutura mítica existente da pessoa, com a
informação de suas experiências futuras de vida.
Como Ullman observou, “Nossos sonhos
servem como lentes corretivas com as quais, se
aprendemos a usá-las apropriadamente, nos
habilitamos para ver a nós mesmos e ao mundo
que nos cerca, com menor distorção e maior
acurácia. (p.410).

Freqüentemente há um conflito na própria
mitologia de uma pessoa, que afeta os seus
sentimentos, pensamentos ou comportamentos
e isso gera uma crise mítica em prejuízo de seu
desenvolvimento pessoal. Esta crise ocorre
quando um mito prevalecente torna-se tão
ultrapassado, ou com outra disfuncionalidade,
que a psique cria um contramito para organizar
as percepções e respostas nessa área específica.
Quando isso ocorre a psique entra em conflito,
pois cada mito competidor torna-se uma
entidade psicológica intencionada a dominar as
situações típicas, com seu modo particular de
percepção e resposta.

O conflito entre o velho mito e seu opositor
está fortemente afixado na base do inconsciente.
Entre os processos que ocorrem, um é o
contramito tornar-se cristalizado e desenvolver
dentro do sistema cognitivo, emergindo em
resposta às limitações do velho mito. Isso desafia
o velho mito e ambos tornam-se engajados em
um processo dialético. Isso demonstra a
maneira que os mitos culturais, freqüentemente,
refletem as polaridades de uma dada sociedade,
e tentam resolver as lutas dialéticas na forma
narrativa (Samohvalov & Crilov, 1990).

As maneiras com as quais as pessoas
(freqüentemente com a ajuda de seus
psicoterapeutas e/ou conselheiros) podem
começar a entender e transformar seus mitos
podem ser vista num processo de 5 estágios
(Feinstein & Krippner, 1988):
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Primeiro estágio: Particularidades e
dificuldades pessoais podem enquadrar-se na
forma de um profundo conflito mitológico.
Uma pessoa pode identificar as áreas do conflito
em sua mitologia fundamental. No caso de
Shana, seu sonho aterrorizante foi um sinal de
que havia uma área de sérios conflitos em sua
base mitológica.

Segundo estágio: Ambos os lados do conflito
podem ser focalizados, e suas raízes podem ser
identificadas. Isso é o que ocorreu quando Shana
concluiu que ela tinha se identificado com o
velho mito, e que o contramito estava
emergindo, este ao qual, posteriormente, ela se
referia como seu mito “arqueológico”.

Terceiro estágio: Uma visão mítica unificada
pode ser conceitualizada. No caso de Shana, ela
usou sua imaginação para pintar um pássaro que
voava para outros lugares, mas retornava
freqüentemente ao ninho, e identificou isto com
seu emergente mito “Margaret Mead”.

Quarto estágio: A visão pode ser refinada
dentro de um compromisso voltado para  uma
mitologia renovada. A dialética natural entre o
velho mito e o contramito necessita tomar esse
curso, e um indivíduo, conscientemente,
identifica-se com a nova imagem mítica,
cuidadosamente selecionada. Os encontros
semanais do grupo de Shana foram efetivos em
ajudá-la a atentar para essa dialética, assim como,
para refinar o novo mito em alguma coisa
prática e trabalhável.

Quinto estágio: A mitologia renovada precisa
ser vista como uma fábrica de mudanças para a
vida pessoal. Uma série de rituais pessoais pode
assistir a esse processo; eles podem incluir
mudanças comportamentais, imagens mentais,
anotações em diários e afirmações. N o
caso de Shana, seu trabalho como o grupo de
teatro e sua participação em escavações
arqueológicas foram muito satisfatórios, como
foram seus cuidados com as crianças e a
renovação do seu relacionamento com o
marido.

Através do uso desse modelo, um indivíduo
(de preferência trabalhando com um grupo de
suporte, um psicoterapeuta, ou conselheiro)
pode tornar-se mais capacitado o compreender

sua própria mitologia. Em adição, ele irá
aprender mais sobre sua mitologia cultural e
ficará mais apto para, mais sensivelmente,
participar de sua evolução positiva. Mais ainda,
o praticante que traz a perspectiva mitológica
para suas práticas clinicas estará, provavelmente,
menos  propenso a ignorar a mitologia de sua
cultura. Este é um dos obstáculos históricos
para a psicoterapia estabelecida que,
involuntariamente, deu  suporte para a supressão
dos descontentamentos entre mulheres nos anos
50 e 60.

Ao reenquadrarem as queixas de suas
clientes “como problemas intrapsíquicos
não resolvidos”, muitos terapeutas
serviram como forças repressivas nas vidas
de legiões de clientes femininas que
estavam descontentes. Esses
psicoterapeutas estavam desatentos para o
conflito mítico que estava tomando lugar
na área social.(Feinstein, 1960)

Sonhos e dialética
Pode-se desenvolver um sistema de categorias que

descreva os diversos aspectos dos sonhos na dialética
futura. Um sonho particular pode envolver um ou
mais desses aspectos. Para as pessoas que aprenderam
a interpretar eventos interiores em termos de mitologia
pessoal, isso pode se tornar um suporte usual para
entender seus sonhos.

Geralmente não se pode ir tão longe a ponto
de dizer que sonhos ocorrem em termos de
mitos pessoais, da mesma forma que declarar
que uma análise Freudiana de sonhos sexuais
confirma a teoria Freudiana ou que um sonho
arquétipo Junguiano valide a teoria Junguiana.
Entretanto o ajuste tem sido formidável, quando
usado clinicamente para interpretar experiências
interiores sob uma perspectiva mítica.

1. O sonho pode tentar reforçar um velho e
auto limitante mito (particularmente quando ele
é desafiado):

(a) enfatizando experiências passadas que
produziram evidências para a validade do velho
mito;

(b) resolvendo conflitos entre o velho mito e
as experiências diárias, através da assimilação
dessas experiências pela estrutura do velho mito;
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(c) fornecendo visões de um futuro dominado pelo
velho mito – uma previsão do futuro baseada no velho
mito, freqüentemente, com uma conotação de
inevitalidade.

2. Os sonhos podem criar ou reforçar um
contra mito que cresceu afastado das
deficiências do velho mito;

(a) retrabalhando velhas experiências e
interpretando-as de uma maneira menos
autolimitante, mas afirmativa e,
consequentemente, fornecendo uma alternativa
para o modelo de realidade do velho mito;

(b) interpretando novas experiências à
maneira do velho mito e/ou acomodando-o para
encaixar novas experiências de uma forma que
corresponde mais adequadamente ao contra
mito;

(c) organizando as possibilidades de um futuro
positivo com as qualidades de desejos-plenamente-
satisfeitos; enquanto a inspiração por engajar essas
possibilidades está freqüentemente presente, as instruções
sobre como transportá-la para a vida diária não são
evidentes.

3. O sonho pode facilitar uma integração
entre os dois mitos. Como experiências
posteriores trazem os dois para um ponto
central, eles tornam-se mais compatíveis, e uma
integração entre os elementos essenciais de cada
um torna-se atingível, e as forças que trabalham
contra a dissonância cognitiva começam a
integrar os dois. Isso torna-se evidente em
sonhos que

(a) realçam experiências do passado em que
o conflito mítico foi evidente e mostram
maneiras de como poderão ser integrados;

(b) realçam o conflito emergindo em
experiências recentes e mostram caminhos para
resolvê-lo;

(c) predizendo um futuro onde o conflito já
foi resolvido, freqüentemente instruem a pessoa
sobre como atingir a resolução.

Este sistema faz interface com outras teorias
de sonhos, como segue. O contramito é a
psique tentando encontrar a solução do
problema através de dilema causado pelo mito
prevalecente. A satisfação dos desejos, de Freud,
também envolve um contramito, assim como
os sonhos compensatórios de Jung os quais

expressam partes não desenvolvidas da psique.
O ponto de vista de Adler de que a vida em sonho
e a vida acordada são continuas é receptiva para
a presunção que os sonhos refletem mitos
pessoais, muitos dos quais agindo fora de nossas
bases diárias.

A visão F.C. Pearls (1969) dos elementos dos
sonhos como partes da psique centra-se no
aspecto conflitual desse sistema. J.A Robson
(1968) propôs que os sonhos resultam de
tentativas do cérebro para dar sentido às imagens
evocadas por uma estimulação aleatória dos
centros visual e motor do cérebro, durante os
movimentos rápidos dos olhos ao dormir. A
sonhada habilidade do cérebro para criar
significado tão rapidamente, pode ser devida a
seu repositório de mitos pessoais que formam
estruturas potenciais para essas imagens.

Os tipos dos sentimentos freqüentemente
evidenciam a função do sonho.  Os sentimentos
dos sonhos tipo “Velho mito” frustração,
desesperança, e “sugado em termos de energia
e vitalidade”. Os sentimentos dos sonhos
“Contramitos” tendem tipicamente para
esperançoso, otimista, levemente excitantes.
Sonhos ”integradores” são responsáveis por
sentimentos calmos, positivos e realísticos. De
fato, o tipo de sentimento em um sonho é
dependente do estilo de pensar e sentir dos
sonhadores.

Terapeutas trabalhando com esse sistema de
caracterização reportam que considerável tempo
é poupado. Sendo identificado o tipo do sonho
reportado, menor atenção precisa ser dispensada
para o sentido dos muitos aspectos contidos no
seu conteúdo.

Os tipos de sentimento ganham saliência nos
trabalhos de sonhos e o enfoque mítico é
orientado praticamente, focalizando como ele
está presente nos assuntos corriqueiros da vida.

Em resumo, os sonhos podem desempenhar
uma importante função ao apresentar ao
sonhador a sua estrutura mítica. Eles podem
itemizar cada aspecto de nossa mitologia própria
e podem indicar quando um velho mito pessoal
torna-se inadequado para o manuseio satisfatório
das questões correntes da vida diária. O sonho
pode realçar quando os mitos pessoais tornam-
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se inadequados, e promover um encontro
dialético entre o velho e o novo mito, assim
como mediar conflitos entre mitos, tanto
fornecendo uma nova estrutura mítica, como
também facilitando a síntese.

Pelo monitoramento de sua vida interior, os
indivíduos podem aprender com os sonhos
acerca de sua mitologia pessoal, e podem
determinar o progresso que está sendo feito em
direção do seu desenvolvimento funcional, ou
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“De   repente   da calma  fez-se  o vento
que  dos olhos   desfez  a última chama
e  da paixão   fez-se  o  pressentimento
e do momento  imóvel  fez-se  o drama.
De repente, não mais que de repente...”
               (T. Jobim & V. de Moraes)

A MÁQUINA DO TEMPO:
SUBJETIVIDADE, TEMPORALIDADE
E UTOPIA EM PSICOTERAPIA1

Escolho os versos em epígrafe como forma
não ortodoxa de introduzir a questão do tempo,
ou da temporalidade, por se tratar de tema que
exige mesmo a falta de ortodoxia. Já se
questionava Santo Agostinho: “Que é, pois, o
tempo? Quem poderá explicá-lo clara e
brevemente? Quem poderá apreendê-lo,
mesmo só com o pensamento, para depois nos
traduzir por palavras o seu conceito? E que
assunto mais familiar e mais batido nas nossas
conversas do que o tempo? Quando dele
falamos, compreendemos o que dizemos.
Compreendemos também o que nos dizem
quando dele nos falam. O que é, por
conseguinte, o tempo? Se ninguém me
perguntar, eu sei; se quiser explicá-lo a quem
me fizer a pergunta, já não sei.” (Agostinho,
2000, p. 278)

Do que não sabemos bem explicar fala
melhor – e sem constrangimento - a poesia. E
sem dúvida Vinicius de Moraes soube falar da
condição humana e de sua inscrição na
temporalidade, ao descrever com palavras
inequívocas o que é “eterno enquanto dura”.

Os temas da eternidade, da finitude, da
intensidade, da duração, a relação entre passado,

presente e futuro serão a matéria de trabalho
deste ensaio. E, antes que alguém possa pensar
que houve um equívoco na seleção dos versos
transcritos, vou contar como foi que o soneto
me chegou, “de repente, não mais que de
repente...”.

Era um dia de fossa – se é que ainda faz sentido
esse termo tão antigo. Daqueles em que, sem
que queiramos ou possamos - afinal, precisamos
cumprir nossas tarefas, trabalhar, preparar
nossos cursos e palestras – o tempo parece
resistir, anda mais devagar, não nos obedece,
passa a dirigir o rumo das coisas, acaba fazendo-
nos mudar o foco, traz lembranças do que já
fomos e propõe questões sobre o que desejamos
ser. Faz parar.

Muito apropriadamente, ouvia Elis. Mas de
repente entra a voz inesperada de Vinicius.
Inicialmente sou tocada pelo sentido já familiar
daqueles versos: a paixão que não se deixa
capturar, que pode mudar com as luas, com os
ventos; a perda, sentimento com que vamos nos
defrontando ao longo da vida;  o fluir da
experiência entre alegria e tristeza, prazer e dor;
a transformação inevitável do que “é”; a idéia de
separação eu-outro... Enfim, tudo a que não só
estamos habituados como aprendemos a
valorizar como positivamente mobilizador do
afeto, do desejo, da vida.

Mas de repente, começa a se configurar, de
modo totalmente independente da minha
vontade consciente, um novo sentido, diferente
deste a que me referi. Alguns versos (“De
repente da calma fez-se o vento”, “e do momento
imóvel fez-se o drama”, “fez-se da vida uma
aventura errante”, “De repente, não mais que
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de repente”...) vêm para o primeiro plano,
outros recuam para o fundo, uma outra figura
começa a se formar.

Era uma figura de rapidez, de sucessividade
e de velocidade que me desviava do meu
momento pessoal e me conectava com o que
tenho percebido de comum e constante nas
experiências de clientes (e mesmo colegas de
trabalho, amigos, conhecidos, desconhecidos, a
gente das ruas...). Algo que vou pedir que seja
considerado com zelo, como quando escutamos
as primeiras queixas de um novo cliente. Trata-
se de uma queixa que associa rapidez e errância,
sucessividade e deriva, velocidade e imobilidade.

Falo de um momento muito específico - e
talvez não previsto - da história humana. Não
previsto mesmo pelos psicoterapeutas de
orientação fenomenológica, que talvez não
pudessem adivinhar que, um dia, o presente
vivido teria tal forma e conteúdo: na medida em
que não tem pés sobre qualquer tradição nem a
visada, a intenção de projetos de mundo futuro,
o agora tende a ser comprimido e desqualificado
de sentido , reduzido ao momento absolutizado,
instantaneizado, imobilizado.

Pedi que fosse considerada com zelo esta
primeira hipótese porque esse é um estado de
coisas não óbvio. Mas nunca são óbvios os
perigos a que está sujeito o homem moderno. E
agora não se trata da mesma questão trazida pela
industrialização, quando ao sujeito foi imposta
a necessidade de  “economizar tempo”; nem
servirá um tipo de oposição no estilo
contracultural ou hippie, já que não basta clamar
privilégio às sensações ou tentar “resistir ao
tempo”. Eu diria, como modo de descrever a
condição básica do sujeito nesse início de
milênio, que a imposição é a da abolição do
tempo e o perigo é o de estar o sujeito perdido –
não no espaço, como tentou antecipar a ficção
– mas no tempo, ou mesmo do tempo. Passo
em seguida a examinar esta hipótese de trabalho,
pretendendo chegar a desenvolver uma tentativa
de resposta clínica à mesma.

PEQUENA ESTÓRIA DO MUNDO - O MUNDO
EM 3 TEMPOS

- Tive uma avó nascida em 1907. Quando
jovem, em Minas Gerais, ela precisava ir de
“carro de boi” quando havia um baile em uma
casa ou fazenda mais distante. Quando
passeando pela cidade, às vezes via o trem
pronto para partir, aproximava-se da cabine do
maquinista e lhe pedia que esperasse por ela, que
ia rapidinho pegar o dinheiro da passagem – e
ele esperava, fazendo vapor... Ela trabalhou
muito, as condições de vida eram difíceis, foi
professora, doceira, salgadeira, casou-se, criou
3 filhos, trocou as Minas Gerais pelo Rio de
Janeiro. Jamais em toda a sua longa vida a ouvi
queixar-se de falta de tempo.

- Em 1959 meu pai fez uma viagem à
Europa, em um navio cargueiro do Loyd. Levou
12 dias para chegar lá. Ele conta que todos
achavam aquilo uma loucura, um perigo, tantas
coisas podiam acontecer nesse tempo, e que
levou tantos livros para ler durante o percurso...
Mas seu objetivo o animava, ele pensava em
como seria importante chegar e fazer seu curso
de Direito Comparado. Além disso, ele e seus
colegas tinham a ambição de levar um pouco
da cultura e produção nacional para “além-
mar”.

- Meu sobrinho, hoje com 5 anos, sempre
gostou, como é pertinente, de cantar “parabéns
a você”. Quando tinha  2 anos, no dia do
aniversário da bisavó, ao ver as velas, ainda
apagadas, sobre o bolo, começou a pedir excitada
e impacientemente: “- Liga fogo, vovó, liga fogo,
vovó!” E o tempo de espera para que um adulto
pegasse a caixa de fósforos, tirasse um e
acendesse a vela pareceu enorme para ele, tão
acostumado que já estava, na ocasião, com
botões e teclas que podem executar funções
diversas imediata e instantaneamente.

Este primeiro recorte de história proporciona
a possibilidade de pensar em três modos distintos
de vivência subjetiva do tempo, relacionados a
três modos social-histórico-econômico-
culturais de conceber o tempo, que poderíamos
assim descrever:

tempo circular e esférico – era o tempo dos
primitivos e também dos gregos, um tempo com
múltiplas acepções e com potencial integrador;
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tempo flecha – trata-se do tempo judaico-
cristão, o tempo com uma potência destinadora,
tempo do determinismo e da previsibilidade;

tempo da ruptura – é o tempo da
fragmentação, do instantaneísmo, nem circular
nem retilíneo, que não engloba nem destina,
apenas se sucede, de ruptura em ruptura.

Tentando relacionar o recorte de história
familiar com os três modos temporais, explico:
minha avó era antiga, nem grega nem primitiva,
mas nascida e criada em um lugar e em um
tempo que ainda sustentavam o sentido de
integração, de entrelaçamento da vida e do
mundo na ordem do tempo. Daí, apesar de tudo,
a confiança que sempre demonstrou ter nele.

A geração seguinte já enfrentou uma situação
algo distinta, que posso relacionar ao sentido de
causalidade do segundo modo temporal,
quando talvez já começasse a balançar a
confiança na ordem integradora do tempo e da
natureza, mas persistia a sensação de que o que
se fazia aqui (e agora) resultaria num objetivo
desejado, faria com que se chegasse a algum
lugar.

Tanto no primeiro como no segundo modo
temporais, conjugavam-se o tempo estático e o
tempo dinâmico, ou seja, o tempo que dura e o
tempo que passa, o tempo da permanência e o
tempo da mudança. Havia uma espécie de
ordem do mundo, ou do tempo, na qual o sujeito
podia se inserir. O mundo e o tempo se
sustentavam. Não sem problemas, não sem
conflito (é intrínseca ao homem a necessidade
de sobrevivência à natureza ou às guerras, de
oposição às estruturas conservadoras e/ou
opressoras da sociedade...), não sem incerteza.
Mas o tempo não constituía em si um problema.

E o tempo da ruptura? Que questões coloca
para o homem?

A SEPARAÇÃO ENTRE O HOMEM E O TEMPO

Em princípio nada tenho contra a
descontinuidade, a imprevisibilidade, a ruptura,
o indeterminável e imponderável do devir. Este
pode ser mesmo o lugar de surgimento do novo,

do diferente, do singular. Mas será isso
exatamente o que acontece em nosso tempo da
ruptura? Comentando minhas primeiras
intuições (ainda no início da idéia desse trabalho)
com uma terapeuta sexagenária (como ela
própria às vezes se define), ouvi dela a
perplexidade com o tempo vivido pelos netos
bem pequenos, que costumam dizer quando
chega o dia de aniversário: “- Mas já é
aniversário de novo?” e a inevitável comparação
com sua própria infância, quando o aniversário
demorava tanto a chegar!

Como não sou terapeuta de crianças, meus
clientes são os pais, mães, irmãos mais velhos,
professores, tios, primos, etc., desses pimpolhos
ao mesmo tempo tão espertos e esquisitos, pois
tão cedo perderam o gosto de esperar pela festa...

Tenho sido estimulada a pensar quem são
essas pessoas... Parece que é uma gente que, de
ruptura em ruptura, vive aflita. Gente
acostumada a medir o tempo em segundos,
correndo sem parar entre trabalho(s), casa,
companheiro(a), crianças, tarefas, objetivos,
metas, amigos, correndo para o lazer, correndo
no lazer. Gente parecida comigo (e quem sabe
com alguns de vocês?)1 . Gente acostumada com
a correria, pois sabe que se não correr pode
perder... perder o quê mesmo?

Antes de responder à pergunta, convido o
ouvinte/leitor a me acompanhar no sonho/
pesadelo de Alice no País das Maravilhas, do qual
recorto um trecho de diálogo:

“A Lagarta e Alice se olharam em silêncio
durante algum tempo. Finalmente, a Lagarta
tirou o cachimbo da boca e se dirigiu à menina,
numa voz lânguida e sonolenta:

 - Quem é você?
Não era exatamente um início de conversa

dos mais animadores. Alice respondeu, meio
encabulada:

 - A senhora me desculpe, mas no momento
eu não tenho muita certeza. Quer dizer, eu sei
quem eu era quando acordei hoje de manhã, mas
já mudei uma porção de vezes desde que isso
aconteceu.
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 - O que quer dizer com isso? – perguntou a
Lagarta, severa. – Explique-se.

(....)
 - Acho que não consigo ser mais clara (....)

porque, para começar, eu mesma não estou
entendendo. E, além disso, confunde muito a
gente esse negócio de ter diferentes tamanhos
no mesmo dia.

(....)
 - De que tamanho você quer ser?
 - Não faço muita questão (....) Só não queria

é ficar trocando toda hora (....) eu não estou
acostumada!

 - Com o tempo, você acostuma – disse a
Lagarta, pondo o cachimbo na boca e
recomeçando a fumar.”

Parece, então, no caso da gente de nosso
tempo, que não adianta correr, porque o tempo
já foi perdido. E sem o tempo necessário para a
experiência e elaboração das mudanças essa
gente tem uma vivência muito específica de
decepção, desilusão, angústia, caracterizada pela
sensação de jamais chegar a algum lugar
confortável.

Esta ausência do tempo na experiência
subjetiva é o que me preocupa no atual tempo
da ruptura. Ela não equivale à simples falta de
tempo de um ou outro indivíduo em particular,
porque não estamos falando da correria ou da
pressa movidas apenas pela necessidade.

A hipótese aqui considerada é a de que a
ausência do tempo na experiência individual é
imposta como condição subjetiva a partir de um
processo tecnológico, cultural e político que
tende a homogeneizar as diversas
temporalidades possíveis, a criar um estatuto do
tempo único regido pela velocidade máxima, a
decretar que sejam cortadas as cabeças de
qualquer um que contestar, que não
acompanhar ou que simplesmente não puder
compreender tal ordem.

Falta do tempo para vivenciar a mudança,
falta do tempo para estranhar a mudança, falta
do tempo para dar sentido à mudança... Então
Vinicius que me desculpe, por usar
atrevidamente seu “soneto de separação” para
ilustrar a separação entre o homem e o tempo.

Para falar da falta do tempo que se auto-
explica, como nos versos:

“cabelo quando cresce é tempo, cabelo
embaraçado é vento”.

(J. Benjor & A. Antunes)

Para falar da falta da sensação gostosa da
passagem do tempo expressa em:

“O vento varria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flores...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De frutos, de flores, de folhas.”
  (Manuel Bandeira)

Falta do tempo que dura, ausência da
possibilidade de permanência que intensifica o
momento e dá sentido ao presente e à mudança.
Este é o estado de coisas que proponho que,
metodologicamente, estranhemos. Para
estimular este estranhamento trago um pouco
mais de música/poesia:

Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
A vida não pára
..........................................
“Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo a perder?
E quem quer saber...”
(Lenine & Dudu Falcão)

(Aqui nesse ponto seria interessante que cada
um pudesse abrir espaço para que imagens

2 cálculo do tempo em segundos não é exagero de linguagem quando se considera o contexto urbano, especialmente a vida cotidiana nas grandes
cidades,  nas quais a exigência de locomoção, às vezes por grandes distâncias, é sempre mediada por condições de tráfego intenso e outros obstáculos.
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pessoais de presença e/ou de ausência do tempo
pudessem aparecer...)

O SUJEITO PERDIDO NO TEMPO – OU
QUANDO A VIDA SUPERA A FICÇÃO
CIENTÍFICA

O que poderia haver de comum entre a
experiência de um jovem de 18 anos que não
agüenta esperar o resultado das sessões de
musculação e quer “tomar bomba” para
acelerar o ganho de massa muscular e a de uma
mulher de 40 para quem “o futuro chegou cedo
demais” e não sabe o que fazer dele? E entre
estas e a experiência de um rapaz de 25 anos
que não deseja chegar aos 30 pois não quer ficar
velho?

Descompasso, recusa à pausa, medo do
tempo, indiferença para com o próprio tempo,
recusa à espera, recusa ao inesperado, em
resumo: recusa ao tempo. Essas são minhas
impressões ao ouvir esses e outros clientes, tão
diferentes entre si, tão semelhantes também. É
certo que poderíamos ampliar nossa
compreensão mergulhando nas histórias
particulares de cada um deles, mas há sobre
mim – a terapeuta – um impacto único, um
sentido totalizante que não anula a singularidade
das queixas, mas as insere na comunalidade da
experiência humana. Pois “...dependendo da
sensação predominante, do ter ou não tempo,
vem acoplada uma atitude que interfere
profundamente na nossa reação diante das
pessoas e da vida.” (JULIANO, 1999, p. 107).

Como essa condição do sujeito perdido no
tempo poderia estar sendo criada ou estimulada
no mundo contemporâneo?

“Quem espera sempre alcança...” (dito
popular). Muitos de nós devem ter ouvido esta
frase inúmeras  vezes ao longo da vida. Mas
quem se imagina convincentemente
aconselhando, com as mesmas palavras, algum
jovem mais desassossegado? E aqueles de nós
que se arriscassem, seriam ouvidos? Faz sentido
valorizar a espera face à experiência de urgência
e volatilidade do mundo atual? Que conversas
são possíveis, hoje – sobre a vida, o mundo, as
relações – entre pessoas de diferentes gerações?

Que histórias/estórias (familiares ou outras)
podem ser construídas em uma cultura que
valoriza o esquecimento e não o aprendizado?
Que modos de vida ela comporta?

Diferentemente da geração anterior, que
compartilhava ainda a experiência do tempo a
longo prazo, em canais mais ou menos fixos e
que via a própria experiência (e conquista) se
acumular material e fisicamente, numa
narrativa linear, a geração atual vive uma
situação bem peculiar. Alguns dos aspectos
presentes nessa mudança serão observados a
seguir.

O FIM DO TEMPO A LONGO PRAZO - A
FALÁCIA DA FLEXIBILIDADE DO TEMPO
O campo do trabalho tem sofrido mudanças

de grande peso no que tange à vivência do
tempo. Sennett (1999) discute os efeitos dessas
mudanças sobre o caráter (compreendido como
o aspecto a longo prazo de nossa experiência
emocional, os traços emocionais a que damos
valor):

- a idéia tradicional de carreira está fenecendo
(um jovem entrando no mercado de trabalho
pode esperar mudar radicalmente de trabalho ou
profissão inúmeras vezes nos 10 anos seguintes,
por exemplo);

- as mudanças freqüentes de trabalho, que
podem implicar também em mudanças de local
de moradia, parecem encerrar capítulos passados
da vida, uma vez que não há muitas
testemunhas capazes de proporcionar a teia para
a construção de uma narrativa de vida;

- nas empresas passa a preponderar o tipo de
organização em redes, que podem redefinir
constantemente sua estrutura ou até se
decompor mais facilmente que as hierarquias (na
prática isso significa que o trabalho se organiza
em equipes que passam de tarefa em tarefa e
mudam de pessoal no caminho), de modo que
se estimula um tipo de sociabilidade
caracterizado pela “força de laços fracos”, pelo
distanciamento e cooperatividade superficial;

- o mercado é dinâmico demais e o capital
impaciente demais para permitir que se façam
as mesmas coisas do mesmo jeito durante um
tempo razoável, impedindo a construção de uma
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rotina capaz de proteger e compor, de forma que
se perde o valor saudável do hábito nas práticas
sociais e no auto-entendimento – só é possível
testar nossas alternativas em relação aos hábitos
que já dominamos;

- a idéia de flexibilidade dominante implica
menos seu sentido original (a capacidade de
ceder e recuperar-se, o teste e restauração da
forma) e mais numa força externa que dobra as
pessoas (por exemplo, a reengenharia, a
reinvenção decisiva e irrevogável de empresas e
instituições, a demolição de empresas viáveis são
processos voltados unicamente para atender às
mutantes demandas do capital e do mercado e
podem colocar fora do mundo do trabalho
empregados capazes);

- mesmo a flexibilização do tempo no
trabalho é um benefício racionado, concedido
de forma mais exclusiva que inclusiva, e não
significa absolutamente diminuição de poder de
controle sobre o trabalhador (pelo contrário, este
passa a ser ainda mais direto e a exigir mais
“força de caráter” para tolerar a fragmentação e
a permanência na desordem) e nem mesmo
aumento de tempo livre.

A ERA DO INSTANTANEÍSMO
A tecnologia característica da etapa mais atual

da modernidade é a informação, englobando a
cibernética, a informática e a eletrônica. Uma
peculiaridade dessa tecnologia é a sua
propagandizada independência. Sem desmerecer
as vantagens do processo, é necessário fazer a
crítica do mesmo, pois, citando Lévy (in Costa,
1993, p. 61): “...uma sociedade que não tivesse
nada a dizer sobre o emprego da técnica não seria
de forma alguma uma democracia”.

A técnica recentemente disponível  criou:
- uma tal velocidade na comunicação que

tornou possível uma antecipação real do futuro,
que parece “já estar contido” no computador;

- uma mudança na percepção do tempo real,
uma espécie de uniformização do tempo; a hora
dos relógios é a mesma e podemos usar esses
relógios de maneira uniforme (tanto usar o
mesmo momento a partir de múltiplos lugares
como todos os lugares a partir de um só deles);
parece que nos tornamos capazes, seja onde for,

de ter conhecimento do que é o acontecer do
outro;

- uma subjetificação da técnica  (que se
justifica em si mesma, algo novo que surge deve
ser prontamente consumido) e uma
objetivização do sujeito (colocado na função de
consumidor da técnica, sem produção nem
capacidade de normatização);

- a conseqüente diminuição do espaço
interior, subjetivo e a dispersão do indivíduo;

- uma desestimulação de projetos (o próximo
evento é buscado incessantemente, apenas pela
novidade);

          - o tempo passa a não ser mais medido
pela vida humana (há até discussões sobre a
possibilidade de viver indefinidamente);

- há uma confusão entre fluidez potencial e
fluidez efetiva, já que nem todos têm acesso à
velocidade, nem todos podem usá-la em seu
favor, nem todos são atores do chamado tempo
real, muitos – talvez a grande maioria – fazem-
no em situação precária e por imposição da
ameaça da concorrência ou da própria
eliminação.

Como produto dessas e de outras mudanças,
vemos o mundo passar da “idade do freio” -
lembram-se de quando o poder produzia freios
“espaciais”: muralhas, fortalezas, trincheiras,
normas, interdições? - para a “idade do
acelerador” (ver esta tese em Virilio, 1984). O
poder passa a incidir diretamente sobre o tempo,
criando um paradigma de temporalidade
hegemônico, um “novo regime”, o ideal do
tempo zero e da distância zero, que significam
justamente a abolição do tempo. Ou, dito de
outro modo, a ordem de mudança, o imperativo
da velocidade, a indiferença para com a
incerteza, a negligência quanto ao sentimento
de deriva, criam um quadro específico no qual
a ordem dos fatores parece realmente alterar o
produto. Novamente, como nas aventuras de
Alice:

“Alice mal pôde entender, pensando depois,
como foi que tudo começou: tudo de que ela se
lembra é, que elas estavam correndo de mãos
dadas, e a Rainha corria tão rápido (....) e ainda
gritava: ‘Mais rápido!’ mas Alice sentia que não
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podia ir mais rápido, nem tinha fôlego para dizer
isso.

A parte mais curiosa da coisa era, que as
árvores e as outras coisas ao redor delas
absolutamente não mudavam de lugar: por mais
rápido que corressem, jamais pareciam passar
alguma coisa. ‘Eu fico pensando se as coisas
estão se movendo junto conosco? ponderava a
pobre e confusa Alice. E a Rainha parecia
adivinhar seus pensamentos, pois gritava, ‘Mais
rápido! Não tente falar!’

Alice sentia como se nunca fosse conseguir
falar de novo, de tanto que estava sem fôlego: e
ainda assim a Rainha gritava: ‘Mais rápido! Mais
rápido!’ e a ia arrastando junto. ‘Já estamos
quase lá?’ Alice finalmente conseguiu dizer
ofegante.

‘Quase lá!’ a Rainha repetiu. ‘Ora, já
passamos de lá dez minutos atrás! Mais
rápido!’(....) E elas iam tão rápido (....), mal
tocando a terra com seus pés, até que de repente,
Alice já exausta, elas pararam, e ela se viu
sentada no chão, arfante e com vertigens.

A Rainha a encostou numa árvore, e disse
gentilmente, ‘Você pode descansar um pouco
agora.’

Alice olhou ao seu redor com grande
surpresa. ‘Como? Eu realmente acredito que
nós estivemos embaixo dessa árvore todo o
tempo! Tudo está exatamente como antes!’

‘Claro que está’, disse a Rainha: ‘o que é que
você queria?’

‘Bem, em meu país’, disse Alice, ainda um
pouco ofegante, ‘você normalmente chegaria a
algum lugar – se corresse muito por tanto
tempo, como fizemos.’

‘Um tipo lento de país!’ disse a Rainha. ‘Veja,
aqui, é preciso toda a correria que você puder
fazer, para permanecer no mesmo lugar.”

Então, quanto maior a velocidade menor a
distância coberta, quanto mais se corre mais se
permanece onde se está, o movimento só
encontra justificativa em si mesmo e, portanto,
não tem sentido. Daí a sensação de imobilidade,
de vazio paralisado, de pesadelo futurista. Parece
que Mário de Andrade profetizava quando quis
criar, na arte, o “instantaneísmo”, movimento

que, ao se criar, já se destruiria.
 “- Ah!, não..., que quadro mais pessimista e

desolador!” podem pensar alguns. Não acho que
se trate de pessimismo ou otimismo, mas de
uma dificuldade sentida no cotidiano da clínica,
onde esta falta de sentido é a figura central.

EFEITOS NO CAMPO AFETIVO – A VIDA
DESRITUALIZADA

Há hoje uma tal velocidade no descarte e na
mudança que conduz à desritualização da vida.
Mal se tem tempo de cultivar ou reavaliar
valores. Eu mesma estranho minha afirmação
(posso parecer retrógrada ou antiquada). Mas é
o que acontece, por exemplo,  com as idéias de
compromisso e intimidade, que passam a ser
evitados porque sentidos como ameaça à
liberdade e velocidade de movimento – e não,
necessariamente, por não serem realmente
desejados.

Há um empobrecimento da estrutura
familiar como vetor significativo de inserção
relacional, passando a família, quando existe, à
condição de grupo que “consome junto”.

Há uma pretensão de descolamento dos
limites físicos, biológicos e corporais (o
pensamento pode ser artificial, liberado dos ossos
e da carne). Nesse quadro, mesmo os dias e as
noites não são mais limites, o tempo parece ter
somente uma duração “técnica” (Virilio, 1993).
Freqüentemente se confunde fazer muitas
coisas, estar ocupado todo o tempo, com
felicidade.

Pretende-se “autonomia”. Mas o que vejo e
sinto é que faltam rumos, direções, projetos,
sonhos. Mesmo os jovens (lembram de quando
os jovens tinham todas as respostas, sabiam qual
era a solução para o mundo?) parecem não estar
muito interessados em propor alternativas. O
objeto do desejo é o objeto de consumo, que se
torna o acontecimento concentrador de tempo
e espaço. E então parece que tudo já está dado,
há muito pouco a inventar ou descobrir. Muitos
desses jovens (como também os nem tão jovens)
parecem viver mergulhados numa espécie de
intensidade sem futuro – é como uma sensação
de ser inútil ao mundo.
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Nesse tempo do controle-remoto, do self-
service, do pague-e-leve, o que interessa é,
principalmente, o deslocamento do agora, o
movimento pelo movimento. Quase tudo é
medido pelo uso/desuso. Torna-se mais difícil
tecer redes afetivas.

Como se o autor das aventuras de Alice
adivinhasse, no diálogo dela com a duquesa:

“- Se cada um cuidasse da sua vida (....) o
mundo giraria muito mais depressa.

- O que não seria grande vantagem (....)
Porque, se a terra leva vinte e quatro horas para
girar em torno do seu eixo (....) Ou será que são
doze? Eu agora...

(Alice nem pode continuar a pensar,
atordoada com a chuva de objetos voando sobre
sua cabeça...)”

Seria interessante que cada um de nós
pudesse se dar o tempo de se perguntar, sem
responder apressadamente: - Quanto tempo
dura um dia?... – Quanto tempo dura uma
vida?...

REVISÃO DA IMPLICAÇÃO ENTRE
SUBJETIVIDADE E TEMPORALIDADE

Há momentos em que o tempo fica retido
(não de modo patológico): são aqueles
momentos e instantes em que parece que se vive
a eternidade. Sabemos que isso acontece na
paixão, no êxtase, na criação... Mas sabemos
também que isso só acontece às vezes, de
repente... Só às vezes o eu pode permanecer fora
do tempo. A trama dos hábitos, a trama
cotidiana que nos inscreve na temporalidade é
condição de sustentação da existência.

A ordem temporal é estruturante da
subjetividade, de modo que as coisas podem
coexistir no espaço apenas porque estão
presentes ao mesmo sujeito perceptivo e
envolvidas na mesma onda temporal. A condição
humana é dada pela capacidade de criar novas
estruturas no espaço da temporalidade
(Merleau-Ponty, 1994).

Subjetividade e temporalidade são
intrinsecamente relacionadas, pois a construção
da subjetividade se faz no diálogo, ou seja, no
tempo entre o eu e o outro, no convívio dos

tempos, na relação entre temporalidades não
homogêneas.

Isso também se diz de outro modo: “O corpo
(nossa atualidade perceptual) está ‘encerrado’ no
presente (no espaço), é sempre implacavelmente
agora, mas nossa identidade, que é nossa
história, se encontra no tempo. De modo que
vivemos fora de nós mesmos e o mais querido
de nós mesmos está nos espaços inacessíveis do
passado e do futuro, que só podemos ‘ver’
partindo do implacável ‘sempre agora’.”
(Moffatt, 1987, p. 34)

O constructo metodológico do aqui-agora é
um modo de acessar a temporalidade/
espacialidade da subjetividade. Mas o aqui-agora
entendido como fechamento profilático no
presente que precisa ser um presente com outro
e para algo, que precisa de espessura e plenitude.

O presente com que trabalhamos precisa
durar o suficiente para ser “presente das coisas
passadas, presente das presentes e presente das
futuras”, ou para que possa existir como
“lembrança presente das coisas passadas, visão
presente das coisas presentes e esperança
presente das coisas futuras” (Santo Agostinho,
op. cit., p. 284).

Se o vivido não comporta essa espessura, é
como vivência de fim de mundo, é rompimento
do fio do colar do tempo. Pois o ponto mais
profundo da enfermidade mental é a
conseqüência da perda, da destruição da trama
de sustentação da continuidade do eu, trama na
qual o tempo tem papel fundamental (Moffatt,
op. cit.)

A subjetividade é, simultaneamente: duração
- criatura, estrutura - e oposição à duração -
criação, devir (Silva, 1997).

Vivemos nos campos espacial e temporal,
mas a proposta gestáltica é fundamentada no
conflito “é isto, não é mais isto...”, ou “sou isto,
não sou mais isto...”, que em outras palavras é
o processo de formação e destruição de
Gestalten.

O PROBLEMA – DIAGNÓSTICO CLÍNICO
A subjetividade é o instrumento mais

poderoso para passar no mundo a liberdade e
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criação, pois introduz espontaneidade e
indeterminismo. Mas a subjetividade é também
palco da atuação de forças que a criam. A própria
definição de intencionalidade (criação contínua
de significado e realidade) coloca par a par as
forças contextual (a que provem do contexto) e
implicativa (aquela que se direciona ao contexto).
O ponto central dessa linha de pensamento é,
portanto, o diagnóstico de um contexto
determinado em que, em termos da questão da
subjetividade, observamos que a espera é retirada
do querer e o querer da espera.

Que efeitos essa retirada produz em nossos
pacientes? Que dificuldades cria para o modo
de intervenção gestáltico?

Se pensarmos no ciclo de contato da Gestalt,
poderemos concluir que:

- no estado de repouso, de pré-contato, é
quase impossível ficar, por pouco tempo que seja;
nosso mundo moderno é sentido como “areia
movediça” (seus pontos de referência somem
de vista antes que se acabe de ler toda a
instrução) e nele não se pode ficar parado;

- no estado de tomar contato, de formar uma
figura (uma necessidade, por exemplo), há uma
inversão; freqüentemente, a promessa e
esperança de satisfação passam a preceder a
necessidade que se promete ou pretende
satisfazer.

- o estado de contato pleno, de ação unificada,
de coesão entre percepção, emoção e movimento
é um problema em si, quase generalizado, pois
o imperativo é o efêmero, o volátil, o precário;

- no estado de pós-contato, de retração ou
retirada, acontece o mesmo que no pré-contato,
sente-se que se é puxado novamente, mas agora
em direção a qualquer coisa, mesmo sem que a
figura se forme.

Há algumas polarizações básicas:
- promessa de liberdade (anulação da

distância, possibilidade de agir à distância, de
mover-se para qualquer local) X presságio de
total falta de significado (a localidade que se
habita move-se debaixo dos pés das pessoas, é
difícil ou impossível se apropriar do espaço
local);

- onipotência (libertação dos limites físicos,
tudo é virtual ou etéreo, o instante é eterno)

X impotência (redução do sujeito a um
consumidor, sem capacidade de produção; e
também à condição de ser desencarnado,
atemporal, porém sem poderes divinos);

- o “turista” (que “usa” o tempo, viaja quando
quer, para onde quer e com quem quer, podendo
trocar de lugar ou companhia quando bem
entende) X “o vagabundo” (que é obrigado a
vagar pelo espaço, pois não lhe é permitido ficar
algum tempo em nenhum lugar).

Esta última polaridade (emprestada de uma
metáfora social criada por Bauman, 1999) pode
ser compreendida no sentido gestáltico, de
complementaridade. Dependendo dos lugares
em que se pratique a clínica, nossos pacientes
serão, à primeira vista, em maior número de
turistas ou de vagabundos. Mas, na verdade, o
vagabundo é o pesadelo do turista, seja no
sentido literal (como ameaça a sua “livre
circulação”) ou figurado (como ameaça de
explosão/implosão da própria conformidade ao
modo temporal dominante, conquistada a tão
duras penas). Eu arriscaria propor que,
subjetivamente, vagabundo e turista se
atormentam hoje como outrora os topdog/
underdog de Perls o faziam. E sem desfecho
favorável.

Sim, porque tempo é espaço interior. E espaço
é tempo exterior. Então, se não se habita o
tempo, o espaço (todo o espaço) é vazio ou
inexistente.

CONCLUSÃO: A UTOPIA DO TEMPO
REDESCOBERTO
“Desde que o viver neurótico é basicamente

um viver anacrônico, qualquer retorno à
experiência presente é em si uma parte do
antídoto contra a neurose.” (Polster & Polster,
p. 30)  Hoje, mais que apontar para um modo
de viver em desacordo com as exigências do
momento presente, essa premissa pode vir a
expressar um modo de viver fora do tempo.
Nesse sentido, até aproxima o viver neurótico
do viver psicótico. Isso traz tantas implicações
para os modos possíveis de experiência presente,
como propus, que solicita do terapeuta um
cuidado especial (mais tempo, menos
precipitação, menos antecipação...) no desenrolar
de seu trabalho, especialmente no que tange ao
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“retorno à experiência presente”.
Ou seja, o que nos cabe fazer para não

praticarmos uma terapia também perdida no
tempo (neurótica/psicótica?) é, entre outras
coisas, reavaliar nossa própria awareness da
awareness do paciente; é observar se realmente
estamos, em cada sessão, dando tempo ao tempo
para que, pleno de tempo, o indiferenciado se
diferencie, o não-formado se forme, conforme,
desforme, transforme...

É claro que nada disso está dado de antemão.
Pelo contrário, requer, freqüentemente, uma
sacudida geral no status quo. E também, mais
especificamente, a ênfase na qualidade temporal
do fazer psicoterapêutico, com a retomada da
noção de utopia, nos seguintes sentidos:

- uma visão de mundo inserida no tempo,
na construção, de modo que a promessa de um
futuro pode tematizar o hoje de maneira
dramática e diferente;

- um projeto de viabilização da diversidade,
da não conformidade, da multiplicidade de
visões da existência, colocado contra a atitude
homogeneizadora da propaganda e ideologia;

- a possibilidade de colocar-se com e contra
o tempo.

A ilusão do possível nos faz acreditar que
“tudo já está dado” e desse modo falsifica a teoria
do conhecimento, a ontologia , a psicologia, a
psicoterapia. O tempo perde toda sua eficácia.
A primeira utopia é chamar o tempo de volta,
ou voltar a olhar o tempo de frente. Como
Bergson, que coloca o problema do
conhecimento da seguinte maneira: “para
conhecer uma coisa, é preciso se situar do ponto
de vista do ato que o cria”. O tempo é o que
cria, mas sobretudo o que se cria e se ultrapassa.
Se a subjetividade como criatura se constitui
(hoje mais ainda) como negação do tempo,
como um tipo determinado de temporalidade
que afasta os efeitos da duração, a utopia é criar
condições para que o tempo invada essa praia.

Vamos pensar o aspecto positivo do tempo,
o que ele realmente pode fazer.:

Ele retarda, é retardamento, portanto pode
ser elaboração.

Ele remete toda coisa ao processo de criação,
de tal modo que a coisa tem tanto ou mais ser

ou realidade, quanto mais é imprevisível e nova,
sendo, então, uma coisa só, a essência e a
potência de novidade que a coisa é capaz de
realizar. Então ele pode ser veículo de criação,
de escolha, pode ser invenção.

Ele é duração (Bergson), e nela pode haver
criação perpétua de possibilidade e de realidade,
algo de absolutamente novo pode produzir-se
na Natureza, algo cuja inteligibilidade não existe
antes da própria criação, algo que não pode ser
previsto.

Para um novo tempo, uma nova utopia. A
noção de utopia em psicoterapia pode ser assim
compreendida:

1) Pela possibilidade de afirmar o tempo si-
multaneamente como fator de diferenciação da
realidade em sujeito e objeto e como fator de
união entre os mesmos; ou como fator de
propiciação do estranhamento e reconhecimen-
to do sujeito. Não fosse assim, o que justificaria
nossas “viagens” acompanhando o sujeito no
“túnel do tempo”, nos dois sentidos, reencon-
trando os “outros” que foi e propondo, planifi-
cando, se supondo “outro”?

2) Pela possibilidade de acompanhar a criação
da subjetividade no movimento que a leva a se
atualizar, penetrar nesse movimento, poder
permanecer por algum tempo (quanto tempo?
o necessário!) no processo que está em via de
fazê-la mudar. Isso implica conseguir trabalhar
na continuidade – descontinuidade da
experiência subjetiva, simultaneamente. Sem
pretender uniformizar essa experiência
(horizontalidade) ou determiná-la
(verticalidade), trabalhar no eixo temporal em
movimento de transversalidade. Isso quer dizer,
poder “ser continente para o descontínuo”
(Juliano, 1999, p.139) e, às vezes, em direção
oposta, viabilizar a rebelião da subjetividade
contra si mesma, sua disruptura revolucionária.

3) Pela possibilidade de suportar e sustentar
a batalha do just in time (paradigma temporal
dominante) X trama do cotidiano (hesitação,
lentidão, ansiedade, conflito, depressão...). É aí
que podem surgir os limites de tolerância  ao
paradigma, mostrar-se a saturação dos símbolos
pré-construídos, emergir a produção ilimitada



34                                              Ano I  nº 1

de outras racionalidades.
4) Pela possibilidade de montar uma

“máquina do tempo” (como sugeria Moffatt, op.
cit.,)2 , para instaurar o “espaço imaginário” (o
tempo), não para anular os efeitos do tempo,
nem para abolir a vivência do tempo, nem para
neutralizar a pluralidade de tempos possíveis,
mas para “doar” tempo, “fazer jorrar” o tempo,
“criar” o tempo, “inventar” o tempo, fazer o
tempo “possível”, abrir o acesso a um tempo de
começo. Ou seja, restituir ao homem sua
condição de “habitante do tempo”, portanto de
humano (nem sobre-humano nem sub-
humano, apenas humano).

Pode parecer que esse esforço de doação do
tempo, de libertação do tempo, de devolução de
sua potência de começo (que é a própria
cronogênese) nos coloca, os terapeutas, em
posição sobre-humana, divina, atemporal. Mas
não se animem, a gênese do tempo será fruto
da reinstalação do diálogo de temporalidades
bem finitas, encarnadas e humanas.

Será, em resumo, a re-temporalização do
humano, ou, inversamente, a re-humanização
do tempo. Aquela que o Chapeleiro Louco
conhecia bem, quando respondia a Alice:

“- Que relógio engraçado! Mostra o dia do
mês e não mostra as horas...

- E por que deveria mostrar? (....) Por acaso
o seu relógio mostra o ano?

- Claro que não, respondeu Alice
prontamente. – Mas é porque fica muito tempo
no mesmo ano.

- Exatamente como o meu – disse o
Chapeleiro (....) Já descobriu a solução da
adivinha?

- Acho que vocês podiam fazer com o tempo
coisas muito melhores do que gastá-lo com
adivinhas sem respostas.

- Se você conhecesse o Tempo como eu
conheço, não falaria assim – disse o Chapeleiro.
– Não é uma coisa que se possa gastar, é gente.
(...) Aposto que você nunca falou com o Tempo!

- É assim que você faz? – perguntou Alice.
- Eu não! (....) Nós tivemos uma discussão

em março (....) E desde então (....) ele não quer
fazer mais nada do que eu peço. Agora está
sempre parado nas seis horas.”

Que nossos consultórios sejam máquinas de
fazer tempo, ateliers de tempo, lugares onde seja
possível viver no tempo, falar com (o) tempo.
Regidos por uma Ética da Espera, uma Ética da
Demora. Lugares onde a partir de um ponto de
paciência e até de tédio, às vezes insípido, outras
caótico, possa se dar a cronogênese primordial –
unindo o sentido grego antigo do aion (o
presente que faz jorrar de dentro de si o tempo)
e do kairos (o momento adequado, o bom
momento para decidir e fazer).

Como se faz isso? Bem, escolhi os textos de
Lewis Carroll porque neles o leitor tem que
procurar o sentido que não vem pronto, nos
vários jogos de palavras e imagens. Do mesmo
modo, espero que as metáforas aqui sugeridas
(turista X vagabundo, etc.) possam estimular
sonhos diversos de vagabundagem do espírito a
bordo do tempo e/ou outras formas de
entendimento da questão temporal, lembrando
que é

 “Preciso descobrir
No último momento
Um tempo que refaz
o que desfez
Que recolhe todo o sentimento
E bota no corpo uma
outra vez”
 (C. Bastos & C. Buarque)

Termino pedindo a todos um minuto de
silêncio. Silêncio para dar tempo ao tempo.
Silêncio para poder ouvir as

“Batidas na porta da frente...
É o tempo...”
(C. Bastos & A. Blanc)
E quem sabe para fazer ao Tempo seu pedido

pessoal?...

2 Segundo Moffatt (1987, p. 134), “Qualquer técnica de exploração profunda depende da possibilidade de montar uma ‘máquina do tempo’, ou seja, de
se criar condições para produzir a revivescência dos fatos traumáticos passados ou, então, poder ‘adiantar o relógio’ e enfrentar a cena temida.”
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Educação

O TRABALHO DA GESTALT

Existencialismo e Fenomenologia.

Uso em meu trabalho o enfoque gestáltico e,
como todo profissional de ajuda, tenho um estilo
próprio. Como todo enfoque gestáltico, também
o meu é baseado no contato e, naturalmente,
em um estilo específico de contato. Neste estilo
se fala de espiral de contato, e não de ciclo, e a
diferença não é certamente apenas lingüística.
Na relação de ajuda a teoria dá suporte à prática,
no sentido que os conceitos explicam porque se
faz o que se faz na prática e assim essa prática
fica respaldada.  Poder-se-ia dizer que a teoria
está para a prática como a manga está para a
lamparina: é difícil manejar uma lamparina sem
a manga.

Há dois séculos Kierkegaard inicia um novo
caminho na história do pensamento. A pergunta
filosófica por excelência até aquele momento era
“que é a Verdade?”. Kierkegaard afirma que a
pergunta realmente significativa é “como quero
fazer minha existência?” Hoje existem
pensadores que geralmente pensam em termos
do “que quero fazer de minha existência.” E esta
pergunta é o fundamento e base do ponto de
vista existencialista. Isto implica uma forte
mudança de centro do pensamento: na ótica da
busca da verdade como absoluta existe o
pressuposto de um sujeito que conhece e um
objeto que é conhecido (e portanto o outro é em
todo caso um objeto), no entanto, o ponto de
vista existencialista comporta que todos os
interlocutores são sujeitos, cuja especificidade e,
portanto, diversidade, deve ser respeitada.

Então, se cada um pensa a seu modo, como
dar-se a entender, uma vez que, para
compreender se necessita de uma representação
do mundo compatível a todos os interlocutores,
visto que a representação do mundo cada um a
constrói em função de seus interesses? Esta
pergunta tem uma grande importância
existencial, porque ser compreendido pelos seres
humanos é indispensável para a sobrevivência.
Agora, para sobreviver é evidente a importância
de saber apartar-se dos fenômenos em que a
realidade se manifesta. Uma teoria do
conhecimento congrega o Existencialismo e a
Fenomenologia, na análise da realidade através
da percepção dos fenômenos. Este
conhecimento do universo pelos fenômenos,
pelo que parece, implica em que podemos nos
orientar apenas baseando-nos no que cada um
sente e o efeito que lhe faz. E assim, a bússola
do pensamento existencialista é “que é que eu
gosto, e que é que não gosto?” Nesta ótica, não
é lícito duvidar da diversidade do sentir, e o
encontro com o outro não pode ter, portanto,
como ponto de discernimento o que é justo e o
que é equivocado. Em um enfoque
existencialista não se pode falar mais de Verdade
Objetiva, que prescinde do sujeito, mas apenas
de Verdade Intersubjetiva, que inclui e respeita
as diferenças dos sujeitos implicados no ato de
conhecimento. Como dizer que algo não existe
ou não é uma verdade? Independente de mim e
de você, a verdade está na interação entre eu e
tu. Este é o acontecimento concreto da relação:
eu sinto algo X, e este meu sentir faz um efeito
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em você e a tal efeito eu reajo com um outro
sentir, etc. Constrói-se assim uma realidade
dinâmica, que não pára.

A verdade objetiva é estática. A visão
fenomenológica respalda um modo de ser
dinâmico, onde o encontro ocorre com as
diferenças. A busca ontológica (verdade
objetiva) prefere o encontro sobre as igualdades
(pelo menos no pensamento). Na Verdade
Intersubjetiva os seres humanos são capazes de
compreenderem-se pelo encontro de verdades
diferentes, cada um mantendo sua verdade, que
se manifesta tal como é ao interlocutor, o qual
contesta com sua reação, fechando por sua vez
o círculo e fazendo ponte entre os dois. Cada
ser humano é um mundo com suas diferenças
e o trabalho próprio da relação de ajuda consiste
em encontrar as diversidades e não uniformizar
o outro para si e depois ir, por assim dizer, de
férias em outros lugares diferentes dos pessoais
para experimentar estar com a diversidade do
outro. No pensamento tradicional, as diferenças
se espelham fundamentalmente por meio do
justo/equivocado, com o objetivo último de
descobrir a verdade, que transforma as coisas
com função curativa e lhe desvela maculando
as meras aparências. Na Fenomenologia, o
fenômeno é o fenômeno, este é este e não é
aquele, não existem interpretações e referências.

Se o fenômeno é o fenômeno e não existe
uma verdade transformadora, em um marco
fenomenológico, como ocorre a transformação?
Qual é o instrumento operacional deste
pensamento, se tudo é o que é? O instrumento
que transforma é a responsabilidade, que implica
na possibilidade de escolhas. Possibilidade que
está ali, independentemente do cliente e do
profissional: é a realidade mesma em seu ser,
traz a luz que oferece. A liberdade consiste em
escolher, e a tarefa, a função do profissional, é
ajudar o outro a perceber que existem opções
possíveis, a dar-se conta de que pode escolher.
Neste quadro, que forma uma nova
configuração, o profissional testemunha a
escolha do cliente. Então, como se faz
concretamente para intervir no âmbito de um
pensamento que acolhe o fenômeno, no âmbito

de um pensamento existencial-fenomenológico?
O instrumento utilizado neste estilo de Gestalt
é a espiral de contato, na qual por contato se
entende uma relação transformadora.

O que faz a eficácia deste tipo de relação são
quatro operações: sentir, querer, fazer, verificar.
Estes quatro passos constitutivos da espiral de
contato podem ser dados consigo e com os
outros dentro de qualquer situação: é o que se
chama simplesmente, em Gestalt, “continuum de
consciência”.Se não me dou conta do que sinto
não posso fazer algo com isso: não sentir faz toda
diferença. O primeiro ponto para existir é sentir:
no momento em que sinto, por exemplo, perfila-
se uma gama de possibilidades de coisas que
quero. Em todo caso, tudo fica suspenso
enquanto não decido o que fazer para conseguir
o que quero e o faço e na realidade a
transformação não se realiza de verdade até que,
afinal, não verifico que efeito faz sobre mim o
que eu faço. A espiral de contato aparece tal como
um instrumento para cada pessoa se orientar
(pelas micro escolhas cotidianas) no labirinto da
vida. Junto à mudança do centro do pensamento
do tema da verdade objetiva (Ontologia) para a
verdade intersubjetiva (Fenomenologia),
Kierkegaard introduziu outra mudança de
centro: da moral para a Ética. Na tradição cristã
clássica, o paraíso se ganha respeitando-se as leis.
Na visão kierkegaardiana, ao paraíso levam
apenas atos responsáveis de valor Ético,
entendendo por Ética a medida do valor do
conjunto dos comportamentos que compõem
um ato, entendendo por ato uma seção no
continuum dos acontecimentos que compõem
a história humana.

Em certo sentido, o comportamento é
análogo à beleza: poder-se-ia dizer que a estética
está para a beleza como a Ética está para os
comportamentos. Então, como se faz para
escolher os comportamentos? Segundo um
critério abstrato, moral, a escolha é justa ou
equivocada. Do ponto de vista da Ética, por outro
lado, a escolha tem um sabor, é uma experiência
(Ética como experiência do bom), e com base
nisto, responsavelmente, tem que ser feita. São
os quatro passos constitutivos da espiral de
contato que permitem ver sejam as possibilidades
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de escolha, sejam as conseqüências. Para
sentir é necessário construir metáforas; para
desejar é necessário “mandar tentáculos” aqui e
ali pelo mundo, de modo a alimentar as
possibilidades de escolhas e para isto existe um
trabalho de base a fazer: imaginar. A fantasia não
é um fenômeno misterioso, é uma operação
voluntária, quer dizer, um trabalho. De onde
vêm as imagens com que trabalha a fantasia?
Do imaginário, como vários autores chamam
nosso calhamaço/biblioteca, onde são
depositadas as imagens adquiridas no tempo,
despertando-as conscientemente ou não. Este
calhamaço se move como um liquidificador e
assim não apenas as imagens estão ali, mas se
entrelaçam entre si, se recombinam
praticamente em todos os modos possíveis: é um
movimento gerador que produz continuamente
algo de novo, aumentando enormemente a
quantidade disponível. O imaginário, este
liquidificador sempre em movimento, move e
recombina, divide e recompõe, com a técnica
da colagem, com uma operação mecânica, onde
parece que não existe direção, nem razão, nem
objetivo. Um movimento a esmo, mas que
manifesta certo significado, no qual a
reconstituição ocorre em função de certas
emoções: memória e reconstituição, naturalismo
e surrealismo. O imaginário é, talvez, nossa
maior riqueza; no entanto, freqüentemente
fechamos com chave este calhamaço, porque o
seu manifestar provoca incertezas e temos medo
de entrar, já que, uma vez dentro, não saberemos
o que fazer com aquilo que existe. Para
compreender esta riqueza um instrumento
essencial é a livre associação. Em Gestalt, com
um termo introduzido por Friedlander, se fala
de vazio fértil, um vazio percorrido por uma
corrente de energia: busca-se a resposta a uma
pergunta da qual não se sabe a resposta (Ex:
quero fazer certa coisa, mas não sei como), o
querer se faz de espaço e força no vazio e assim
chegam imagens na mente. O querer indica,
fertilizando o vazio. O que emerge não é a
resposta, mas são imagens com que se pode
trabalhar com a técnica de colagem. A
imaginação funciona, mas apenas se a cavalgar
e não se mede a porção que aqui chega

paulatinamente: o vazio fértil, que chama e
respalda, é essencial para a imaginação, que é
enfim a longa mão da ação. O artista faz
continuamente este trabalho e livremente vai,
busca, e o imaginário responde e a intuição se
move dentro deste espaço, e mais, o acesso a ele
é amplo, mas a intuição está livre. A intuição
trabalha sobre o conjunto e não sobre o detalhe,
e também se chama conhecimento por
participação: para participar da essência do outro
tem-se que percebê-lo emocionalmente e o
suporte para isto é a imaginação, a fantasia.  O
conhecimento por participação não caminha,
voa: se não se imagina, não se pode ir com o
coração, e o coração não voa sem as asas da
fantasia.

As paixões e a auto-regulação organísmica

Apesar do que pode parecer, o que faz a vida
difícil não são as emoções: as emoções, quer
dizer, os instintos (pode se considerar as emoções
como a vivência subjetiva, é dar-se conta, enfim,
do manifestar dos instintos), são mecanismos
automáticos obtidos através do tempo, da
evolução e servidos nas eras geológicas a
inumeráveis seres viventes para terem maiores
chances de sobrevivência. Enfim, as emoções
estão ali para ajudar, não para complicar a vida.
São as emoções, com efeito, que administram a
auto-regulação organísmica: quando a pessoa se
sente demasiado mal, quer dizer que tem que
reagir; quando sente demasiado medo, quer
dizer que é a hora de fugir.

Começam as dificuldades nas trocas quando
as paixões impedem o normal desenvolvimento
desta auto-regulação: uma relação amorosa
torna a vida impossível? Poder-se-ia interrompê-
la, se a paixão amorosa não o impedisse! Em
alguma ocasião somos derrotados? Poderíamos
nos retirar em boa ordem, se um orgulho
apaixonado não insistisse, contra todo o senso
comum, a permanecermos ali! Enfim, na
realidade, a paixão é claramente hostil ao
instinto e apenas o mais cego romantismo pode
iludir-se que seja algo desejável em vez de uma
real enfermidade da alma. A diferença
fundamental entre instinto e paixão é a
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persistência desta última na ausência de seu
objeto: quer dizer, quando falta o estímulo, a
paixão cria-se artificialmente pela recordação e
pela fantasia. Considerado isto, a intervenção
na relação de ajuda pode orientar a um aumento
de contato do interlocutor com a situação, de
modo que a pessoa possa dar-se conta da
inadequação de seu estado emocional e possa
reorganizá-lo.

Um possível modelo de intervenção é o
seguinte: a sessão se desenvolve ao mesmo
tempo sobre dois planos diferentes, um
organizativo e um criativo. O plano criativo é
aquele do contato: estar em contato, com efeito,
é para ambos os interlocutores uma operação
criativa, apesar de, quando se olha
superficialmente, poder parecer de outro modo.
Na realidade, a percepção não é mecânica, não
é metaforizável pela imagem da câmera
fotográfica ou do gravador. É verdade que
perceber significa formar dentro de si algo em
analogia com o que existe fora, mas como bem
Proust descreve no “tempo percebido”, esta
operação consiste em uma verdadeira criação,
que utiliza em parte elementos do mundo
externo e em parte daquele interior, segundo a
vontade, quer dizer: livremente.

A complexidade da obra depende
evidentemente de muitos fatores, que vão do
nível de atenção da pessoa à sua capacidade de
fazer livres associações. A atenção ao mundo
depende, com efeito, da quantidade de estímulos
recebidos do exterior e da livre associação,
aquela das pulsões interiores, que se conectam
em uma rede de significação que transcende o
contingente e aqui está a qualidade e, portanto,
a riqueza da interiorização.  Se a atenção, se
sobretudo a associação livre, necessitam de
tempo, o contato não pode ser feito
apressadamente, precisa do tempo necessário,
e eventualmente de perguntar, convidando o
interlocutor a um ritmo mais lento de
comunicação.  Isto solicita a assim chamada
atenção flutuante, na qual é possível escutar o
outro e a si mesmo ao mesmo tempo, deixando
que os fluxos interiores e exteriores se
encontrem e se casem. Este é, em certo sentido,

um “trabalho”, uma operação, na qual participa
a consciência e que se faz ou não se faz, não é
que venha por si só.

No plano organizativo poder-se-ia representar
metaforicamente com a idéia de olhar o cliente
sobre o fundo de um mapa que descreve três
regiões ou fases, pelas quais o processo se
desenvolve.

A primeira fase (fase da maternagem) vai
desde o início da sessão, em qualquer forma que
se apresente, até que se evidencie uma emoção
na qual a pessoa está interessada e a situação que
a determinou: até que tenha sido esclarecido o
que sucedeu de importante e o que a pessoa
tenha sentido. O que tenha acontecido aqui se
entende de determinada maneira no tempo e no
espaço, aqui e agora ou ali e então: a importância
desta determinação é vital no trabalho, posto que
as emoções somente se manifestam em tempos
e lugares definidos e somente ali se podem
reativar. Esta fase se pode chamar de
maternagem porque solicita uma atitude, por
assim dizer, maternal, um ritmo de “seqüências
largas”, como dizem os Polster, onde o suporte
do profissional é fundamental para deixar
emergir configurações profundas, as quais
poderão ser interrompidas e impedidas por uma
posição de busca ativa, de exploração.

A segunda fase (fase da responsabilidade)
termina, por sua vez, quando esteja verificada a
escolha da pessoa, se decidiu trabalhar o estado
de ânimo que esteja problemático ou a situação
que o determinou.

A terceira fase (fase da experiência), por fim,
consiste na organização de uma situação na qual
a pessoa pode levar adiante uma decisão que a
encaminhe na direção do desejo expresso: que a
ajude a transformar seu estado de ânimo ou a
sair de uma situação não satisfatória.

Uma forma básica de estruturação de uma
experiência é a cadeira quente, onde se faz sentar
o interlocutor fantasma com que a pessoa entra
em diálogo. A tarefa do profissional (além
daquela de estar em contato), nesse ponto, é
respaldar alternativamente aos dois
interlocutores estando atento a que:
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1) expressem o que sentem;
2) digam o que querem do outro;
3) se escutem reciprocamente e se

compreendam;
4) respondam à comunicação do outro;
5) façam com que escolham o que fazer para

conseguir do interlocutor aquilo que querem;
6) verifiquem que efeito lhe faz o que tenham

conseguido.

O diálogo deve ser dilatado ao máximo, até
que se determine uma troca psicofísica na pessoa,
que de sua parte a declare satisfatória. No caso
em que o tempo não seja suficiente, ou em que,
por qualquer outra razão, não seja levada até o
final, a operação torna-se, obviamente,
incompleta, e como tal deve ser aceita.

O campo de aplicação desta técnica é
reservado, logicamente, às pessoas capazes de
reconhecer a responsabilidade de suas escolhas:
não é portanto utilizável, sem ajuste, nem com
crianças, nem com pessoas com síndromes
psicóticas.

Esta modalidade de trabalho enseja permitir
uma interação entre profissional e cliente, que
inclusive deixa ao cliente a liberdade de suas
escolhas, sendo o profissional  capaz de intervir
na relação de maneira construtiva, conseguindo
ser de ajuda ante a sintomatologia do cliente.

Agora, as opiniões sobre o que é um sintoma
são bastante discordantes. Os sintomas têm sido
considerados por muito tempo algo que se tem:
a abordagem sistêmica tem, por seu turno,
demonstrado amplamente que o sintoma é algo
que se faz. Se no primeiro caso o sintoma aparece
algo desconexo, no segundo caso se vê como
um real comportamento disfuncional, onde a
pessoa se fixa em função de benefícios
secundários nem sempre imediatamente
reconhecíveis. Na realidade, poder-se-á dizer
que o sintoma é uma das três possíveis situações
que um encontro entre duas partes pode causar:
quer dizer, uma contraposição entre A e B pode
dar lugar: a uma situação péssima, no caso de
ser com A que B está descontente, e este seria
precisamente o sintoma, - a outra melhor, no
caso de ser com A que B está parcialmente

contente, e este seria um compromisso, e - a
uma terceira e última - no caso de ser com A
que B está satisfeito, e esta é claramente uma
síntese. Nesse sentido, o sintoma não é outro
senão a solução em certo sentido mais fácil (quer
dizer, que solicita menos energia) a um conflito,
não obstante a mais disfuncional, e é
precisamente o tipo de solução causada pelas
situações difíceis e geradora de situações difíceis.

Além disto, pode-se imaginar também que
existam reais impedimentos sobre o plano
emotivo: se pensamos no efeito de um gráfico
que representa o curso de uma emoção, é
evidente que, como toda outra função
organísmica, é um plano sinusoidal (curva cujas
ordenadas são proporcionais aos senos e
abscissas correspondentes). Uma emoção
interrompida antes de alcançar o ápice, como a
experiência enseja, se cronifica: isto significa que
acaba como presente no organismo a nível
físico, mas invisível como emoção, quer dizer,
se transforma em algum tipo de tensão crônica.
Se o profissional de ajuda por uma razão ou por
outra não favorece o contato do cliente com a
emoção e não o acompanha até o ponto de
“estalo” (como Virgílio acompanha Dante
através do inferno), a cronicidade se mantém.
Perls destaca que uma emoção não desenvolve
plenamente sua função psíquica se não é capaz
de alcançar o ápice: uma pessoa que não
consegue enfurecer-se de verdade não é de
verdade capaz de defender-se, etc. Necessita,
portanto, que o profissional, como Virgílio, seja
capaz de suportar o contato com o expandir
emocional até o ápice, de modo que envolva e
portanto “inicie” a pessoa ajudada ao mistério
do ciclo, do ir e vir, do subir e baixar da
experiência emocional, justo como na antiga
tradição órfica foram iniciadas as pessoas ao
mistério dos ciclos da natureza.

Espiral de contato

Por “estar em contato”, neste estilo de Gestalt,
se quer, enfim, ter um tipo de relação eficaz,
quer dizer, que tenha algum efeito sobre os
interlocutores: uma relação que não deixa as
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coisas como eram antes, uma relação que
transforma. Como a lógica se diz formal porque
é definida pelo respeito à sucessão formal das
proposições lógicas (veja por ex. o silogismo),
então também o contato é definido aqui pelo
respeito à forma de seu futuro: está em contato
quem se dá conta de que sente, escolhe o que
quer, decide o que fazer e logo, tendo-o feito,
verifica o que sente e não está em contato até
quem evita apenas um passo. O contato é
definido, pois, pela modalidade com que ocorre.
Decompondo a mecânica do contato em fases,
podemos imaginar uma espiral, a espiral de
contato, que se poderia delinear assim:

1. Escutar o que sinto.
2. Decidir1  o que desejo (a propósito do que

sinto).
3. Decidir o que faço (a propósito do que

desejo).
4. Verificar o que sinto, havendo-o feito.

Cada uma destas fases pode corresponder a
um ato de interrupção, no caso em que
instâncias contrárias se unam para impedir o
contato. Um exemplo prático: suponhamos que
em uma pessoa ativa-se um impulso agressivo
por alguém, sem, porém, desejar um choque:

- 1) pode não dar-se naturalmente conta da
emoção, não dando-lhe forma e não chegando
tampouco à segunda fase, quer dizer, a.

- 2) decidir o que quer. Chegando aqui, por
sua vez, freqüentemente as pessoas conseguem
imobilizar-se afirmando que não sabem o que
querem: mas para querer é preciso imaginar
opções (que é uma operação criativa e
consciente), e logo escolher! Uma escolha
implica em assumir a responsabilidade pelas
conseqüências e cada escolha tem suas
conseqüências específicas.

- 3) no caso em que logo que a pessoa escolhe
o que quer, acaba igualmente ineficaz se não
decide o que fazer: desejar algo não basta para
tê-lo. A eficácia do procedimento é
inevitavelmente conectada ao conhecimento do
interlocutor: para decidir perseguir um objetivo
pela ação é preciso conhecer o interlocutor. Aqui
o conhecimento por diferenciação (você é

diferente de mim) ajuda relativamente: saber
como é diferente o interlocutor não diz muito
sobre o que faz efeito sobre ele. E em troca, a
intuição, quer dizer, o conhecimento por
participação (reconheço-o porque também eu
de alguma maneira sou como você: “Sou um
homem, e creio que nada do que é humano me
é estranho”) dá indicações fundamentais: olha-
se o mundo com seus olhos me dou conta de
que efeito lhe provoca o que faço. Se logo depois
de colocar-se nos passos do outro e haver
imaginado várias possibilidades, decide o que
fazer, ainda não basta para chegar ao fundo:
necessita, evidentemente, que a este ponto,
depois de tê-lo feito.

- 4) verifique percebendo se confirma suas
decisões por meio da experiência. Apenas assim
se pode imaginar que a relação seja deveras
funcional e que existe contato. Aqui, a expressão
contato, na realidade, é uma metáfora, que usa
o contato físico para explicar algo que ocorre na
realidade sobre um plano e numa maneira
diferente: no contato físico, os fenômenos
ocorrem em um continuum que o contato opera;
no entanto, o contato em um sentido gestáltico
é uma situação na qual os fenômenos se
manifestam na solução de continuidade que
existe entre os interlocutores. O contato neste
sentido é uma distância eficaz, que permite o
movimento das faíscas nas velas de um motor
de explosão: distanciando demasiadamente, mas
também aproximando demasiadamente os dois
pólos, a faísca não dispara. Contato é, pois,
paradoxalmente, distância: é na realidade um
vazio (fértil), porque, a partir da lei natural de
incompatibilidade dos corpos, apenas no vazio
existe espaço para algo que inicialmente não
havia. Aqui agora se tem uma pergunta
fundamental: inventar é diferente de descobrir?
Na realidade, como disse Winnicott, para uma
criança a pergunta não tem sentido, aquele que
descobre inventa e vice-versa e, de certo ponto
de vista, também é igual para um adulto: o que
se inventa se pode imaginar que exista, em todo
caso, em termos de potencialidade: pode existir,
na medida em que alguém se deu conta. No
termo invenção existe, porém, implícito, que não
se trata de um acaso; inventar implica em um
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esforço especial, o qual, para descobrir,
aparentemente não é indispensável: mas se
imaginamos que descobrir concerne em chegar
a planos energéticos mais altos, o esforço retorna
de novo implícito e inventar e descobrir podem
de novo agregarem-se, ao menos como duas
faces de uma mesma moeda. Descobre-se algo
que existe: invertendo o ponto de vista, algo que
existe em potencial se converte no ato, se
manifesta aos nossos olhos. Manter-se em
contato, neste sentido, significa permitir o
manifestar-se de algo que transcende o plano
onde estão os interlocutores: na linguagem de
Buber é a rua para a transcendência, e na de
Cacciari é o lugar “do anjo necessário”, do
manifestar-se do indizível sobre o plano da
experiência explicada, que dá a impossibilidade
do contrário, é o único modo em que o
transcendente pode perder a forma e converter-
se em ato e, portanto, história. A espiral de
contato vai, pois, ao mesmo tempo, em duas
direções diferentes: de uma parte, diferencia a
experiência da pessoa; de outra, a pessoa se
permite abandonar as diferenças, abandonar o
conhecimento, para abrir-se à manifestação do
indizível, ao anjo necessário que anuncia e
entrega para o inimaginável.

Changez la dame
Pode-se imaginar metaforicamente a

personalidade como a chama do fogo: existe um
núcleo na chama que é menor e mais amarelo e
é a parte mais abrasadora. Na personalidade, isto
corresponderia ao núcleo infantil, com emoções
menos integradas, porém mais energéticas: um
núcleo que dá à pessoa sua mais profunda
vitalidade, mas que ao mesmo tempo é a parte
mais difícil de manejar, como foi difícil conduzir
a pessoa durante sua infância. No fim das contas,
seria esse eu mesmo que fui criança, com aquelas
vias de comunicação abertas que meus pais
foram capazes de ter comigo e todo o resto mais
ou menos selvagem e intratável. Agora bem, o
problema da comunicação, quer dizer, da gestão
emocional da relação, se baseia,
fundamentalmente, no processo de
transformação do medo e da dor, em segurança
e consolação ou raiva, segundo as necessidades

do momento:
segurança         raiva               consolação
medo                  dor

A raiva, sendo a adaptação física ao combate,
é necessária quando se tem que lutar, senão se
converte em um impedimento e teria, em troca,
como solução mais adequada, a segurança e a
consolação. Geralmente na Psicologia
Humanista se reconhece a importância de
aprender a expressar a emoção, e como apoio a
isto, considero fundamental que a pessoa chegue
a desenvolver a função reasseguradora e
consoladora, que são, a meu juízo, muito
dependentes da educação e que faltam quando
não tenham sido cultivadas adequadamente na
vida familiar. Em outras palavras, se uma pessoa
não aprende como se faz, não sabe dar-se
segurança nem consolar-se e então termina
prisioneiro da dor e do medo, de modo que a
raiva se torna o único recurso em todas as
situações. Curiosamente, ocorre que, no
entanto, se a dor sempre tem todo o direito de
cidadania e de expressão na área humanista, o
medo tem muito menos: é raro ver um terapeuta
que anime a sua paciente a expressar o medo,
que a incentive a detalhar seus efeitos físicos e a
valorizar o peso e o efeito que tem em geral em
sua vida, informando-se das suas possibilidades
para suportá-lo e das possíveis ajudas eventuais
para agüentá-lo melhor. Creio que seja bastante
raro que um terapeuta promova uma
intervenção do tipo: - grita com voz infantil
“tenho medo, tenho medo, tenho medo” Que
efeito te dá? O medo é sempre o mesmo,
aumentou, diminuiu? Ouça: o medo, não o
perigo. Refiro-me ao medo como experiência
psicofísica, a presença no sangue dos
neurotransmissores que “produzem” o medo:
isto pode mudar quantitativamente, em pouco
tempo, se alguém considera, nota e vive a
experiência da diminuição do medo. Isto é parte
do processo de dar segurança e é uma práxis bem
conhecida pela dor, mas não praticada
correntemente, ao menos pelo que eu saiba,
com respeito ao medo, coisa que me parece uma
grave e imotivada lacuna na psicoterapia. O
único motivo plausível que me vem à mente é
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o antigo costume de fazer frente ao medo
negando-o, prática extensamente difundida e
todavia mais arraigada que aquela da negação
da dor, visto que o medo produz medo e se tem
a impressão de que quanto mais se dá conta do
medo mais medo se tem. Voltemos à imagem
da chama, a idéia do núcleo infantil
parcialmente ingovernável, ao menos com
todos os vícios de gestão que a pessoa trouxe de
criança na relação com seus pais (mau humor,
não escuta, rejeição, tirania, falta de confiança,
desafio, hipersensibilidade, idiossincrasias várias,
etc.). A pessoa se encontra, portanto, inter-
atuando, continuamente, com o mundo
sobrecarregada com uma criança assim, que
quando não colabora vem arrastado à força pela
parte adulta, como arrastam às vezes as mães a
seus filhos que lhe resistem na rua. Agora bem,
obrigar uma criança resistente a uma atividade
assim, simples, como uma mudança de lugar,
não é verdadeiramente um problema, mas se
imaginamos que a atividade em questão seja,
por exemplo, um exame da universidade ou
simplesmente uma festa (na qual a criança a
que nos referimos seja, por exemplo, tímida e
coibida), a situação muda totalmente. A
dificuldade é tanto maior quanto mais sintonia
entre a parte adulta e a infantil requeira a
complexidade da situação. Uma intervenção
psicoterapêutica muito útil, segundo minha
opinião, é inserir-se nestas dissonâncias e
trabalhar estabelecendo vias de comunicação
entre as duas partes da personalidade, de modo
a permitir a ambos personagens em questão
conhecer-se desde suas respectivas necessidades
e objetivos específicos e chegar a uma
colaboração no processo de criação de
movimentos sintônicos, respeitando as
diferenças e idiossincrasias, de modo que se
alcancem aquelas harmonias de alteridade que
são os passos da dança. Esta é uma imagem que
me parece particularmente adequada como
metáfora do contato. Agora bem, a experiência
enseja que se dão inumeráveis estilos de festas,
utilizando a escolha segundo a situação, a
música e o parceiro. Este modelo de intervenção
se poderia chamar DANÇANDO COM O
PRÓPRIO EU INTERIOR. O contexto de

onde se pode integrar a intervenção pode ser a
história que o paciente apresenta na sessão, ou
também, igualmente, na situação de grupo, na
qual se pode encontrar mais ou menos à vontade
e na qual de qualquer maneira encontra todas
suas dificuldades de comunicação e, portanto,
de invenção dos passos da dança no processo que
podemos chamar DANÇANDO COM O
OUTRO. A meu ver seria recomendável
proceder da seguinte maneira: considerando que
um grupo dá a oportunidade das pessoas
moverem-se conjuntamente em diferentes
passos de dança, quando isto se revela demasiado
difícil (e não antes) pode-se intervir propondo
uma dança com o nosso interior, o qual, em caso
de êxito, abrirá, com toda probabilidade, o
caminho de conseguir inventar os passos para o
baile com o outro (changez la dame). Isto não
quer dizer que dançar com o outro seja a coisa
verdadeiramente importante e que dançar com
o próprio eu interior seja necessário apenas como
terapia, no entanto, biologicamente, estamos
equipados para privilegiar a relação com o
mundo externo, devido a óbvias razões de
sobrevivência e, portanto, estamos vitalmente
mais motivados. Pessoalmente, penso
verdadeiramente que as dificuldades com o
mundo externo que nos obrigam a nos
ocuparmos do interno sejam uma circunstância
afortunada, a qual permite aos seres humanos
uma das coisas mais difíceis de realizar
naturalmente. De tudo que eu disse até aqui,
poder-se-ia imaginar que estou propondo uma
intervenção técnica que o sujeito psicoterapeuta
deva atuar no objeto paciente, o qual
desnaturalizaria certamente aquilo que, ao
menos para mim, é a principal especificidade da
Psicoterapia Gestalt. Não se trata disso, nem se
trata, a meu juízo, de uma possível passagem
pontual de EU - TU a EU-ISSO: trata-se,
segundo eu entendo, de uma relação EU - TU,
na qual o EU busca a via para um contato
menos problemático com o TU devido a um
intercessão pessoal na qualidade do contato e
propõe ao TU as próprias fantasias e as próprias
experiências, exatamente como se ajuda a um
automobilista em avaria empurrando o carro até
que ele arranque de novo, o qual não me parece
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de nenhuma maneira que responda a um
esquema de relação EU - ISSO. Por outra parte,
olhar o interlocutor não apenas como fenômeno
conhecido, senão também como realidade
psicodinâmica (no sentido da tensão que move
as polaridades, sempre existindo novas sínteses)
não me parece nenhuma diminuição de respeito,
sempre que não se olhe como uma soma de
partes e sim como a unidade que é. As partes,
por sua vez, são unidades dinâmicas e me parece
que, uma vez realizada, uma síntese permite que
retorne o caminho, quer dizer, volte seus
componentes, sem o risco de se perder, se não
existe uma vontade precisa (reducionista);
percorrer em ambos sentidos o dito caminho, o
conjunto das partes e das partes do conjunto,
me parece, em realidade, que seja a única
garantia, através da auto-escuta e da escuta do
interlocutor, para chegar a perceber a realidade
humana em sua essência evidentemente fluida
e não como seção artificial de um preparado
histológico sob um microscópio, que seria
claramente mais manejável no plano conceitual.
Falar ao outro como se fossem duas pessoas (ou
mais de duas) não me parece, na realidade, uma
falta de respeito: implica, pressuponho,
dificuldades, já que dois interlocutores têm duas
atenções, e não necessariamente orientadas na
mesma direção. Por outra parte, falar com
muitas pessoas é uma experiência cotidiana e
não acarreta, necessariamente, a coisificação dos
interlocutores, nem, segundo minha opinião,
está distante da relação EU - TU como
substância, nem necessariamente como
intensidade. Por ser fundamental a relação
paritária EU -TU, estão implícitas na condição
humana certas limitações na relação: a mais
famosa, pela obra de Freud, é o tabu do incesto.
Longe de ser um impedimento na vida, a
proibição do incesto tem uma função protetora
no processo de desenvolvimento da psique, por
exemplo, porque as modalidades de relação que
se pode ter com os outros, que correspondem
fundamentalmente a quatro posições
hierarquicamente distintas: inferioridade,
superioridade, igualdade e complementaridade
(na relação sexual), quando não são
intercambiáveis asseguram aos integrantes uma

espécie de porto livre, quer dizer, o feito de poder
viver até o final uma posição sem se preocupar
de comprometer a possibilidade de viver as
outras, posto que são excluídas a priori.

Superiores hierárquicos: padres, professores,
etc.

Grau semelhante: irmão e amigos.

Eu.

Complementários: relações sexuais.

Inferiores hierárquicos: filhos, alunos etc.

Por exemplo, tendo uma posição filial com
alguém, se existe uma proibição de incesto, é
possível manifestar-se e fazer-se também se
conhecer nas áreas em que a necessidade de
manter uma tensão sexual não permitiria
descobrir. Paradoxalmente, é verdadeiro, enfim,
também o contrário: não se dando a possibilidade
de um êxito, os filhos podem realizar manobras
sedutoras com os pais sem fazer parar a
ansiedade do fracasso, que não é apenas eventual
e, deste modo, por uma espécie de escola,
aprender a manejar os instrumentos
fundamentais para a formação de pares.

Quanto tudo isto seria importante para o
desenvolvimento se pode entender pensando
que a coesão do eu se forma pela
autoconsciência, que se conquista com a
experiência: a pessoa  que não  experimenta, não
adquire “as palavras para dizê-lo”, segundo a
expressão de Marie Cardinal, e finda faltando
uma parte. A relação de ajuda é psicologicamente
afim a uma relação parental e vale para esta mais
ou menos todos os limites que valem para a
outra, também pelo que concerne à
transparência na gestão da comunicação, quer
dizer, as coisas que se dizem e as que não se
dizem na sessão.

Creio que será congruente entender por
transparência na terapia uma atitude que permite
ver, não somente entrever, aquilo que está detrás
da pessoa, quer dizer, os impulsos que a
motivam. Deixar ver significa até o ponto que o
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paciente torne possível a decisão de não
querer continuar com um determinado
terapeuta uma vez que o tenha conhecido de
modo claro e transparente.

Há que se considerar que a terapia não é uma
situação qualquer, no sentido de que comporta
ao menos dois elementos específicos:

1. O paciente tem umas expectativas que o
terapeuta aceita implicitamente e que

     deve enfrentar se não deseja ser
qualificado naturalmente como cansativo.

2. O paciente paga por um serviço que,
certamente, está por definir, mas que não.

    pode deixar de existir sempre que o
terapeuta não deseje ser qualificado como

    cansativo.

Quais são as expectativas aceitas e qual será
o serviço proporcionado dependem certamente
da orientação da psicoterapia e não devem ser
explicitados continuamente ao paciente, mas
devem estar, sem dúvida, à disposição de quem
deseje pedir explicação. Agora bem, no termo
“psicoterapia” se encontra implícito o
significado do serviço que oferece o terapeuta:
uma ajuda à pessoa para a gestão da sua vida.
Ajuda implica dificuldade, e a dificuldade em
questão é precisamente a de assumir a
experiência, sejam quais forem as razões que as
causem. Assim, pois, a psicoterapia deveria ser
uma ajuda orientada a integrar a experiência e
o terapeuta uma pessoa que ajuda a realizar a
dita integração. O senso comum indica que
uma experiência resulta difícil de integrar
quando é insuportável, dolorosa ou perigosa: a
dor e o medo são, portanto, direta ou
indiretamente, os principais obstáculos sobre os
que se tem que atuar. Se admitimos isto, temos
que concluir, necessariamente, que o terapeuta,
quando aceita um cliente, realiza com ele uma
espécie de contrato não escrito, no qual se supõe
que o terapeuta possui algo que oferece ao
cliente para ajudá-lo na gestão da dor e do medo
e implica certamente que não existe somente a
terapia para proporcionar-lhe ulteriores medos
e dores, com o exercício de sua própria
prepotência. Que é que paga o paciente? Não

paga certamente a qualidade de um determinado
produto (também comem os maus terapeutas)
e sim, como ocorre com qualquer outra
profissão, o trabalho do terapeuta. E qual é o
trabalho do terapeuta? Sua atenção e sua
intenção. O paciente paga para que o terapeuta
lhe preste atenção em lugar de fazê-lo sobre seus
próprios assuntos, tal como faria se não estivesse
trabalhando, e que ademais faça isto com a
intenção de prestar-lhe ajuda. Dentro de cada
corrente de pensamento existem certamente
amplas flutuações e mais ainda quando existe
uma prática pela média; assim não se pode falar
com rigor acerca do que seja verdadeiro e do que
não seja: cada qual pensa o que quiser. É possível,
não obstante, engrandecer-se e fazer declarações
que evidenciem a posição de uma determinada
pessoa e permitam distinguir alianças e
contraposições em torno do conceito de ajuda.
Trata-se, portanto, de definir que tipo de ajuda
se pretende oferecer ao paciente, que orientação
se considera legítima. Uma voz clara e
geralmente aceita no contexto gestáltico é a de
Buber que declara a necessidade de reconhecer
o interlocutor como um “tu” e, portanto, não
tratá-lo como uma coisa. As palavras de Buber
são muito sugestivas e talvez precisamente por
isto permitem interpretações diversas e vagas.
Kant foi mais claro nesta questão e formula uma
proposição análoga dizendo que é necessário
tratar o interlocutor sempre como um fim e
nunca como um meio (por exemplo, um meio
para satisfazer os próprios desejos). Se trata ao
paciente como um fim, quer dizer, como alguém
dotado de direito de escolha e não como um
meio, como uma coisa, a transparência exige
explicitar-lhe se está com disposição de ajudá-lo
naquilo que solicita ou se a ajuda que se está
disposto a oferecer-lhe é diferente da que
pretende, e deixar ao paciente a escolha de fazer
ou não o trabalho. Exige comunicar-lhe a própria
posição e não arrastá-lo sem advertência alguma
à experiências que presumivelmente acabariam
por aumentar suas dificuldades, por exemplo,
aquelas que são intrínsecas a seu caráter. A
ignorância do terapeuta a este respeito não pode
obviamente ser considerada como desculpa. A
transparência como dever se encontra, portanto,
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implícita no contrato. Mas é a transparência
um dever, um direito ou ambas as coisas? E aqui
nos encontramos com os direitos do terapeuta,
tema importante e pouco estudado. Que direitos
tem o terapeuta? Tem menos direitos que o
paciente porque uma parte do intercâmbio entre
ambos consiste na apresentação da fatura: o
dinheiro é energia indiferenciada de que tem
necessidade o terapeuta como meio de
subsistência. No entanto, se o paciente tem o
direito a ser tratado como um tu, o terapeuta
deve conseguir ser tratado como um tu pelo
paciente em virtude de sua atuação: dentro da
ótica da psicoterapia da Gestalt, este é o trabalho
e é por ele que se paga. Fazer-se tratar como um
tu requer que o paciente se comporte como uma
pessoa que distingue entre um tu e uma coisa:
por isto precisamente é necessário passar uma
certa dignidade e não será, portanto, deixando
sofrer o paciente que se conseguirá que se
comporte dignamente e que, atuando como
interlocutor responsável, consiga êxito no
trabalho terapêutica. Na medida do possível, é
necessário que o terapeuta utilize seus próprios
recursos para não permitir que o paciente se
afogue no desapreço. Agora bem, um recurso
fundamental na Gestalt é o contato, que se
elabora diretamente na cadeira quente.
Entende-se por “colocar-se em contato”
estabelecer um tipo de relação eficaz, que
produza algum efeito sobre os interlocutores,
uma relação, em suma, que não deixa as coisas
como estavam antes, uma relação que
transforma, uma confrontação. Tratar e fazer-
se tratar como um tu significa, portanto,
confrontar-se. Mas confrontar-se significa
colocar-se frente a frente, fazer-se ver, e não,
como alguns parecem crer, desafiar o
interlocutor: a menos que se tenha tanto medo
do contato que desafiar o interlocutor e desejar
assustá-lo seja o único modo de suportar a
confrontação. Tampouco se trata do direito de
impor a própria experiência ao paciente pois este,
tendo pago, tem o direito a não prestar
nenhuma atenção ao terapeuta. Mas então que
direitos tem o terapeuta? Assim como o paciente,
tem o direito de retirar-se da relação e finalizar
o encontro com o outro se o trabalho lhe resulta

demasiado grave ou demasiado frustrante.
Confrontar-se significa oferecer-se, mas, como
sabemos em Gestalt, o que vigora é o senso
comum: não se oferece um prato demasiado
forte a quem dói o estômago e igualmente não
se oferece a própria presença na terapia sem a
medida em que presumivelmente seria digerida
pelo interlocutor. O equívoco nasce do uso
absoluto dos termos: deixar transparecer não
significa deixar transparecer o todo, pois o todo
não é calculável com o metro humano. E se não
se trata do todo, a questão será escolher e o
parâmetro deverá ser congruente com a
situação: em uma determinada situação
terapêutica será necessário escolher aquilo que
seja mais de acordo com a mesma. Que é que
faz bem ao paciente? Como já disse H. Kohut,
a psicologia é um campo definido pela empatia:
o que faz bem ao paciente se capta por via
empática, quer dizer, colocando-se em seu lugar.
Colocando-se no lugar do paciente se
compreende de imediato uma verdade
fundamental: a frustração não proporciona
nenhum bem, é simplesmente inevitável, dadas
as limitações da realidade, e, portanto, também
as do terapeuta (de tempo, de capacidade, de
amor, etc.). Maior limitação, maior frustração.
Um terapeuta muito frustrante é muito
limitado: com freqüência é simplesmente
estúpido. Kohut fala sempre da importância de
se reconhecer no feedback do interlocutor: é
importante para o paciente poder reconhecer-
se, não necessariamente de forma gratificante,
mas, sem dúvida, de forma tal que possa utilizar
a imagem que lhe é devolvida. Uma imagem
depreciativa não pode justificar-se amparando-
se sob o título de verdadeira (sendo a verdade
multiforme, ao menos salvo contextos
integralistas) e dificilmente será utilizada por
parte do paciente, senão sob uma ótica auto-
terrorista, que é precisamente aquela de que
provém culturalmente e que a terapia teria a
intenção de melhorar. Trata-se, portanto, de
nutrir a necessidade do paciente restituindo-lhe,
sobretudo, as imagens de que tem necessidade
para integrar um repertório lingüístico e gestual
suficiente que lhe permita gerir sua vida
relacional, a qual pode ser infinitamente variável
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mas que, de qualquer forma, encontra-se
amparada nas necessidades biológicas do ser
humano. Descobre-se em seguida, sempre por
via empática, que ao paciente faz bem a
experiência de tornar-se interessante para o
interlocutor: um terapeuta não deveria aceitar
como paciente uma pessoa a que não é capaz
de achar interessante. Seria um caso, levado ao
extremo, em que se poderia configurar o delito
de estafa. É difícil, se não impossível, descobrir
uma quantidade suficiente de possíveis
transações: é necessário pois, utilizar uma
referência geral. Os freudianos utilizam o
conceito de acting out, a atuação, para indicar o
que não se deve fazer; mas a diferenciação entre
o atuado e o falado não resulta suficientemente
clara dentro de uma ótica gestáltica, na qual é
evidente que um insulto ou uma crítica
equivalem a uma ação, dado que produzem
efeitos similares. Pode-se utilizar mais
adequadamente uma distinção entre o atuado e
o comunicado, entendendo por comunicado,
quer seja em modo verbal ou não verbal,
colocar para fora algo do próprio mundo
interno, quer dizer, fazer ver algo de si mesmo,
no entanto, que, por atuado, se entenderia uma
intromissão na privacidade do outro. Um
insulto, para entendermos, seria neste sentido
um acting out e também o seria uma crítica; no
entanto, mostrar ao outro, por exemplo, o
próprio ódio seria uma comunicação. Manter-
se no plano da comunicação e evitar a ação é a
regra mãe da psicoterapia: somente se sabe que,
vulgarmente, as ações de pessoas mais fortes
ou violentas que os pacientes podem afrontar
individualmente ou em grupo a experiência de
revelar seu mundo interno, experiência em que
se sentem necessariamente frágeis, ao menos
que apenas seja por falta de experiência. Em caso
contrário esta experiência seria um verdadeiro
suicídio. Agora bem, a experiência enseja que
comunicar é mais difícil que agir e isto se
entende bem, dado que, comunicando não se
alcança um fim pulsional, quer dizer, não se
alcançam os objetos de desejo. E então, com que
finalidade se comunica? Este é o problema,
porque a comunicação, desprovida de um fim
pulsional, não pode ser outra coisa que um ato

de amor. Amor não  é certamente um termo
científico, mas  tampouco a Gestalt se mira nos
espelhos da cientificidade: o segredo de
Polichinelo consiste em que toda a operação
psicoterapêutica se baseie no amor, na
benevolência. A compaixão, tal como se diz na
tradição budista. As crianças aprendem daqueles
a quem amam, dizia Maria Montessori, e
também os adultos, naturalmente. E não se ama
aos próprios torturadores. Às vezes, se os deseja,
se lhes têm apego, se os imita, mas
afortunadamente não se os ama: ama-se àquelas
pessoas que milagrosamente e por causa de
misteriosas razões nos amam, e destas se aprende
a transcender a dor e o medo que a vida
comporta.
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1 Palestra proferida na III Jornada Paulista de Gestalt, São Paulo,
Instituto Sedes Sapientae, 2002

Ênio  Brito  Pinto

Quando me propuseram que refletisse sobre
o tema em epígrafe, reacenderam-se em mim
antigas dúvidas e inquietações: o que é, de fato,
um ritual de passagem? Qual sua função? Qual
o sentido deste tipo de atividade nos dias de hoje?
Seriam necessários rituais de passagem ainda
hoje? E o que a adolescência tem a ver com isso?

Soma-se a estas questões a possibilidade de
que se discuta se de fato precisamos ainda de
um ritual de passagem ou se essa idéia – a
necessidade de rituais de passagem – é apenas
um saudosismo, uma cristalização de uma
crença que não tem mais sentido em um mundo
desenvolvido e globalizado como o mundo
ocidental.

Então, nesta retomada das reflexões sobre os
rituais de passagem, lembrei-me de que na
minha dissertação de mestrado tratei do tema
em um determinado trecho do trabalho. Voltei
lá para ver o que tinha pesquisado. Meu
raciocínio seguia na linha da importância
simbólica dos rituais de passagem e de seus
efeitos na sexualidade humana. Falarei disso
daqui a pouco.

Quis pesquisar um pouco mais, de maneira
que, além de lançar mão de algumas leituras e
releituras, resolvi dar uma navegada pela
internet, buscando algo que me pudesse
subsidiar nesta abordagem do assunto que faço
agora. O que encontrei me espantou: a julgar
pela amostra que tive, parece que quase tudo
pode ser encarado como um ritual de passagem.
Páscoa, início da vida sexual, vestibular, 11 de
setembro, piercing, formatura na faculdade,
fumar, rompimento de namoro, treinamento
na empresa, tirar carta de habilitação, sonhar,
gravidez, enfrentamento de dores, trotes,

grafites, intercâmbio, casamento, masturbação,
aumento de hormônios, a quinta série, e por aí
afora são inúmeros os exemplos de situações e/
ou vivências que poderiam ser definidos como
rituais de passagem.

Observando o resultado da pesquisa na
internet, logo me veio uma hipótese: estamos
banalizando o ritual de passagem. Se tudo pode
ser ritual de passagem, então ou estamos em uma
sociedade excessivamente ritualizada –  o que,
obviamente, não é o caso – ou estamos
banalizando demais os rituais. No mínimo os
estamos compreendendo mal. Quando tantas
coisas podem ser encaradas como um ritual de
passagem, é sinal claro de que nenhuma delas
está efetivamente facilitando passagens
significativas.

Então, neste nosso começo de conversa, quero
deixar claro a que me refiro quanto comento
sobre um ritual de passagem. É preciso que,
inicialmente, a gente procure entender o que é
que pode ser chamado de ritual de passagem.

Antes de tudo, ele é um mecanismo cultural,
típico de uma determinada sociedade. É um

ADOLESCENTES:
HERÓIS OU REFÉNS DO RITUAL DE PASSAGEM?1

Educação
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mecanismo de inserção cultural com evidentes
efeitos psicológicos coletivos e individuais.
Embora envolva seres individuais, o ritual de
passagem é um processo que emana e tem
sentido principalmente no coletivo. Além disso,
ele, o ritual, tem relevante significado simbólico.
É a transição do natural para o cultural. É a
simbolização do natural pelo cultural. É a
apropriação e é a compreensão pela cultura de
alguma mudança natural ocorrida em um
determinada pessoa ou em um determinado
grupo de pessoas. Por exemplo, há um ritual de
passagem que podemos encontrar em
praticamente todas as culturas humanas, o da
inserção da pessoa recém-nascida na sociedade.
Raramente paramos para pensar nisso,
raramente nos damos conta disso, mas é
provável que em nenhuma sociedade conhecida
a criança seja considerada um membro
completo da coletividade apenas por ter nascido:
são necessários procedimentos simbólicos que
a incorporem e lhe garantam um lugar
particular no sistema social. Esses
procedimentos envolvem desde a atribuição de
um nome até, dentre inúmeros outros
exemplos, a atribuição de papéis de gênero,
possibilitando, desta forma, que a criança possa
nascer também socialmente.

Quando uso este exemplo de ritual de
passagem, imediatamente me dou conta de que
isso quer dizer que ainda temos, sim, rituais de
passagem. Que bom! Então eles ainda existem
e ainda têm uma função e uma importância na
vida das pessoas. Certamente são diferentes hoje
em dia, mas ainda existem. Aí me vem outra
dúvida: se existem, marcarão as mesmas
passagens? Ou haverá alguma inovação de nossa
cultura?

Tradicionalmente, os rituais de passagem
eram marcos de grandes e profundas mudanças
na vida social: nascimento e morte
propriamente ditos eram seus temas, além de
alguns nascimentos e de algumas mortes a que
estamos sujeitados durante o correr da vida. Já
citei o exemplo de ritual de nascimento e agora
me lembro de ritos fúnebres, também estes
presentes em praticamente todas as sociedades
humanas. Nas sociedades, digamos assim,

“primitivas”, há entre estes dois rituais, o que
celebra o nascimento e o que cultua a morte,
um outro ritual especialmente importante, que
denota o abandono da infância e o ingresso na
vida adulta, com suas especificidades referentes
ao masculino e ao feminino. De uma maneira
geral, com poucas variações de cultura para
cultura, para as mulheres esse ritual se segue à
menarca, a primeira menstruação; para os
homens, as mudanças de corpo e de voz são os
indicativos da necessidade de algum ritual que
confirme e valide socialmente as mudanças
naturais. Isso nas sociedades “primitivas”. E na
nossa evoluída cultura ocidental? Temos ainda
algum ritual de passagem da infância para a vida
adulta?

São muitos os teóricos que reclamam de uma
falta na sociedade ocidental de rituais de
passagem, notadamente do ritual de passagem
da infância para a idade adulta. Ana Frota, por
exemplo, em sua rica tese de doutorado na qual
faz uma compreensão fenomenológica da
adolescência, analisa que

(na Grécia antiga) a transição entre juventude
e maturidade era facilmente percebida, uma vez
que estava diretamente relacionada à conclusão
do período de treinamento para ingresso na vida
pública, pois publicamente testemunhado como
ritual de passagem. O mesmo não acontece
hoje, já que não existe uma demarcação tão clara
da passagem da infância para a adolescência e
nem da adolescência para a adultice. (Frota,
2001, p. 44)

Alberto Pereira Lima Filho em sua obra sobre
o pai e a psique também se queixa da falta de
ritos de passagem para a idade adulta no mundo
contemporâneo e comenta sobre o perigo de
uma estruturação indevida da consciência por
causa desta falta (Lima Filho, 2002, p. 218).

Tenho pensado muito sobre este tema e
levantei uma hipótese que trago aqui para que
possamos discutir um pouco sobre ela. É óbvio,
mas não custa alertar, que, em função do pouco
espaço de que disponho agora, não poderei
desenvolver agora em todos os detalhes que ela
merece a hipótese que trago. Se eu conseguir
fazer vocês pensarem sobre a plausibilidade dessa
minha idéia já estarei satisfeito.
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Esta hipótese se assenta em uma afirmação
de Phillip Ariés (“o século XX é o século da
adolescência” [Ariés, 1978, p. 46]) e em uma
premissa: a adolescência é um fenômeno
temporal e cultural. Ou, nas palavras de Frota,

a juventude grega, romana, fascista italiana
e alemã, a juventude operária francesa, a
juventude hippie e beatnik, os adolescentes
brasileiros, todos eles vivem esse momento
existencial com peculiaridades e
particularidades ímpares, decorrentes de
um estar no mundo naquele tempo e lugar.
Desse modo, não posso falar do
adolescente sem compreender o contexto
histórico, econômico e cultural no qual ele
vive, uma vez que a esse contexto são
atribuídos significados sociais que geram
identificações ao grupo adolescente,
sentido esse que volta a promover re-
significados. (Frota, 2001, p. 65)

Isto posto, posso continuar, afirmando que
minha hipótese é de que temos, sim, um ritual
de passagem da infância para a vida adulta. É
um ritual que se tornou mais complexo e que
se dá no correr de vários anos, um ritual ao qual
damos modernamente o nome de
“Adolescência”.  De uma maneira geral, a
exemplo das sociedades “primitivas”, a menarca
e as mudanças corporais e de voz – em outros
termos, a puberdade –  dão a partida para o
ingresso no ritual. Diferentemente das
sociedades “primitivas”, porém, essa passagem
não se dá a partir da superação de umas poucas
– ainda que difíceis – provas no correr de uns
poucos dias ou meses. A passagem da infância
para a vida adulta em nossa cultura é tão
complexa que precisa de anos para que se dê.
Precisa de cada vez mais anos. É uma viagem
de Ulisses, uma Odisséia.

Em outros termos, o que estou dizendo e
defendendo é que, embora tenhamos perdido
isso de vista, o Ocidente criou a adolescência
como um ritual de passagem. E fizemos isso
porque nossa cultura revestiu-se de uma
complexidade tal que acabou por exigir tarefas
muito mais complexas e difíceis para que o
jovem e a jovem possam ser considerados
adultos. Um das principais motivos para que a

sociedade ocidental criasse esse ritual tão longo
é econômico: com  o desenvolvimento da
industrialização, pôde-se prescindir da mão de
obra jovem no mercado de trabalho, o que
possibilitou aos jovens mais tempo para se
dedicarem à formação profissional. Soma-se a
isso o fato de que, com o desenvolvimento de
novas e cada vez mais sofisticadas tecnologias,
cresce também a exigência de que o jovem se
aperfeiçoe cada vez mais. Soma-se a isso também
o fato hoje de os pais poderem manter por mais
tempo seus filhos sob sua tutela, pois o tempo
de escolarização cresceu. (cf Frota, 2001, p. 64)

Há aqui um detalhe que quero deixar o mais
claro possível: a juventude sempre houve na
história do Ocidente1 . Acredito, inclusive, que
algumas características básicas da juventude
estão presentes em toda a história ocidental,
mundo globalizado e pós-moderno inclusive.
No entanto, a adolescência é uma criação muito
recente, possivelmente do século passado, no
máximo do fim do século XIX, segundo Ariés.
Não pensem que estou fazendo jogo de palavras.
Estou apenas tentando trazer para a figura aquilo
que está no fundo: a adolescência enquanto
período de transição da infância para a idade
adulta é criação muito recente e, no meu modo
de ver, cumpre para os jovens a mesma função
que, por exemplo, as provas de caça a que os
jovens eram submetidos na Grécia antiga. Em
outros termos: a adolescência é um rito de
passagem.

Temos uma certa dificuldade em reconhecer
na adolescência da forma como ela acontece em
nosso mundo ocidental um ritual de passagem
porque ela, a adolescência, é muito longa e anda
esticando ainda mais. Quando estudamos a
percepção humana aprendemos que um
estímulo constante perde sua característica de
estímulo e deixa de ser percebido. Quando
colocamos um chapéu, por exemplo, durante
um curto tempo nós o notamos em nossa cabeça,
mas rapidamente ele desaparece de nossa
percepção para só voltar quando nos lembramos
dele ou quando o vento o arranca de nossa
cabeça. Assim tem sido a nossa percepção
cultural da adolescência: sem percebermos, sem
explicitarmos, nós a criamos como um caminho
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de passagem da infância para a idade adulta, um
rito de passagem em um mundo cada vez mais
complexo e que cada vez exige mais tempo para
que as pessoas possam de fato tornarem-se
adultas. Tanto tempo, que acabamos por não
notar que há um rito.

Na maioria das culturas “primitivas”, logo
após a menarca a menina é isolada da
comunidade e passa por uma série de situações
que visam introduzi-la no mundo das mulheres.
Este período de isolamento varia de cultura para
cultura, mas, de forma geral, não passa de alguns
dias, após os quais ela passa a ser tratada e a se
sentir como mulher e passa a exercer o papel
social de mulher. Tenho certeza de que eu
poderia contar para vocês em menos de cinco
linhas quais são as expectativas sociais sobre o
que é ser mulher nessas sociedades “primitivas”.
Duvido, porém, que alguém me descreva em
cinco páginas o que se espera socialmente de
uma mulher no mundo ocidental a partir da
segunda metade do século XX. Nossas meninas
precisam de muito mais tempo e de muito maior
aprendizagem para se tornarem mulheres que
as meninas tupi. Nossas meninas precisam da
adolescência para se tornarem mulheres. O
mesmo raciocínio vale para nossos meninos.

Alberto Pereira Lima Filho (1997) designa a
adolescência como ponte que une dois
continentes, o da infância ao da idade adulta.
Da maneira que entendo essa imagem, um dos
motivos para se chamar a adolescência de ponte
é o fato de ela, proporcionalmente, ser menos
duradoura que as outras fases da vida humana.
Outro motivo, penso eu, é o fato de a
adolescência ser um fenômeno eminentemente
cultural. O fenômeno natural é a puberdade, as
diversas mudanças corporais que se dão em um
curto período e que marcam a passagem do
corpo infantil para o corpo adulto. Assim como
o simples fato de vir à luz não garante a inserção
cultural, também somente as mudanças
corporais pubertárias não garantem o acesso à
vida adulta. Há que se cumprir exigências
simbólicas, há que se haver com uma série de
aventuras e de obrigações. Esta é a função da
adolescência e é por isso que a adolescência pode
ser entendida como um ritual de passagem, um

extenso e rico ritual de passagem. De certa
maneira, a adolescência é um produto de uma
cultura, como uma ponte; é um fenômeno
exclusivamente humano, como uma ponte. É
passagem, como uma ponte. Simbolicamente,
é mais do que uma ponte, como uma ponte.

Isto posto, volta-me uma questão que julgo
importante: podemos mesmo chamar a
adolescência de ritual? Potencialmente, a
resposta é sim. Na prática da cultura ocidental,
a realização deste potencial tem trazido uma
série de problemas, alguns dos quais comentarei
adiante. Um ritual pretende facilitar travessias,
demarcar transições e, de certa maneira,
oficializar a inserção cultural de cada pessoa (cf
Lima Filho, 2002, p. 210). O fenômeno
adolescência foi construído para que se
facilitasse aos jovens, homens e mulheres, a
travessia de um período que é, emocional e
cognitivamente falando, crítico; foi criado no
Ocidente como demarcação da transição que se
espera dos jovens. A adolescência tem como
função facilitar às pessoas o ajustamento criativo
e a conquista de uma inserção e de um
posicionamento cultural. A adolescência é um
construto que delimita mudanças de fronteiras
e realça necessidades de lidar com mortes e
nascimentos. É, portanto, um ritual, ainda que
de duração cada vez maior.

Colocada minha hipótese e desenvolvida parte
da argumentação que a justifica, quero agora
me dedicar à pergunta proposta no princípio
deste texto: adolescentes: heróis ou reféns do
ritual de passagem? Minha resposta é a mais
gestáltica possível – eu troco o ou pelo e.
Adolescentes, heróis e reféns do ritual de
passagem.

Vou comentar um pouco sobre os reféns, para
depois me ater aos heróis. É que aparentemente
os reféns são mais fáceis de serem encontrados
que os heróis.

Há um grande desafio lançado aos
adolescentes de hoje: como serem mais
solidários e terem mais consciência política
numa sociedade que os torna reféns, que os
aprisiona nas douradas celas do consumismo,
da alienação, do apelo sutil e insistente pelas
drogas e pelo narcisismo, numa sociedade na
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qual o fenômeno da globalização universalizou
e referendou a “lei de Gerson”. Quando
colocamos a moral e a ética social sob a tutela
da indústria do consumo, romper com isso é
tarefa extremamente difícil. Em grande parte,
essa dificuldade se deve a uma mudança no
centro de referência: ao invés de as pessoas se
orientarem por si e pela sua auto-percepção
crítica, a mídia passa a dar a orientação e a
influenciar demasiadamente as escolhas. Assim,
“se a ética da modernidade drena o potencial
revolucionário e criativo da juventude, como
esperar que os jovens modernos possam dar um
sentido à própria existência e ao mundo?” (Frota,
2001, p. 61)

Como esperar que os jovens modernos
possam dar um sentido à própria existência e
ao mundo? Uma possível resposta à angústia
de Frota, que é também a minha angústia e a
angústia de tantos que lidam mais diretamente
com o adolescente, é a seguinte: Entendendo
que eles são heróis. São heróis de um rito de
passagem do qual são também reféns.

O Ocidente, ao criar a adolescência,
propiciou aos jovens um espaço no qual eles
pudessem se desenvolver melhor e mais
protegidos, preparando-se para agirem no
sentido de, da melhor maneira que pudessem,
tornar o mundo melhor. Esta mesma sociedade
ocidental, no entanto, armou-se de uma
ideologia que, segundo o saudoso Milton
Santos, é “perversa e fundada na tirania da
informação e do dinheiro” (Santos, 2000, p. 15).
Nesta ideologia, os adolescentes tornaram-se
reféns da falta de cuidado, da falta de
responsabilidade, do autoritarismo que substitui
e renega a autoridade, da omissão que nega a
mão orientadora, delimitadora e suportadora.
Tornaram-se reféns de uma secularização
exagerada. Responderam com violência, às
vezes com muita violência, com medos, medos
imensos; responderam, ao menos em parte e
atendendo a um apelo da publicidade, com uma
banalização assustadora da sexualidade e da
afetividade. Mas não ficaram apenas nestas
respostas, pois eles são heróis também. No
Brasil, foram importantíssimos na derrubada de
um presidente corrupto; no mundo são o

principal fermento no incremento de ONGs
pacifistas e ambientalistas; mudaram e ainda estão
mudando, na maior parte para melhor, a qualidade
de ser homem e de ser mulher, a qualidade de
serem seres sexualizados e capazes de amar. Em
toda parte há jovens respondendo à tirania da
informação e do dinheiro com sentimento, com
coração e com esperança, com uma honesta luta
por poder tomar posse amorosamente da própria
existência. Em todo mundo há jovens lutando
pelo resgate do valor sagrado da existência, pelo
resgate da solidariedade. São jovens de fé.

Ao criar a adolescência, o Ocidente se esqueceu
de que um rito de passagem tem que ter uma
característica sem a qual perde a identidade, tem
que ser uma forma de contato com o sagrado.
Sem o sagrado fica mais difícil adultecer. Talvez
seja esta falta, a do sagrado, possibilitada pela
excessiva secularização do Ocidente, o que mais
tem feito muitos adolescentes reféns de uma
imaturidade violenta, drogada, perniciosa e
persistente.

Para se tornar herói de fato, para se tornar
aquele que conquista o direito e a posse da própria
existência, para se tornar aquele ser adulto que é
capaz de influir positivamente no mundo, é
mister que o adolescente possa alcançar a fé. Note
que falo de fé, não de crença em dogmas religiosos
- a crença pode ser a forma de substancialização
da fé para algumas pessoas, mas ela não é a fé. Às
vezes, até pelo contrário, a crença encobre a
ausência de fé, na medida em que a crença pode
dar parâmetros externos à pessoa, parâmetros
esses que nunca alcançarão a qualidade dos
parâmetros internos que a fé propicia.

Não falo da fé em determinado deus ou deuses,
que este é o terreno da crença. Falo da fé na vida,
da fé no significado da presença de cada pessoa
em sua circunstancialidade histórica, física e
cultural. Falo da fé na riqueza que a vida de cada
pessoa representa para a Vida. Falo da fé que abre
o coração para o amor, para a troca, para o contato
o mais pleno possível consigo mesmo, com o
Outro e com o mundo.

EBP/set/2002
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A
Gestalt terapia e
a realidade acadêmica.

Nesta pequena exposição tentarei apresentar
a realidade atual encontrada em grande parte
das instituições de ensino superior de Psicologia,
a partir da minha experiência enquanto
professora em duas faculdades distintas, uma
particular e outra pública, na qual tive a
oportunidade de ministrar aulas sobre a
Abordagem Gestáltica, e também como
pesquisadora vinculada a um Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica, cuja proposta
é repensar as bases epistemológicas da Clínica.

     Sabemos que a Psicologia enquanto um
ramo de ensino e de aplicação de uma técnica
profissional reconhecida e particularizada é
ainda bastante nova.  Os primeiros cursos de
graduação de Psicologia na cidade do Rio de
Janeiro iniciaram-se na década de 60.  O
aprendizado da Psicologia anteriormente
acontecia, ou enquanto uma vertente do ensino
da filosofia, ou como uma área de estudos das
ciências médico-biológicas.  A Psicologia chegou

às universidades buscando seu estatuto
enquanto uma ciência particular e propondo o
estudo do comportamento humano de modo
experimental e quantitativo como seu objeto.
Neste sentido, as duas áreas de atuação,
inicialmente reconhecidas para o psicólogo, ou
era o estudo do comportamento humano
através do desenvolvimento das pesquisas
experimentais voltadas para a cognição,
pensamento, memória, percepção, ou o
entendimento do funcionamento dos grandes
e pequenos grupos, área de estudo da Psicologia
Social. Esta segmentação da Psicologia em
Psicologia Social, que se dedicava ao estudo do
funcionamento do homem inserido no grupo e
da teoria comportamental, que procurava
entender o comportamento humano e seus
processos de adoecimento, foi dominante nas
instituições de ensino até a entrada da teoria
psicanalítica freudiana, que se propunha a
explicar o desenvolvimento da psique humana

                                                                        Patrícia Valle de Albuquerque Lima

Apresentação

     Este artigo originou-se de uma mesa-redonda sobre o ensino da gestalt terapia nas
universidades cariocas ocorrida em uma jornada científica na cidade do Rio de Janeiro por
ocasião do dia do psicólogo deste ano.  A intenção do mesmo era trazer uma reflexão sobre o
tema à luz das descrições das fronteiras de contato feitas pelo casal Polster.  A autora constatou,
durante a elaboração do mesmo que, na realidade, esta reflexão dizia respeito à entrada da
Gestalt terapia em qualquer ambiente institucional onde há um pensamento hegemônico diverso
daquele adotado pela abordagem gestáltica.  A partir desta constatação, a autora propõe-se a
sugerir caminhos possíveis para uma maior divulgação desta abordagem, bem como para uma
expansão das fronteiras de atuação dos profissionais da mesma.

Educação
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através de um novo modelo psicodinâmico
do funcionamento do aparelho psíquico.

     No entanto, no campo da atuação prática
do psicólogo, diversas outras escolas e linhas
teóricas foram se sistematizando e ganhando
terreno e popularidade tanto na área clínica,
quanto nas organizações educacionais,
empresariais e de saúde.  Sem muita simpatia
por parte da “Academia”, mas por uma
miscigenação natural destes conhecimentos
que ocorreram quando estes outros profissionais
começaram a buscar títulos de mestrado e de
doutorado, envolvendo-se em projetos de
pesquisa e de ensino nas universidades; estas
“novas” abordagens começaram, muito
lentamente, a serem apresentadas nas salas de
aula dos cursos de graduação ou nos espaços
destinados ao atendimento e supervisão (DPAS
ou SPAS) existentes, por exigências oficiais de
formação, onde psicólogos funcionam como
supervisores e formadores de alunos.

     Importante ressaltar que estas diversas
abordagens que não psicanalíticas e não
comportamentais, e também não pertencentes
ao ramo de estudo da Psicologia Social,
começaram a serem apresentadas como
abordagens alternativas.  Diz-se que algo é
alternativo sempre em padrão de referência ao
outro algo que é reconhecido como o oficial.
Este cunho de alternativo traz um sentido
pejorativo de marginal, atribuindo um
significado de pouco sério, pouco consistente
ou pouco eficaz.  A Gestalt terapia entrou nas
universidades revestida deste rótulo, considerada
uma abordagem alternativa, juntamente com
tantas outras propostas que, em grande parte,
advém de pressupostos filosóficos comuns (as
abordagens fenomenológicas -existenciais), e
também das psicoterapias corporais, a análise
junguiana, o psicodrama clínico,etc. Como toda
e qualquer aproximação, muitas confusões
foram e ainda são feitas ao que diz respeito a
este enorme pacote do que é considerado
alternativo, aproximações grosseiras entre
abordagens muitas vezes distantes e
compactações restritivas que não levam em
consideração as particularidades teóricas e
práticas de cada uma destas.  Para pensarmos

um pouco mais sobre este fenômeno passaremos
a considerar alguns aspectos discutidos na teoria
da Gestalt terapia.

 INSTITUIÇÃO ACADÊMICA E FRONTEIRAS DE CONTATO

     Levando em consideração as descrições
feitas pelo casal Polster relativas às fronteiras de
contato, podemos sinteticamente defini-las:

Fronteiras de valor – as fronteiras de valor
são construídas a partir da assimilação de valores,
muitas vezes pela introjeção, e são mantidas
através de um mecanismo rígido de manutenção
e proteção dos limites entre o eu e o outro.
Nestas situações a pessoa não abre espaço para
a entrada de novas informações, a não ser que
estas se enquadrem nos arcabouços já
demarcados pelas suas fronteiras (congruência).
Esta fronteira é mantida então pela criação de
dogmas morais, regras de conduta e códigos
estabelecidos do que é aceito ou não por uma
determinada comunidade.

Fronteiras de familiaridade – As fronteiras de
familiaridade são construídas de modo que a
pessoa restrinja o seu funcionamento às
situações já previamente definidas e que não
ameacem a ordem estabelecida.  Estas fronteiras
fazem com que as mudanças se tornem difíceis
e que haja pouco interesse em experimentar
situações não conhecidas, não se aventurando e
demarcando as possibilidades de ação.  Uma das
grandes dificuldades que se cria para se
abandonar uma situação familiar é o terror em
encarar uma situação nova que não pode ser
controlada e sobre a qual não há previsão de
resultados.

Fronteiras expressivas e de exposição –
através de uma série de regras e de julgamentos
que vão sendo criados para enquadrar o modo
de expressão individual, as pessoas passam a
adotar códigos de expressão já socialmente
aceitos e que não lhe façam correr o risco de
experimentar as sensações de ridículo, de
incompreensão ou de inaceitação.  Esta fronteira
de expressão vai se expandindo até o momento
em que a pessoa passa a regular toda e qualquer
forma de exposição sua no meio, de modo que
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ela só expresse idéias, comportamentos,
padrões de conduta ou até mesmo roupas,
posturas e gestuais que sabe que são previamente
permitidos por serem considerados aceitos e
referendados pelo ambiente ao seu redor.

     Dentro do apresentado acima podemos
pensar algumas questões práticas sobre o
mecanismo de aproximação da instituição oficial
(A Academia), que são as faculdades de
Psicologia e a apresentação de um “membro”
novo – a Gestalt terapia, enquanto uma nova
abordagem teórica e técnica da Psicologia.
Refletindo sobre as fronteiras de valor e de
familiaridade, podemos imaginar a propagação
de alguns mecanismos neuróticos do grupo
como defesa a este novo elemento:

- Relacionamento superficial e baseado em
pré-conceitos.  Estes pré-conceitos são muitas
vezes até simpáticos ao novo elemento que está
sendo apresentado à comunidade, mas são
restritivos e normatizadores.  Frases do tipo: “A
Gestalt terapia é aquela linha de atendimento
onde os terapeutas trabalham com almofadas, a
Gestalt terapia é uma forma de terapia
alternativa que não tem teoria nenhuma, a
Gestalt terapia consiste de um monte de técnicas
para provocar reações nas pessoas, a Gestalt
terapia é uma aplicação prática do Gestaltismo
na clínica” ou até mesmo “a Gestalt terapia é
uma linha que não tem nada em comum com
o Gestaltismo” e por aí em diante.

- O que fazer?  Trabalhar os preconceitos dos
que estão dentro e fora da comunidade
universitária.  Um dos maiores preconceitos que
cercam esta abordagem é por parte dos próprios
profissionais da mesma, que assumem uma
posição de que a instituição acadêmica não é um
lugar para o ensino da Gestalt terapia (eterno
vício de “outsider” e de marginalidade
perpetuado por algumas escolas de formação).
Contribui para isto o eterno chavão de que a
Gestalt terapia “sofre” por não ter um campo
teórico consistente que lhe dê base, como se
ainda não tivessem se passado mais de cinqüenta
anos desde sua criação e muitos autores tivessem

produzido estudos a este respeito.
- Como fazer?  Não criar discussões

polêmicas e inflamadas de defesa da Gestalt
Terapia e de ataque contra as outras abordagens
“oficiais”, mas apresentar o contexto de
surgimento e as escolas que contribuíram para
a sistematização desta abordagem.  Não refutar
as críticas prontamente, mas criar um espaço
frutífero para discussões e confrontações
baseadas em informações pertinentes e não em
meros preconceitos.

- Com o que contar?  Com a curiosidade de
quem procura.  Criar o interesse, apontar as
novidades e a originalidade existentes nesta
abordagem.

- Vencidos os primeiros preconceitos, encarar
os “medos” suscitados por aqueles que se
propõem a vislumbrar a Gestalt Terapia como
possibilidade de formação e de atuação.  Os
medos fóbicos se prendem às fantasias
catastróficas do que “poderia acontecer comigo
caso eu optasse por assumir um caminho um
pouco diferente do esperado ou usual”.    Neste
momento é importante mostrar todo o caminho
já trilhado pelos diversos profissionais desta
abordagem, as diversas áreas de atuação nas
quais a Gestalt terapia vêm sendo utilizadas, seus
limites e alcances.  É importante que esta etapa
não consista em um trabalho de convencimento,
que leva à criação de outros dogmas e
preconceitos, talvez até favoráveis a abordagem,
mas também pouco digeridos.  É um momento
realmente de disseminação de informações e de
apresentação do meio na qual a abordagem se
insere.

- Momento do impasse.  Neste instante
alguns alunos ou colegas dentro da instituição
podem começar a se mostrar simpatizantes com
a abordagem, mas ainda muito receosos diante
da possibilidade de confrontar suas próprias
convicções e abrir-se para vislumbrar outros
discursos e outras propostas distintas daquelas
até então reconhecidas.  Este é o momento de
clarear as várias forças que atuam para manter
a imobilização – esclarecer os ganhos e perdas e
as fantasias de realização e frustração.  Aqui as
fronteiras da expressão são trabalhadas pelas
possibilidades da Gestalt Terapia de fazer uso de
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outros veículos que não só o discurso verbal
(uso de desenho, de dramatizações, etc.), e há
uma ampliação das possibilidades de expressão
das pessoas quando o medo do ridículo, do
julgamento por parte dos outros é reconhecido,
e são dadas garantias de respeito e confiança por
parte do grupo como um todo.  Isto não significa
criar-se a expectativa de que estes colegas e/ou
alunos irão “comprar” a abordagem como sua
daí por diante, mas sim que um diálogo nos
moldes do respeito e do reconhecimento das
diferenças e semelhanças poderá ser obtido.

- Manter-se coerente com os ideais
existencialistas de respeito à liberdade de escolha
e dos direitos dos outros, e não tentar “fazer a
cabeça” de ninguém, mas apenas transmitir
informações novas, de modo dinâmico e claro,
de modo a provocar interesse pelo
conhecimento em quem ouve.

Não fazemos parte de uma “igreja” para a
qual estamos procurando discípulos, mas somos
profissionais interessados em difundir e discutir
nossas propostas teóricas e práticas de atuação.
Este exercício de levar ao conhecimento da
comunidade acadêmica os pressupostos teóricos
e técnicos da abordagem gestáltica não se prende
ao intuito de “converter” alunos ou colegas de
trabalho.  A principal intenção é poder ampliar
fronteiras de contato permitindo que nossas
propostas possam ser ouvidas e respeitadas.
Expandir também nossas próprias fronteiras de
valor, através da reflexão frutífera ocasionada
pelas críticas e contestações teóricas que podem
nos chegar, seja através das opiniões dos outros
profissionais psicólogos, seja através das
indagações e confrontações feitas pelos alunos.
Muitas vezes são estes jovens futuros psicólogos
- ou futuros gestalt terapeutas - que por não
estarem tão impregnados dos vícios e
artimanhas do saber institucionalizado, que
melhor poderão nos questionar e nos confrontar
quanto às nossas posturas profissionais
arraigadas e pouco discriminatórias, apontando-
nos chavões que adotamos como verdades,
apesar de todo um discurso gestáltico de apoio
ao conhecimento obtido de modo não-linear e
não-dogmático.

Conclusões

     Na realidade, escrevendo estas palavras
com a intenção de sistematizar a experiência que
adquiri no ensino e no estudo da Gestalt terapia
dentro de instituições acadêmicas (graduação e
pós-graduação), dei-me conta de que estes passos
e procedimentos que venho sugerindo dizem
respeito, em realidade, à entrada da Gestalt
terapia em qualquer tipo de instituição, que não
só nas faculdades.  Estes fenômenos apontados
são fenômenos grupais, que ocorrem, de modo
geral, sempre que um novo conhecimento é
apresentado a um grupo já existente.

     Talvez a principal preocupação que deva
existir hoje por parte dos profissionais desta
abordagem seja realmente a de “expandir
fronteiras”.  Com a realidade atual do mercado
profissional faz-se necessária a criação de novas
possibilidades de trabalho que não apenas o
modelo restritivo da psicologia clínica.
Lembrando do caminho trilhado pelo próprio
Fritz Perls, que experimentou grandes
mudanças de percurso na sua vida pessoal/
profissional, partindo de um modelo de
atendimento psicológico individual para a
utilização da gestalt terapia em pequenos e
grandes grupos, e até mesmo para a
possibilidade de aplicação desta como parâmetro
de gestão, para uma proposta de vida
comunitária.

     Talvez este passo seja necessário ser dado
também pelos profissionais desta abordagem
neste momento atual, diante deste quadro de
adoecimento social, onde as noções de cidadania
e de um modo de vida holístico/ecológico estão
pouco presentes por parte de uma grande
maioria dos indivíduos.   O papel do gestalt
terapeuta não deve ficar restrito à tentativa de
incrementar o  restabelecimento do fluxo da
awareness das pessoas que se propõem a serem
clientes desta abordagem em atendimentos de
psicoterapia individual e grupal.  Apresentar a
abordagem gestáltica através de seus princípios
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filosóficos e sua visão de homem e de mundo
para um número cada vez maior de indivíduos,
é, sim, tarefa do Gestalt terapeuta. Não apenas
com o intuito de formar novos profissionais
psicólogos, mas também de contribuir para a
formação de outras categorias profissionais, de
modo a ajudar na preparação de pessoas mais
conscientes de seu papel sócio-cultural.  A gestalt
terapia traz, em seus pressupostos, um profundo
questionamento sobre o modo de
funcionamento da sociedade, enquanto um
sistema dinâmico, suscetível a todos os
mecanismos neuróticos já descritos por Perls.
O entendimento destes mecanismos em sua
ação no meio sócio-cultural é de grande valia
para uma proposta de intervenção a nível
comunitário.  Os gestalt terapeutas
compartilham de uma visão estética de
funcionamento humano na qual acredita-se que
processos de funcionamento harmoniosos,
tanto para os micro (indivíduo, casal, família),
quanto os macro-sistemas (comunidades,
sociedade em geral), possam ser alcançados pela
expansão das fronteiras de contato e flexibilização
das restrições existentes.

     Deste modo, defendo a idéia de que nós,
gestalt terapeutas, precisamos nos fortalecer em

dois caminhos diversos. O primeiro caminho é
o da busca por um referencial conceitual
atualizado com as mudanças paradigmáticas que
vem sendo apontadas tanto nos meios
científicos, quanto nos meios intelectuais.
Acredito que podemos contar com um
embasamento epistemológico bastante rico e
coerente que nos permite evoluir através da
aquisição de novos conhecimentos sobre o
funcionamento dos sistemas sociais e humanos
e, ao mesmo tempo, uma revisão filosófica
apurada da hermenêutica fenomenológica e do
pensamento existencial-humanista.  O segundo
caminho é o de expandir as fronteiras de atuação
do psicólogo levando a abordagem gestáltica
para todos os ambientes onde esta possa ser
aplicada. Para que isto ocorra é imprescindível
que os profissionais que estão ensinando a
abordagem gestáltica, tanto nas faculdades de
psicologia quanto nos curso de formação,
possam transmitir esta necessidade de abertura
de possibilidades de atuação, bem como fornecer
um modelo para se pensar o humano, menos
impregnado de uma visão meramente clínica, e
mais reflexivo sobre a condição humana
contemporânea.
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INFERTILIDADE E ADOÇÃO:
ALGUMAS REFLEXÕES1

Uma das atribuições do psicólogo judiciário,
determinada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, refere-se à avaliação de casais
pretendentes à adoção. Validamos, em nossa
prática, a importância de tal procedimento para
que um processo de adoção tenha um bom
prognóstico.

As pessoas que nos procuram com o intuito
de adotar uma criança apresentam históricos e
motivações diferentes; contudo, o grupo mais
representativo é constituído por casais inférteis.
A maioria dessas pessoas relata já ter passado
por longos processos de tratamento na tentativa
de gerar um filho biológico, dos quais desistem
de dar continuidade devido a vários fatores,
sendo, os mais citados, stress físico e emocional,
fatores financeiros e falta de afinidade com as
técnicas de tratamento propostas.

Nossa intenção com este trabalho
relaciona-se à discussão e reflexão a respeito de
alguns aspectos do processo emocional que tais
pessoas atravessam, enfocando as elaborações
psíquicas necessárias para que tenham condição
de se tornarem pais realizados com a alternativa
da adoção.

Consideramos a oportunidade que temos
em nosso trabalho na Vara da Infância e da
Juventude como única, na medida em que nos
permite explorar, junto aos candidatos,  temas

que, em outros contextos, não teríamos
condições de nos aprofundar. Dentre eles, o
significado implícito do projeto de se tornarem
pais e, mais especificamente, pais adotivos.

 Esta compreensão tem nos permitido
perceber que nem sempre o que é expresso
verbalmente pelos candidatos coincide com as
motivações psíquicas que os levam a procurar
pela adoção. Acreditamos que tal conhecimento
é muito importante, na medida em que traz
implicações para seu futuro exercício parental e
para as relações que serão estabelecidas com a
criança.

II – A ADOÇÃO : DESEJO E LEGISLAÇÃO

O projeto de ter um filho é visto socialmente
como um processo privado e de direito
individual, que depende basicamente do desejo
de cada um. Desse modo, as pessoas estão livres
para gerarem seus filhos quando, como e com
quem quiserem.

Contudo, quando, por alguma circunstância,
decidem optar pela adoção, vêem-se obrigadas
a se submeter a uma avaliação psicossocial, uma
vez que existe uma legislação que regulamenta
essa modalidade de filiação.

Social & Comunitário

1Trabalho apresentado em Agosto de 2003 na III Jornada de Psicologia em Reprodução Humana
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Em nossa sociedade, a adoção passou do
campo privado para o público, diante de conflitos
recorrentes que envolviam o tema e que
demandaram uma mediação legal (ex.:
devolução de crianças adotadas, conflitos entre
família biológica e família adotiva). Assim, tal
processo originou a criação de uma legislação
específica.

Desse modo, a adoção tornou-se um desejo
que a lei tem que legitimar, por meio da
realização de avaliações psicossociais dos
pretendentes, feitas por profissionais inseridos
no contexto judiciário.

Este é um dos trabalhos que realizamos,
enquanto psicólogas judiciárias, no que se refere
à adoção. Focalizaremos este artigo nas reflexões
propiciadas nos atendimentos aos pretendentes
que buscam a adoção, frente aos fracassos
anteriores de gerar seu filho biológico.

Essa prática tem nos facilitado o acesso a
conflitos e significados envolvidos nesse projeto,
permitindo-nos refletir e elaborar questões em
relação ao processo de legitimação e
pertencimento de uma criança a um
determinado sistema familiar.

 III - CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES
FAMILIARES

Em nossa cultura, existe a crença de que, ao
se gerar uma criança, os sentimentos de filiação,
paternidade e maternidade automaticamente
serão estabelecidos. Contudo, o que temos
verificado é que as relações parentais se
constróem a partir dos significados atribuídos a
este filho.

A vinda de uma criança gera
ambigüidades, conflitos e mudanças no
sistema familiar. Quando o casal parental
não se encontra disponível ou não tem
recursos emocionais para lidar com tais
circunstâncias, a criança corre o risco de
não ter um lugar de filiação seguro e sadio
nesta família. Neste sentido, a filiação
biológica não garante necessariamente que

a criança seja bem vinda em sua família de
origem.

Existem muitas situações que levam à quebra
de vínculos familiares. Em nossa prática, lidamos
com famílias em situação de risco social, nas
quais se evidenciam limitações psicossociais
relativamente importantes, que muitas vezes
culminam com a entrega de suas crianças em
adoção. Em camadas sociais mais favorecidas, a
ruptura desses vínculos nem sempre se dá de
forma tão concreta, podendo ocorrer de
maneiras mais sutis, com movimentos menos
óbvios de rejeição e exclusão em face de seus
membros.

Acreditamos que as relações que constituímos
com os outros dependem do contexto em que
estamos inseridos e como este outro é percebido.
Os filhos, do mesmo modo, constituem-se a
partir da história da relação de seus pais. Ou seja,
cada filho é fruto da história dessa relação,
possuindo um significado e uma representação
na vida destes. A identidade da criança será
construída dentro desse contexto: como ela é
vista e o que é dito a seu respeito serão alicerces
fundamentais nessa construção.

Pensamos que o processo de filiação não se
constitui necessariamente ou apenas pela
vínculação biológica com a criança, mas
fundamentalmente a partir das relações e
significados atribuídos a ela, os quais irão
favorecer ou não seu pertencimento a um
determinado núcleo familiar. Assim, entendemos
que filho é aquele que pertence e que está
inserido no espaço psíquico dos pais nessa
condição.

IV – DA INFERTILIDADE À ADOÇÃO

Conforme relatamos, verificamos que a
maioria dos casais que nos procura já passou por
algum tratamento de infertilidade e a adoção
surge como uma alternativa quando, por algum
motivo, desistem de dar continuidade a ele.

Nosso trabalho consiste em esboçar um
prognóstico do lugar que a criança a ser adotada
ocupará no sistema familiar. Objetivamos,
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basicamente, explorar três aspectos: a
elaboração da esterilidade, o luto pelo filho
biológico que não foi gerado, o sentido de um
filho na dinâmica do casal e a motivação da
adoção naquele momento do ciclo vital familiar.

Parece-nos importante entender como cada
um dos pais lida com a impossibilidade de
participar biologicamente do processo de
concepção de seu filho. Entendemos que,
quanto melhor elaborado estiver esse luto,
maiores as condições para que uma vinculação
sadia com a criança  ocorra.

Algumas pessoas vêem na adoção a
possibilidade de evitar o contato com a dor
provocada pela constatação de sua infertilidade.
Contudo, uma adoção realizada sem que os pais
tenham elaborado tal situação, pode transformar
a criança adotada no filho do fracasso, pois o
filho irá simbolizar, simultaneamente, a
possibilidade e a impossibilidade de se tornarem
pais.

 A adoção não pode ser pautada na resolução
de uma história de insucessos. Ela não apaga a
marca da esterilidade. Em contrapartida é,
muitas vezes, sua prova viva. Desse modo, os
lutos não trabalhados poderão interferir
negativamente na relação que será estabelecida
com o filho adotivo.

Quando  o casal consegue enfrentar e
elaborar as questões que se relacionam a seu
preparo para o exercício parental, a adoção
provavelmente terá um bom prognóstico.

Se, contudo a criança for utilizada como um
meio de aplacar angústias, mais especificamente
as envolvidas no fracasso dos tratamentos de
infertilidade, tal adoção tem muita chance de
vir a ter um prognóstico ruim.

O significado de ter um filho não é algo
universal e idêntico na vida das pessoas. É preciso
entender, em cada caso, o sentido singular desse
projeto. Muitas vezes, implícitas numa busca
pela adoção, constatamos situações bastante
diversas, tais como tentativas de reconciliação
conjugal, reparação da culpa pela infertilidade
de um ou de ambos os cônjuges, pagamento de

promessas, compensação pela perda de um filho
falecido, preenchimento de vazios existenciais,
depressão, dentre outras. Que lugar ocupará
uma criança que entra na família com estes
propósitos? Terá uma filiação segura? Que
implicações essa situação poderá trazer para a
vida emocional da criança?

Nesse sentido, consideramos importante
entender, em cada caso, as implicações psíquicas
do processo escolhido para a realização do desejo
de paternidade. Sabemos que adoções
sustentadas por motivações como as citadas
anteriormente costumam ter um desfecho
negativo para a criança, podendo inclusive
acarretar em sua rejeição pelo sistema familiar.
Daí a importância de uma investigação criteriosa
dos pretendentes à adoção.

Acreditamos que o fundamental nas relações
entre pais e filhos é a vinculação afetiva e o
sentimento de pertencimento. Essa vinculação
é possível quando o desejo explícito de ter um
filho é bem atendido pela opção escolhida pelo
casal (adoção, inseminação artificial, etc) e
possíveis conflitos são reconhecidos, trabalhados
e elaborados pelos futuros pais. Pensamos que
esta opção está ligada ao significado implícito
da paternidade e maternidade para cada um dos
parceiros e como ela se insere em sua história
de vida, em seus projetos e também em seu
relacionamento.

A avaliação psicológica dos pretendentes à
adoção costuma ser um processo difícil tanto
para os técnicos quanto para o casal, pois esse
trabalho faz emergir dores, perdas e frustrações
sofridas por eles em sua luta anterior para
conseguir um filho.

A reflexão sobre seu projeto de se tornarem
pais geralmente se constitui numa experiência
inédita para estes casais, uma vez que não
costumam ser questionados sobre o assunto em
outros âmbitos. Desse modo, podem se sentir
invadidos ao abordarmos temas delicados e
possivelmente dolorosos, reagindo de forma
hostil, agravado pelo fato de que só enfrentam
o processo de avaliação por ser esta uma
determinação legal e não uma demanda dos
interessados.
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Todo o sofrimento vivido anteriormente vem
à tona durante a avaliação, podendo ser
depositado nos profissionais que os avaliam, no
Judiciário, etc. Percebemos, particularmente,
que casais que não lidaram com o luto pela
esterilidade têm mais dificuldade em tolerar este
processo.

Para outros casais, a reflexão é percebida
como um cuidado desejável, tornando-se um
momento importante e representando uma
gestação emocional daquela adoção. Tanto
questões pessoais e conjugais, quanto dúvidas a
respeito das peculiaridades desse projeto são
abordadas nessa oportunidade.

A adoção, em muitos casos, representa a
única chance de algumas pessoas se tornarem
pais. Neste sentido, a avaliação pode ser um
processo muito angustiante, na medida em que
pode fechar a última porta para a realização desse
desejo.

V – CONCLUSÃO

Costumamos ouvir freqüentemente que
existem, em nossa sociedade, muitas crianças
abandonadas esperando por uma família. Assim,
a população normalmente não entende a
necessidade de um trabalho criterioso de seleção
dos candidatos a pais. Parece um contra-senso
questionarmos uma adoção, uma vez que este
projeto é, invariavelmente, percebido como um
ato humanitário e altruísta e, portanto, bom em
sua essência. Entretanto, como já exposto, uma
adoção necessita de alguns cuidados para  que a
criança encontre na família adotiva um lugar
legítimo de pertencimento.

Os casais que não conseguem gerar um filho
naturalmente e que optam pela adoção para
constituir sua família precisam enfrentar e
elaborar questões relacionadas à sua
infertilidade, tanto no âmbito pessoal quanto
conjugal. Além disso, o luto pelo filho biológico
que não conseguiram gerar também deverá ser
trabalhado, para que possam receber e legitimar

a criança que virá através da adoção como sua
filha.

A partir do trabalho que vimos realizando,
temos verificado que a importância do aspecto
biológico na geração de um filho é negado por
alguns casais, na ânsia de realizar seu desejo de
paternidade. Contudo, já constatamos em
diversas ocasiões que alguns candidatos não se
dão conta da importância que para eles ainda
existe a vinculação biológica com o filho desejado.

Diante dessa experiência, iniciamos uma
reflexão sobre como esta questão se coloca nos
casos de reprodução assistida quando um
membro do casal (ou ambos) não participam
biologicamente da concepção de seu filho.

Pensamos também que o fato de um casal
manifestar um desejo intenso de ter um filho,
biológico ou adotivo, não significa,
necessariamente, que aquela criança é esperada
como um fim em si mesmo. Pode, pelo
contrário, estar sendo a expressão de conflitos
individuais e conjugais, que certamente não serão
elaborados desse modo.

Entendemos, por fim, que não é a forma
como as pessoas obtêm um filho que irá garantir
a qualidade dessa relação, pois nenhuma delas
é, em si, “boa” ou “ruim”. O fundamental, a
nosso ver, é que o casal possa significar de
maneira sadia a relação com este filho.

Todo filho bem vindo

É, necessariamente,

Filho do coração.

Muitos nascem do mesmo corpo

A que esse coração pertence.

Outros, não.

(Míriam Cristina Basaglia C. Vasconcellos)
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Fernando Pessoa
Apontamentos sobre vida e morte

A presença da morte em nossa vida
Vida e morte — binômio que constitui uma unidade, no sentido dos opostos dialéticos, que se
complementam, conferindo reciprocamente um sentido e uma lógica aparentemente contraditória:
“A própria existência de opostos é que nos dá o verdadeiro significado de cada um dos pólos
que, de certo modo, se opõem, mas que em nossa vida cotidiana constituem uma totalidade.”
(Forghieri:1993,p.52).

O homem nasce, cresce e morre cumprindo
um ciclo de desenvolvimento. Tem um mundo
de possibilidades para si e escolhas e, ao mesmo
tempo, uma limitação dada pelo tempo, de não
saber até quando viverá, o que parece conferir à
vida um certo mistério e  sabedoria. “... o
nascimento de um homem é um evento
incontrolável na sua vida, mas a maneira de sua
partida da vida guarda uma definida relação
com sua filosofia de vida e morte.” (Feifel: l988,
p.81). O homem convive com a
possibilidade da sua morte, mas não sabe
quando esta se concretizará; o estar
consciente de sua finitude o leva a viver
mais próximo daquilo que ele é, e do que
pode vir a ser, construindo uma filosofia
de vida que se relaciona ao como partirá
dessa vida.

A morte (de si mesmo ou do outro) mobiliza
no homem sentimentos e reações, as mais
diversas. “O medo é a resposta psicológica mais
comum diante da morte. O medo de morrer é universal
e atinge todos os seres humanos, independente da idade,
sexo, nível sócio-econômico e credo religioso. Apresenta-
se com diversas facetas e é composto por várias
dimensões.” (Kovács: 1992,p.14). O medo de
morrer pode conter um aspecto saudável,
quando visa a auto-conservação e preservação
e, nesse sentido, pode ser tomado como
motivação fundamental para a vida; no entanto,

ele deixa de ser saudável quando restringe a
abertura a novas experiências transformando-
se num medo fóbico, que impede as mudanças
necessárias no processo de adaptação,  que é
condição básica para a preservação da saúde
física e mental.

Ainda com relação ao medo diante da morte,
o que é vivido, frequentemente, como mais
ameaçador, é a morte do outro, especialmente
quando o outro é parte do sentido da existência
e parceiro de um diálogo construído
afetivamente. Mas, não apenas  a morte é vivida
como perda; tanto  na infância  como ao longo
da vida, muitas experiências são vividas como
perdas e, muitas vezes, estas são necessárias para
o desenvolvimento do potencial criativo:
perdemos o outro, que não está mais presente
em nossa vida; perdemos o tempo que não volta
atrás mas que se presentifica através da saudade
e da lembrança do vivido em algum momento.

A perda do outro (pessoa) talvez seja a
ausência que mais suscita o sofrimento e a
saudade e que, muitas vezes, desencadeia um
processo de elaboração e conscientização no
sentido da aceitação (autêntica) e superação,
possibilitando que a vida seja retomada de modo
intenso e criativo. Esse processo de elaboração
do luto pressupõe vivenciar a sua própria
angústia, pois, diante de uma perda significativa,

Ensaios

Maria de Lourdes Kato
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morre-se, por momentos, junto com o outro,
mergulha-se na dor e dela se renasce mais
enriquecido para se retomar as rédeas do próprio
destino. Alguma alquimia parece se processar,
de forma que “já não somos mais os mesmos
de antes”. O filósofo Kierkegaard sabiamente
observa que: “A angústia é a expressão de uma
perfeição da natureza humana, pois é só através dela
que o homem poderá elevar-se à existência autêntica.
A angústia aniquila nele todas as suas seguranças
habituais para o entregar ao abandono donde
unicamente pode surgir a autêntica existência. A
angústia é a vertigem da própria liberdade.” (Giles:
l975, p.44)

“A morte como limite nos ajuda a crescer, mas a
morte vivenciada como limite, também é dor, perda da
função, das carnes, do afeto.” (Kovács: l992, p.09)

O homem tem algum nível de consciência
de sua própria morte. Se o indivíduo se vê como
mortal e essa consciência é apenas racional, não
chega a transformar suas ações cotidianas;
portanto isso não será suficiente para
desencadear um viver pleno e intenso. Mas, se,
ao contrário, ele inclui a morte como
possibilidade mais do que pensada, sentida, suas
experiências (positivas e negativas) poderão ser
vividas de modo mais pleno, e esse aprendizado
favorecerá a aceitação dos limites impostos pelas
perdas, condição essencial para o
desenvolvimento da maturidade emocional.

O poeta, a poesia

De acordo com o dicionário da Língua
Portuguesa, assim se define o poeta: “aquele que
tem imaginação inspirada, aquele que devaneia ou tem
caráter idealista.” (Ferreira: 1999, p.1593)

Essa é uma das maneiras de se definir o poeta.
A imaginação inspirada parece ser sua
característica essencial que supõe uma fluidez
no processo de criação com um ponto de
partida, porém, sem limites pré- estabelecidos
de chegada.

Para o poeta, escrever é uma necessidade que
se traduz esteticamente através de seus versos:

“Uma obra de arte é boa quando nasceu por
necessidade. Neste caráter de origem está o seu critério,
—o único existente.” (Rilke: l989, p.24)

O poeta privilegia a palavra como meio para
se comunicar, buscando as palavras que possam
traduzir a sua vivência (real,  irreal, ideal),
construindo versos  em que se vê representado.
A peculiaridade da arte poética talvez seja esta, a
de poder partir da emoção, dando-lhe forma
através das palavras e preservando o sentimento
que as originou.

“(...) Ser artista não significa calcular e contar, mas
sim amadurecer como a árvore que não apressa a sua
seiva e enfrenta tranqüila as tempestades da primavera,
— sem medo de que depois dela não venha nenhum
verão. O verão há de vir. Mas virá só para os pacientes,
que aguardam num grande silêncio intrépido, como se
diante dele estivesse a eternidade. Aprendo-o diariamente,
no meio de dores a que sou agradecido: a paciência é
tudo.” (Rilke: l989, p.33)

Essa concepção de Rilke parece servir a todos
nós, pois a paciência é arte para ser cultivada ao
longo da vida e nos capacita a lidarmos com os
repentes que nos reserva a vida. Muitas vezes, a
dor e o sofrimento a que estamos expostos nos
ensinam a ter paciência, haja visto as situações
em que nos abate o sentimento de impotência,
quando nada há para se fazer a não ser ter
paciência.

Ser poeta significa traduzir as emoções em
versos, mas é preciso encontrar as palavras
“certas” que traduzam o sentimento presente,
da forma mais fiel possível. Nesse sentido, criar
versos é também a arte do encontro (dialógico),
em que as palavras se casam com o sentimento
harmonicamente, e, para se alcançar essa
harmonia, muitas vezes, a paciência aliada a uma
introspecção refinada é essencial.

O poeta, ao escrever ou se escrever, se deixa
navegar pelas ondas de sua imaginação, falando
da vida e da morte em todas as suas nuances e
criando um mundo próprio de intimidade e
expressão.

As artes, de modo geral, têm um caráter
universal, transcendendo o tempo e o contexto
da própria criação. Talvez o principal motivo
dessa atualidade esteja no elemento humano que
toda arte traz em seu bojo. Por isso, as poesias
transcendem as limitações do tempo,
eternizando-se, porque dizem de nossos próprios
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alentos e desalentos. O elemento humano
traduz-se justamente nos sentimentos, os mais
diversos, que inspiram o poeta a criar seus
versos; outro fator fundamental na arte poética
é que ela possibilita ao leitor uma identidade,
como se ele próprio tivesse escrito aqueles
versos, porque é assim que ele se sente e,
portanto, se vê retratado nos versos do poeta.

Fernando Pessoa: uma leitura psicológica.

Os autores são unânimes em reconhecer o
gênio criativo do poeta e sua importância
histórica e literária até os dias de hoje.
Igualmente, reconhecem a complexidade de sua
personalidade, e, em consequência, as
dificuldades existenciais por ele vividas.

Segundo António Quadros:
“Dos l8 para os l9 anos é um jovem indeciso e

angustiado, mas capaz de actos inesperados de
afirmação individual; psicologicamente deprimido e
instável; atraído por vozes  interiores as mais diversas;
incompreendido e saudoso do carinho distante da sua
mãe; sem verdadeiros amigos e afastado de qualquer
relação amorosa; solitário e sofrendo quase até à loucura
a ‘agressão’ do mundo e dos outros; e aprendendo enfim
à própria custa o que virá a ser o seu segredo: tudo
sublimar por uma alquimia interior, purificando-se
na projecção heteronímica e literária desta guerra sem
quartel ou desta ascese original do seu espírito.” (1981,
p.73)

De certa forma, o perfil acima descrito está
longe de ser o de um jovem comum, quer seja
pelas dificuldades de ordem interna (psíquicas)
ou externas (vinculadas ao social), pela sua
inteligência e pela maneira inusitada e criativa
de lidar com os seus conflitos; escrever parece
ter sido o caminho  escolhido para trilhar, com
seus anjos e demônios, as certezas e incertezas,
que o cercavam. Pode-se perceber, em sua obra
poética, que o sentimento de angústia não o
acompanhou apenas na juventude, mas ao longo
de sua vida, até a morte.

Com relação aos traços psicológicos do poeta,
o médico e crítico Taborda de Vasconcelos afirma:
“Na vertente psicológica, corresponde-lhe um
temperamento a que se dá o nome de esquizotímico e
Jung designa por introvertido (...) tendência à
meditação e à abstração à hipersensibilidade e à

frieza;(...) estamos, com Fernando Pessoa, na presença
de uma personalidade esquizóide, porém sem vestígio
algum de perversidade, pois, dizendo melhor, apenas
se trata de um psicopata que sofre.”(Quadros, l981,
p.120)

Em 1919 Fernando Pessoa escreve uma carta
a dois psiquiatras franceses, descrevendo o seu
problema psicológico; o autor António Quadros,
fez uma nota dizendo que não se sabe se a
referida carta chegou a ser enviada. Alguns
trechos dessa auto-análise podem nos dar a
dimensão da clareza e da consciência que o poeta
tinha a seu próprio respeito:

“Do ponto de vista psiquiátrico, sou um histero-
neurastênico, mas, felizmente, a minha neuro-psicose
é bastante fraca; o elemento neurastênico domina o
elemento histérico, e é a razão por que não apresento
traços histéricos exteriores — nenhuma necessidade de
mentira, nenhuma instabilidade mórbida nas relações
com os outros, etc... A minha histeria é apenas interior,
pertence-me bem a mim; na minha vida comigo próprio
tenho toda a instabilidade de sentimentos e de sensações,
toda a oscilação da emoção e de vontade que caracterizam
a neurose proteiforme (...) um temperamento como o
que lhe descrevi: está profundamente enfermo, não da
emoção, não da inteligência, mas da vontade. (...)  A
acção pesa sobre mim como uma danação; agir, para
mim, é violentar-me (...)” (Quadros, 1981, p.134).

As análises mencionadas, principalmente a
auto-análise do próprio poeta, mostra um dos
aspectos, certamente conflitantes, de sua
personalidade assim como ele a via. Essa clareza
e consciência do que considerava difícil, aparece
também em seus poemas. Mas, os apreciadores
de sua obra poética hão de convir que  este era
um aspecto de uma totalidade muito mais
ampla. Há que se destacar que o seu fazer, a sua
grande ação, era de outra natureza, aquela que
fez o poeta, cuja obra poética o afastava da
possibilidade de ser uma pessoa comum. Passou
a vida, praticamente, buscando construir uma
obra literária, que seria muito mais para a
posteridade do que para o seu tempo, daí sua
importância e reconhecimento terem chegado
após sua morte.
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Fernando Pessoa e seu único amor.

A única namorada que o poeta teve foi
Ophélia Queiroz (na primeira vez, namoraram
de março a novembro de 1920). Segundo David
Mourão-Ferreira, desde abril se iniciara um
certo distanciamento “data provável do regresso da
mãe do poeta a Lisboa (...)” (Quadros, 1981,
p.183). Conclui o autor, que é difícil saber até
que ponto o retorno da mãe teve influência na
sua relação com a namorada. Em l929,
portanto, nove anos depois, houve o reencontro
quando o poeta e Ophélia reatam o namoro;
Fernando Pessoa tinha então 41 anos de idade;
e sobre este período António Quadros observa:
“Nesta época, Fernando Pessoa já bebia demais e
podemos atribuir à aguardente o teor ‘desregrado’ de
certas passagens; noutras ocasiões, duvidava do amor
de Ophélia e reafirmava-lhe os seus sentimentos. Pouco
a pouco, contudo, a distância de novo se refez e se
impôs.” (1981, p.186). O namoro foi rompido
em 1930 e, desta vez, em definitivo. Na
primeira fase do namoro, Ophélia tinha 19 anos
de idade e o poeta 32.

“Fernando Pessoa começou a morrer muito cedo.
Depois de 1930, depois da segunda e última ruptura
com Ophélia, ficou completamente só; só, é certo, com
os seus projetos literários, com as suas iluminações
transcendentais e com a sua paixão sebastianista e
patriótica (...)” (Quadros, l981, p.289). Segundo
o mesmo autor, o ano de 1932 foi fecundo e
criativo e, apesar disso, o poeta passa a beber
muito; sua existência parece não ter razão de
ser, como aparece em versos como:

“Porque sou tão triste ignoro/ Nem porque sentir
em mim/ Lágrimas que eu choro assim;/ Desde menino
me choro/ E ainda não me achei fim.”(Quadros,
1981, p.290)

Fernando Pessoa e seus heterônimos.
Difícil tarefa, a de tentar compreender, um

pouco que seja, o universo complexo e rico do
grande poeta mas, nessa tentativa, é
imprescindível mencionar os heterônimos que
criou, na medida em que representam, até hoje,

um dos aspectos mais marcantes, intrigantes e
criativos de sua obra poética. Segundo declaração
do próprio poeta: “Desde criança tive tendência para
criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de
amigos e conhecidos que nunca existiram.(Não sei, bem
entendido, se realmente não existiram, ou se sou eu que
não existo.) (...)” (Quadros, l981, p.127)

A necessidade de criar personagens, com os
quais dialogava, esteve presente desde cedo;
assim, aos seis anos de idade, criou o seu primeiro
heterônimo Chevalier de Pas, através de quem
escrevia cartas para si mesmo. A autora
portuguesa Teresa Rita Lopes desenvolveu um
trabalho em que conseguiu catalogar setenta e
dois heterônimos criados pelo poeta ao longo de
sua vida e obra; não se tem informação quanto
ao tempo de vida de cada um deles, com exceção
de Alberto Caeiro, que morreu de tuberculose,
em 1915. Alberto Caeiro formou, junto com
Álvaro de Campos e Ricardo Reis, os
heterônimos mais conhecidos do poeta, até na
atualidade. É importante lembrar que Fernando
Pessoa não criou apenas características
psicológicas distintas para cada um deles, mas
também os dotou de características físicas
próprias. Do ponto de vista da poética, cada um
também tinha a sua tendência ou peculiaridade:
Alberto Caeiro, era o poeta Zen, da natureza e
da aceitação e considerado o mestre de Pessoa
por ele mesmo; Álvaro de Campos, o mais
existencial e, segundo o próprio poeta: “o mais
histericamente histérico de mim.” (Quadros, 1981,
p.127); Ricardo Reis, o mais clássico, o das Odes
(forma de poema usado desde a Grécia antiga) e
por fim o próprio Fernando Pessoa, o mais
místico e romântico.

Referindo-se aos heterônimos, escreve
António Quadros:

 “Uma solução de génio foi a transcendência da
abulia ou da auto-destruição, através do fazer poético
dos  heterónimos, que representaram muitas coisas ao
mesmo tempo: apaixonada procura da identidade, para
além da máscara convencional de ‘uma’ personalidade;
libertação e sublimação dos ‘tempos seres’ que o poeta
experimentava dentro de si e que C.G.Jung, (...)
classificou como “complexos afetivos” (...); expressão
da originalidade existencial e psicológica do escritor;
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enfim fenomenologia necessária e dialéctica da sua
‘maneira de ser’ ou da sua onticidade, exigente de uma
constante e labiríntica desvelação introspectiva.” (1981,
p.126)

Fernando Pessoa era muitos e, essa forma de
ser, parece, preenchia seu mundo psíquico
complexo e farto de dificuldades, principalmente
aquelas de ordem existencial. O poeta também
via esse trabalho como uma missão e, assim
declara em 1914:

“Hoje, ao tomar de vez a decisão de ser Eu, de viver
à altura do meu mister, e, por isso, de desprezar a idéia
do reclame, e plebéia sociabilização de mim, do
Interseccionismo, reentrei de vez, de volta da minha
viagem de impressões pelos outros, na plena posse do
meu Génio e na divina consciência da minha Missão.
Hoje só me quero tal qual meu carácter nato quer que
eu seja; e meu gênio, com ele nascido, me impõe que eu
não deixe de ser.” (Quadros, 1981, p.128)

“Com efeito a literatura foi considerada parcela dum
esforço construtivo mais amplo, denotando o intuito de
contribuir para a grandeza da nação. Manteve-se
durante todo o Romantismo este senso de dever
patriótico, que levava os escritores não apenas a cantar
sua terra, mas a considerar as suas obras como
contribuição ao progresso.”(Cândido, l969, p.10).

A citação acima, do próprio poeta “na plena
posse do meu Gênio e na divina consciência da minha
Missão.” parece se relacionar com a afirmação
de Antonio Cândido de Fernando Pessoa ter
dedicado uma parte de sua obra à sua querida
terra Portugal.

Fernando Pessoa:  poesias, fatos, vivências.

A poesia pode ser tomada como projeção,
possibilitando ao poeta lançar-se, a partir de suas
idéias, sentimentos e sensações, em direção ao
passado, ao presente  ou  ao futuro.

Quanto aos temas, os fenômenos da
natureza, aliados a questões de vida, morte,
angústia, solidão, tempo, pátria, religião e
misticismo estiveram presentes em sua poética.
As poesias que, de algum modo, fazem
referência à  morte, ao menos uma parte delas,
foram escritas em momentos diversos: aos 27,

29, 34, 38, 40, 41, 42, 45, e 47 anos de idade.

Analisando-se as perdas vividas pelo poeta,
talvez as mais significativas tenham sido a do
pai, quando Fernando Pessoa acabava de
completar 6 anos de idade e o segundo
casamento de sua mãe, quando contava 8 anos,
época em que mudou-se com a mãe para
Durban (África do Sul), para viver com o
padrasto.

Escreve António Quadros sobre os pólos da
vida do poeta em Durban:

“Podemos supor que entre o amor da mãe,
intenso, quase excessivo, e a saudade de uma
pátria miticizada pela imaginação, decorria o seu
crescimento. Aos sete anos, dedicava
ingenuamente ‘A minha querida mamã’, o seu
primeiro poema, em que justamente se
reuniram os dois primeiros amores da sua
infância: ‘Ó terras de Portugal/ Ó terras onde
nasci/ Por muito que goste delas/ Inda gosto mais
de ti.’”(Quadros, 1981, p.69)

Sua infância parece ter deixado muita
saudade e a marca em que se registrou um
tempo feliz. “Pode dizer-se que foi esse um tempo
que nunca mais o abandonou, como saudade ora
reconfortante ora dolorosa.”(Quadros, 1981, p.67)

A poesia Aniversário escrita em 15.10.1929,
aos 41 anos de idade, pelo heterônimo Álvaro
de Campos, ilustra a felicidade vivida nessa
época e o contraste com sua vida presente.

Alguns trechos do poema Aniversário:
“No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto.     (...)
O que eu sou hoje é como a humidade no corredor

do fim da casa,
(...)
 O que eu sou hoje é terem vendido a casa, É terem

morrido todos,
É estar eu sobrevivente a mim-mesmo como um

fósforo frio...
(...)
Hoje não faço anos.
Somam-se-me dias
(...)
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Raiva de não ter trazido o passado na algibeira...
O tempo em que festejavam o dia dos meus

anos.”(Pessoa, 1977, p.379)

Conhecendo um pouco a história do poeta,
ficamos tentados a supor que Fernando Pessoa
devia estar se referindo ao tempo em que seu
pai ainda era vivo, pois, foi após a sua morte
que a casa e a mobília foram vendidas e que ele
teve de mudar-se para outro país. Nessa fase,
entre os 6 e 8 anos de idade, ele perde, na
seqüência: o pai, o irmão, a casa, a pátria e,
indiretamente, a mãe que se casara  novamente.

Ao longo da obra do poeta, é frequente
encontrar em seus versos a presença de palavras
como angústia, solidão e morte, com
conotações diversificadas; porém, nos últimos
anos de vida, elas ganharam uma conotação de
pesar, sem o “elan” vital de antes, como se
caminhasse, através de seus versos, em direção
à sua própria morte. E, embora o poeta falasse
da morte em seus poemas, desde os 27 anos de
idade, é possível notar uma nítida diferença
naqueles que denotavam uma certa leveza
apesar de a morte ser encarada com realidade.
Diferente dos últimos, nos anos finais de vida,
em que o tom desesperador parecia inundar seus
versos. “Começamos a morrer quando a sombra
alastra em nós de tal modo que nenhum calor já é
capaz de nos reconfortar.”(Quadros, 1981, p.289)

 Poesia escrita pelo heterônimo Alberto Caeiro
em 07.11.1915

Quando vier a Primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes que na
 Primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte não tem importância
nenhuma.
Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão
no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse.

Por isso, se morrer agora, morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para quando já não puder ter
preferências.
O que for, quando for, é que será o que é.
(Pessoa, 1977, p.236 e 237)
             (Fernando Pessoa tinha 27 anos de idade).
Nesses versos o poeta nos fala de sua morte,

como uma possibilidade concreta e consciente
de que, apesar da sua ausência, tudo continuará
a fluir :“As flores florirão da mesma maneira”. A
primavera parece representar algo de especial,
pois é citada em vários poemas e, pelo menos ,
em dois deles escrito com letra maiúscula. O
poeta busca um elo de aproximação de sua morte
com a chegada da Primavera, que o satisfaz: “Se
soubesse que amanhã morria/ E a Primavera era depois
de amanhã/ Morreria contente (...)”. Os versos,
deixam transparecer uma aceitação das coisas
como elas são, como se reconhecesse sua
impotência diante dos eventos que independem
de sua vontade: “Não tenho preferências para quando
já não puder ter preferências/ O que for, quando for, é
que será o que é.”

Poesia escrita  pelo heterônimo Ricardo Reis,
em 28.08.1933, quando Fernando Pessoa
contava 45 anos de idade:

Uns, com os olhos postos no passado,
Vêem o que não vêem: outros, fitos
Os mesmos olhos no futuro, vêem
O que não pode ver-se.
Por que tão longe ir pôr o que está perto-
A segurança nossa? Este é o dia,
Esta é a hora, este o momento, isto
É quem somos, e é tudo.
Perene flui a interminável hora
Que nos confessa nulos. No mesmo hausto
Em que vivemos, morreremos. Colhe
O dia, porque és ele.(Pessoa, 1977, p.290 e 291)

É certo que vivemos num tempo que é o
presente, mas há que se lembrar que o passado
e o futuro são dimensões de um mesmo tempo
existencial. Em muitas poesias, como a citada,
aparece a atenção do poeta para com  a questão
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temporal que é um dos temas presentes no
Existencialismo. Nesses versos, o poeta solicita
que lancemos o olhar para o presente imediato,
pois, ao olharmos para o passado, já não o
veremos como antes; o tempo se encarrega de
fazer com que as dores vividas, sejam menos
doloridas mais tarde, assim como as alegrias lá
vividas sejam menos coloridas, pois a emoção
do momento vivido vai se “apagando” com o
tempo, embora permaneça registrado em nossa
memória. Quanto ao futuro, não podemos vê-
lo senão através de nossa imaginação e fantasia
ou como um projeto; não há garantia do que
virá, e, menos ainda, se corresponderá ao que
planejamos; os nossos sonhos (projetos) têm
uma importância fundamental mas não temos
como saber o quanto conseguiremos concretizá-
los.

Este ir e vir no tempo e no espaço pode ser
explicado como:

“O estado básico de Ser-no-mundo é, então, essa
possibilidade das coisas significarem numa totalidade
familiar que diz respeito a alguém em seu atuar
específico.(...) Este dirigir-se para que nos deixa junto
a algo e que permite que dele nos aproximemos ou nos
afastemos é o espacializar, que é característica básica
do existir. Além disso, este poder estirar-se em direção a
algo que queremos fazer é igualmente possibilitado por
um estar adiante  do acontecimento concreto que permite
estarmos situados em relação a ele, mesmo antes que
ele ocorra. Esta é outra característica igualmente
primordial do existir e que é o temporalizar.”
(Cytrynowicz, 1985, p.34).

Instrumentalizamos o tempo e o espaço, de
forma que o presente, o passado e o futuro
ganham uma dimensão subjetiva que orienta o
nosso olhar. E, no dizer do poeta, o presente, o
agora, é eleito como sendo tudo o que existe e
tudo o que somos; de outro lado, vamos olhar e
buscar o que não está aqui, muitas vezes, para
nos sentir mais seguros. A própria razão
possibilita-nos esses passeios, às vezes
necessários mas nem sempre sábios. Os últimos
versos “No mesmo hausto /Em que vivemos,
morreremos”, nos remete ao viver e morrer, como
num continuum, num mesmo sorver, daí poder
supor que um viver pleno se estende até a morte.

Poesia escrita (Álvaro de Campos) em
16.06.1934  aos 46 anos de idade:

Esta VELHA angústia,
Esta angústia que trago há séculos em mim,
Transbordou da vasilha,
Em lágrimas, em grandes imaginações,
Em sonhos em estilo de pesadelo sem terror,
Em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum.

Transbordou.
Mal sei como conduzir-me na vida
Com este mal-estar a fazer-me pregas na alma!
Se ao menos endoidecesse deveras!
Mas não: é este estar entre,
Este quase,
Este poder ser que...,
Isto.

Um internado num manicômio é, ao menos, alguém,
Eu sou um internado num manicômio sem manicômio.
Estou doido a frio,
Estou lúcido e louco,
Estou alheio a tudo e igual a todos:
Estou dormindo desperto com sonhos que são loucura
Porque são sonhos.
Estou assim ...
Pobre velha casa da minha infância perdida!
Quem te diria que eu me desacolhesse tanto!
Que é do teu menino? Está maluco.
Que é de quem dormia sossegado sob o teu tecto
provinciano?
Está maluco.
Quem de quem fui? Está maluco. Hoje é quem eu
sou.
Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer!
Por exemplo, por aquele manipanso
Que havia em casa, lá nessa, trazido de África.
Era feiíssimo, era grotesco,
Mas havia nele a divindade de tudo em que se crê.
Se eu pudesse crer num manipanso qualquer -
Júpiter, Jeová, a Humanidade -
Qualquer serviria,
Pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo?
Estala, coração de vidro pintado!(Pessoa, 1977, p.390
e 391)
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Estes versos, escritos aproximadamente um
ano e meio antes de sua morte,  nos dão a
dimensão de sua crise em relação à vida. E,
metaforicamente reportam-se à sua angústia
como sendo secular, tal a familiaridade  de um
convívio incessante. Ao transbordar da vasilha,
o que  transborda é tudo e nada ao mesmo
tempo, rompendo um limite capaz de
desvitalizá-lo. A angústia é presença que nos
acompanha ao longo da vida, por ser uma
condição do humano, ela não envelhece,
necessariamente; muitas vezes, pode significar
a abertura para uma nova vitalidade.  O fator
subjetivo e pessoal para significar a vida é a
condição  que vai direcionar alguém para a vida
ou para a morte.

Segundo os versos, o que beira o insuportável
é estar entre a lucidez e a loucura, preferindo a
loucura, como que numa última tentativa para
se proteger das suas sensações, do seu mal-estar.
O mal já instalado, resta ao poeta buscar algum
refúgio e ele novamente recorre ao paraíso da
infância, procurando um elo de aconchego na
“Pobre velha casa da minha infância perdida!”
Conferindo-lhe uma identidade e estabelecendo
um diálogo, em que afirma e reafirma “Está
maluco”. Ainda na tentativa de buscar algo que
possa fazer sentido, ele almeja alguma religião,
mesmo que nela não acredite.

A última frase: “Estala, coração de vidro pintado!”
Nos dá idéia de um coração transbordante,
prestes a se partir, no sentido de quebrar-se e
também no sentido  de estar de partida. O
coração que vai se partir, é de vidro pintado,
como se estivesse fora dele, como se o poeta
pudesse vê-lo. O vidro, dá a idéia de fragilidade,
de algo que pode, concretamente, quebrar-se.
“Vidro pintado”, como uma obra de arte acabada,
em que o poeta não mais pincelará  novas cores.

Referindo-se aos últimos anos de vida do
poeta, escreve António Quadros: ”Thanatos, a
pulsão da morte, toma o lugar de Eros, a pulsão da
vida. O poeta deseja a morte, chama por ela.” (1981,
p.296)

O poema, abaixo transcrito, foi escrito pelo

heterônimo Alberto Caeiro:

É talvez o último dia da minha vida.
Saudei; o sol, levantando a mão direita,
Mas não o saudei, dizendo-lhe adeus,
Fiz sinal de gostar de o ver antes:
Mais nada.(Pessoa, 1977, p.246)

Este poema não é datado, mas, como Alberto
Caeiro morreu em 1915, pode-se supor que não
foi escrito pelo poeta no final de sua vida.
Fernando Pessoa considerava os anos terminados
em 5 como sendo significativos e não por acaso,
aquele que considerara seu mestre, partiu em
1915 vítima do mesmo mal que atingira seu pai,
a tuberculose.

Em 20.07.1935, portanto, quatro meses antes
de sua morte, escreve:
Já estou tranqüilo. Já não espero nada.
Já sobre meu vazio coração
Desceu a inconsciência abençoada
De nem querer uma ilusão.(Pessoa, 1977, p.717)
O poeta vem a morrer em novembro, deste

mesmo ano, e, apesar da prescrição médica para
que deixasse a bebida, continuou bebendo até o
fim. Nos versos ora citados, o que o poeta parece
esperar é pelo seu fim e, a “inconsciência
abençoada”, parece, ter lhe trazido uma certa paz.

Fernando Pessoa, entendido em Astrologia,
dizia que os anos que terminavam em 5 eram
significativos para ele. Seguem-se algumas
evidências:

l895 - ano em que viaja para África do Sul
1905 - ano em que volta a Lisboa
1915 - ano em que lança a revista literária Orpheu
1925 - ano em que morre a sua mãe
1935 - ano de sua morte (o poeta sabia que morreria

em maio e veio a falecer em novembro deste ano)
1985 - ano em que seu corpo foi exumado e levado

para o Mosteiro dos Jerônimos, onde estão também Luís
de Camões e Vasco da Gama.

Fernando Pessoa expressou o seu gênio
criativo através de uma vasta obra poética e
literária que, certamente, o presente trabalho não
tem como abarcar. O meu interesse e propósito
foi principalmente, conhecer e descrever alguns
aspectos de sua história pessoal, especialmente
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algumas perdas vividas e estabelecer relações
com alguns poemas seus, na tentativa de
compreender um viés  de ordem mais pessoal
do poeta. Considerando que, para o poeta, tudo
pode se transformar em verso, as alegrias e as
perdas vividas podem ser tomadas como as
raízes da inspiração, de forma que a obra e o
poeta se misturam e coexistem numa relação
de reciprocidade.
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De tudo o que é possível se falar,  o amor
tem sido o mais falado,  falar de amor,  falar
com amor. Nos dois casos não se fala à-toa,
embora, assim, eu o faça agora.

Do amor por inteiro as línguas falam melhor
caladas. A língua que lambe o rebento, que beija
a boca amada, até mesmo a língua que escarra.
É na falta do rebento, da boca amada ou do
desafeto, que a língua lança mão do poder
mágico das palavras e põe-se a inventar aquilo
que não está lá.

Amar e falar são coisas distintas, mas,
intimamente relacionadas. Quem ama quer
dizer, precisa falar do amor que sente e do que é
amado; assim, como também quem não o tem,
precisa falar da falta que faz.  Falar e amar é um
binômio evidente, o amor enquanto função
fecundante e a fala como poder constitutivo. O
amante precisa falar, desta que é uma das mais
culminantes experiências da vida, para que possa
saber melhor o que vive.

Esta graça recebida do amor que brota, este
sofrimento gosozo, confirma o indivíduo e
assim exige uma resposta, impõe uma reação.
É preciso fazer algo, e de todas as expressões
possíveis a fala tem um lugar privilegiado, já
que todos  têm acesso. Poderíamos dizer que o
amor entra pelos olhos e sai pela boca. Muitas
vezes  é na expressão dessa experiência que o
indivíduo se afirma ao mundo:  Eu existo! Eu
importo. O meu amor, minha vida, minha dor,
está acima de tudo...e tudo isto promovido pela
inclusão do outro: “se eu não vejo a mulher que
eu mais desejo, nada do que eu veja vale mais

do que o que eu não vejo.”

Quantas falas o amor tem gerado?  Desde a
torre de Babel, as línguas em sua diversidade têm
produzido amplos discursos filosóficos, longos
tratados científicos, singelos poemas, simples
receitas culinárias, bilhetes alucinados, cartas
sofridas, novelas, romances, rezas, palavrões e
tantos ais quanto às histórias pessoais. É neste
terreno passional que o amor se diz bem e mal
dito e, principalmente no “e” de  entre, pois que,
a realidade do amor é sempre uma realidade de
dois que se pretende um. O amor é então este
terceiro elemento, anterior e posterior ao “eu” e
“outro” que é o “nós”. Uma experiência de
totalidade, irredutível à somatória de um e outro.
Daí, o amor nunca se esgota, porque com três
tudo se faz e, assim, pelos contrários, o amor se
revela: energia e matéria, corpo e alma, céu e
inferno, guardando consigo o mistério.

O que é que o amor não faz para ser o que
pretende?  Faz de tudo. Mas para aquele que a
ele pretenda, é melhor não fazer nada, nesta
questão, qualquer que seja a intenção, só
atrapalha. O amor não se sujeita às agendas, ele
age mais ou menos como um fenômeno da
natureza, e com certeza o é, desta nossa segunda
natureza, a humana. Fosse um elemento da
primeira, certamente água seria, esta que nos
constitui materialmente em primazia, e que em
sua falta, na certa, a morte habita. O amor, assim,
vem a ser úmido, conteúdo para qualquer forma
e, mesmo quando evapora ainda assim está lá,
no aguardo do tempo certo para chover sobre
nossas sedes.

Esta água cristalina nem sempre é pura,
muitas vezes a sua transparência esconde
poderosos venenos, que matam de pronto e por
inteiro, ou aos poucos e devagar. Quanto a isto,
não há como escapar, já que amar é quase que
inevitável, acontece de qualquer forma, se
expressa de todo jeito e se presentifica em todo o
corpo. Das pontas dos pés ao topo da cabeça, do
corpo, não tem lugar que não conheça, ou
função a qual não se afeiçoe. Dos cheiros aos
ruídos, nos sonhos, olhares e sabores. Todos os

FALANDO
À Toa.

Mauro Figueiroa

Para      Refletir
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sentidos sentem mais quando tem
o amor por trás.

Na arte, ainda, é o amor quem
mais cria. É tão plástico que até as
idéias, quando amadas, se fazem
palpáveis. Quantas obras, pinturas,
esculturas, sonetos. Do concreto ao
abstrato, do moderno ao antigo, tudo,
por ser cria, leva o amor consigo.

Politicamente incorreto, por
natural que seja, o amor tem sido o
fermento dos movimentos.  Dos
processos históricos, quantas
revoluções, quantas insurreições,
quantas tramas e batalhas, seja uma
causa ideal ou apenas uma donzela,
nos bastidores do poder o coração é a
sentinela.  Apesar dos estragos, não
há nada mais democrático, não é
passível de impostos, taxas ou
inscrição, não depende de capital,
muito menos de trabalho e sempre foi
globalizado. Capitalistas e
comunistas, ricos e pobres, velhos e
jovens, todos têm esse direito
adquirido ao nascer e inalienável
enquanto vivos. Têm e não têm,
porque no amor nos perdemos para
nos encontrar. Todo grande amor é
aquele marcado pela falta, por aquilo
que escapa, a nos marcar o meio dos
caminhos, como a pedra de
Drumond, é assim que nos sabemos
vivos, em trânsito, em busca...

Do amor de Deus, ao amor
próprio; do amor da mãe ao amor
proibido; do amor livre ao amor
bandido; do amor romântico ao amor
libertino; o poeta já dizia: “qualquer
maneira de amor vale a pena,
qualquer maneira de amor valerá”.
Ainda que andando à-toa pelas
palavras.
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Para      Refletir  Duas páginas:
Visões da Gestalt Terapia

Paulo Barros março/2000

1 - O que se passa no terapeuta:
O Como e o O Que ao invés do Porque; 
Esquecer a mente e voltar aos sentidos;

Awareness.
O Gestalt terapeuta estará aberto, alerta,

atento, ou como dito em outro trabalho.Vivo,
preocupado, voltado para, conoscente,
consciente, buscando, relacionando-se com
alguém, sapiente, sensível,  alerta,
testemunhando. E não apenas voltado para o
esclarecimento de significados ou origens do que
esteja presenciando. Atento ao que ouve, ao que
vê, ao ser vivo que se constitui e se expressa em
sua presença. Atento a como reage a isto tudo;
ao que sente, ao que fantasia, ao que imagina,
ao que lembra. Atento às impressões que este
acontecer suscita em si. Atento ao outro e a si.

Não é de admirar que a Gestalt Terapia viesse
a se tornar uma abordagem dialógica. Nascemos
e somos constituidos em relações. Somos com
o outro, para o outro. A interlocução, como
dinamismo essencial de absorção,  é a parte que
faltou explicitar na metáfora digestiva da GT.
Neste momento em que escrevo, meus outros
estão no passado e no futuro. No convite que
instigou a produção deste texto.  E em quem
no futuro nos vier a ler.  Sou o texto em busca
de leitores.  No momento o texto e eu nos
constituimos. Dialogamos. Nos bastamos de

2 - O que o terapeuta faz:
Contato, Suporte, Focalizar, Experimentar

CITAÇÃO LEMBRADA POR MEU AMIGO LIOMAR QUINTO DE ANDRADE.
“I SHOULD ONLY BELIEVE IN A GOD THAT WOULD KNOW HOW TO DANCE. AND WHEN I SAW

MY DEVIL, I FOUND HIM SERIOUS, THOROUGH, PROFOUND, SOLEMN: HE WAS THE SPIRIT

OF GRAVITY—THROUGH HIM ALL THINGS FALL.
NOT BY WRATH, BUT BY LAUGHTER, DO WE SLAY. COME, LET US SLAY THE SPIRIT OF

GRAVITY!I LEARNED TO WALK; SINCE THEN HAVE I LET MYSELF RUN. I LEARNED TO FLY;
SINCE THEN I DO NOT NEED PUSHING IN ORDER TO MOVE FROM A SPOT. NOW AM I LIGHT,
NOW DO I FLY; NOW DO I SEE MYSELF UNDER MYSELF. NOW THERE DANCETH A GOD IN
ME.”  THUS SPOKE ZARATHUSTRA. NIETZSCHE.

improviso. Provisóriamente. Embora por hora
nos bastemos, não sobreviveremos sem leitores.
Nossa razão de ser está em outra parte. Nos falta
o essencial.

O Gestalt terapeuta testemunha,
acompanha, recebe, acolhe. Expressa-se com
clareza. O que sente, o que pensa, o que propõe,
o que lembrou, o que fantasiou, o que entendeu,
o que não entendeu, o que imagina possa ajudar,
em que o cliente poderia prestar atenção. Em si
e nos outros. Em suas relações, ao estar sozinho,
ao estar em contato com suas dificuldades, ao
ser elogiado, ao ser criticado, em cada coisa que
vive. O terapeuta pode propor que o cliente
experimente prestar atenção em nuances e
detalhes, de seus sentimentos, de suas fantasias,
de suas relações, de suas dificuldades e
satisfações. O terapeuta pode propor que o
cliente experimente se expressar de outras
formas. Ali consigo, dizer de outro modo, falar
por imagens, ser mais claro e direto, ser mais
suave ou enfático.  O terapeuta pode propor que
o cliente experimente se entregar mais ao que
está sentindo, vivendo, acontecendo neste
momento. Ou ao contrário, que cuide um pouco
de si, que respire, que se afaste e alivie um pouco
o que está vivendo. Se estiver perdido dentro de
si que olhe para o terapeuta e esteja mais em
contato com o estar junto. Se estiver perdido
no contato, que se recolha um pouco e se dê
conta do que está acontecendo dentro de si.

Não admira a Gestalt Terapia se interesse por
Polaridades. Muitas vezes a solução está no
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avesso do desequilíbrio. No oposto do que se
repete. E aquilo que se mostra é justamente o
que não é. Vislumbrar o que está dentro, dar
acesso ao que se esconde. Descer da gangorra,
do sobe e desce e passear pela amplitude do
parque. Raiva e dor, desejo e medo, alegria e
tristeza, amor e ódio, mano Caetano já disse.
Matou a charada: são o dentro e fora um do
outro. O avesso do avesso do avesso... Polaridade
é avesso.

3- O Processo:
Figura e Fundo, Repetições e Mudança, o Eu, o

Tu e o Nós

Mas por acaso a vida para? E uma figura
quando salta, não coloca o resto no fundo? Da
mesma forma o avesso e o direito, não são da
mesma peça?  O fundo não é um espaço
indiferenciado e passivo. Contém inversões que
prefiguram impositivamente qualquer figura
que possa emergir. O que a gente enxerga, o
que à vista se mostra, não é sempre um pedaço?
A vida que busca? Ou a vista que impõe?
        Podemos estar atentos ao que acontece
a cada passo. E nos darmos conta do que se
repete. Como figura inacabada. Tentando
ampliar chances de liberdade. Apenas a
singularidade do instante encerra o inefável.
Apenas nas pequenas singularidades de cada
experiência se encontram passagens e
possibilidade de transformações. Ao nos darmos
conta do de repente, o repente cessa o que se
repete. Como paradigma estaremos atentos ao
presente, libertando o futuro, e talvez,
desconstruindo o passado. Localizando
bloqueios, interrupções, desvios, evitações,
torções, inversões. Procurando dar fluxo ao que
está incompleto, ao que não se pode expressar
direito. Aquilo que se inverteu ao viver. E
continua torcendo o vivido.

        Em nossa tecitura o fio. Quantas
vezes como um fio, por um fio, ao voltarmos

sobre nós mesmos, não passamos por dentro e
deixamos de constituir o Nós. De que redundam
os buracos, a falta, o vazio infértil. Quantas vezes
como um fio, ao voltar a mim mesmo, passo
por dentro e ato os meus próprios nós em lugares
errados. O nó na garganta, no estomago, nas
costas o pinçamento de um músculo, no peito o
coração apertado, o constrangimento, a
vergonha, a culpa e a desculpa e nunca o perdão.

        A nossa tecitura. Faça-se com um
tecido desses as nossas vestimentas. Remendos
que repuxam. Nos constrangem os movimentos.
Para nada prestam. Andar, correr, saltar, se
abaixar, sentar, descansar. Fica tudo repuxado.
Buracos que nos desagasalham.O pudor, a
exposição, a vulnerabilidade, o desamparo a
impotência e o desespero. Experimente então
dançar. Dançar a dança dos véus com um véu
cheio de remendos e buracos. A nuance, a
sutileza, a sugestão, a graça, a leveza, a
intensidade, a liberdade, a força, a metáfora?
Perdidos para sempre. Fica tudo repuxado. A
precariedade e força das metáforas.Que digo?
Este tecido é vivo. O que nos repuxa são
cicatrizes, inchaços, inflamações, dores, a febre,
indigestões, o cansaço, a quase inanição. E viver
assim. Por não ter outro jeito. Que digo? Este
tecido é anímico. O que nos repuxa é o
ressentimento, o abandono, a rejeição, a
indignação, o aviltamento. A incompletude, a
dependência, o medo.

        Desfazer nós e reconstituir Nós.
Alguém ainda acredita que isso possa ser feito
sozinho?Baah!!! E porque não? E por que não?
Simples. As idas e vindas do fio serão sempre
interlocuções. De mim para o outro, de mim
para mim, do outro para mim, do outro para si,
do outro para o outro, para o outro. Para o Nós.
A cada momento a tecitura. O outro me distorce.
Eu me inverto e me retorço. No que digo no
que faço, no que sinto. Você torce o que eu digo,
o que eu faço, o que eu sinto. O outro me acolhe.
Eu me dissolvo, me entrego e me resolvo. Neste
nó, neste aqui, a volta é por fora ou por dentro?
Ir adiante ou para trás? Quem é que deva se
mexer? Eu? Você? Vamos dançar?

Aguardo-te por supuesto...
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Exposição de Arte

Ana Alice Francisquete, artista plástica
e arteterapeuta inaugura a exposição
de suas obras em Apresentação da
caixa de Gravuras “Atar e Desatar” onde
ilustra texto de João Frayse Pereira com
imagens gravadas em processo de água
forte e água tinta em cores. Setembro/
2004- Instituto Gestalt de São Paulo.

Exposição de Fotografias

A Exposição fotos.síntese grupo criagem
que tem na sua comissão de
coordenação a psicóloga Eliana xxxxxx,
aluna do curso de formação em gestalt
terapia do Instituto Gestalt de São Paulo,
é o resultado da parceria entre o CAPS
Centro de Atenção Psicossocial unidade
do Butantã e o MAM Museu de Arte
Moderna de São Paulo, onde são
apresentados os trabalhos finais do
usuários do curso de fotografias. São
retratos, auto-retratos, texturas e
natureza, explorando luz, cor, sombra,
contra luz e a monocromia. A exposição
pode ser conferida até o dia 30 de outubro
no restaurante Materello, localizado na
Rua Fidalga, 120 na Vila Madalena. Vale
a pena conferir!

Lançamentos

Recém lançado o livro “Percursos em Arteterapia” de
Selma Ciornai (Org) (Summus editorial 273 páginas) onde
a autora faz uma síntese dos estudos que concluiu em Haifa
(Israel) e nos Estados Unidos culminando com a criação do
primeiro curso de Arteterapia no Brasil que há mais de 15
anos vem formando arteterapeutas de excelente qualidade.

A primeira parte, “Arteterapia Gestáltica”, aborda a
História da Arteterapia e traz uma síntese preciosa dos
fundamentos epistemológicos e teóricos da Gestalt terapia
e da Arteterapia Gestáltica, já que esta última  baseia-se na
compreensão do funcionamento humano da abordagem
gestáltica englobando  a postura dialógica, o método
fenomenológico e o experimento.

Devido a isto e ao fato de ser esta autora uma das Gestalt
terapeutas mais respeitadas no Brasil por suas apresentações
e textos publicados, este é um trabalho de interesse não só
para Gestalt terapeutas desejosos de inserir recursos
arteterapêuticos em sua prática ou arteterapeutas que
pretendam ampliar seus conhecimentos e possibilidades de
atuação, mas para todos os psicólogos e Gestalt terapeutas
que alicerçam sua prática no humanismo e na postura
terapêutica fenomenológica existencial.

A segunda parte, “Arte em Psicoterapia” traz a contribuição,
o olhar e a prática de 6 psicoterapeutas experientes:  Selma Ciornai,
Maria de Betania Paes Norgren, Claudia Ranaldi Nogueira, Tereza
Cristina Pedroso Ajzenberg, e Regina Aparecida dos Santos, que
escrevem  sobre a utilização de recursos artísticos em psicoterapia de
orientação gestáltica com adultos, crianças e grupo.

E a terceira parte, “Supervisão em Arteterapia”, traz um
diálogo entre três supervisoras: Myrian Bove Fernandes, Selma
Ciornai e Vera Maria Rossetti Ferretti, em que abordamos tanto
questões pertinentes à supervisão de trabalhos terapêuticos em geral
como as que dizem respeito especificamente à supervisão de trabalhos
de arteterapia.

É um livro que certamente será referência na
comunidade Gestáltica brasileira!

                                                         Myrian Bove Fernades
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