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INTEGRAÇÃO FISIOPSÍQUICA 

Cilô Lacava 

Este corpo onde moro. 

Este espaço de vida, luz, sombra, mistérios e uma certeza; pleno de 
caminhos, canais, labirintos; salas, salões, firme estrutura; aberturas, 
passagens, porto-embarcação. 

Este corpo - matéria intensa - onde histórias de todos os tipos são 
impressas na pele, no córtex, nos ossos, na retina .... na memória afetiva ... 
é o mesmo corpo que as recria, transforma, toma consciente e expressa 
em infinitudes de movimentos. Movimentos que podem ser tornados Arte: 
movimento-verdade para cada um em suas circunstâncias nos mundos 
interno/externo em permanente diálogo. 

Cíclico movimento, espiral de alquímicas operações em processamento, 
todo o tempo. 

Este corpo, onde habito, é uma unidade indivisível - INDIVÍDUO I 

QUE EM VERDADE SOU - e tanto o sentimento, a emoção, o pensar e 
o intuir o modificam ( meu tónus muscular, minha pulsação, minha fome, 
minha alegria, ... vontade de viver) como o tocar e o ser tocada pelo ar, 
pelo calor do sol, por outra pele ... paisagem, sons, silêncios ... vida em 
sua amplitude e transcendência. Este corpo, pensamento que dança, 
conecta-me com o outro e com o Cosmos, permitindo identificação e 
diferenciação. Diversidade na igualdade. Marca pessoal, forma e conteúdo 
em íntima interação - modo de ser e estar no mundo. 

Este corpo, de onde transcendo, é um corpo de sonhos. Sonhos já 
sonhados, sonhos sendo sonhados, aspirações, vir-a-ser-sendo já .... 
Totalidade; este corpo, Oficina de Arte das práticas e encontros da minha 
própria humanidade. Comigo mesma, com o outro (humano, animal, 
vegetal...) e tanto faz a ordem dos fatores e o ponto de origem do 
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movimento. Sou - somos - a arena dos embates da nossa dualidade em 
busca do equilíbrio dos opostos, de que nos fala Mondrian por volta de 
1920: 

"O futuro dirá que haverá um tempo em que seremos capazes de 
renunciar a todas as artes como as compreendemos hoje; pois, então, a 
beleza alcançando a maturidade terá chegado a uma realidade tangível. 
Quando o homem conseguir realizar em si o equilíbrio dos contrários; 
quando conseguir afastar o sentido trágico da vida e quando a arte estiver 
perfeitamente integrada na vida, ela deixará de existir, pois tudo será 
Arte"2 

Em 1980, Gilberto Gil trata deste assunto em sua canção "Se eu quiser 
falar com Deus" . 

"Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz 
Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz 
Tenho que folgar os nós 4 

Dos sapatos, da gravata, 
Dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data, 
Tenho que perder a conta 
Tenho que Ter mão vazias 
Ter a alma e o corpo nus 

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão 
Que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão 
Tenho que lamber o chão 
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Dos palácios, dos castelos 
Suntuosos do meu sonho 
Tenho que me ver tristonho 
Tenho que me achar medonho 
E apesar de um mal tamanho 
Alegrar meu coração 

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus 
Sem corda pra segurar 
Tenho que dizer adeus 
Dar as costas, caminhar 
Decidido, pela estrada 
Que ao findar vai dar em nada 
}fada, nada,nada, nada 
}fada, nada,nada, nada 
}fada, nada,nada, nada 
Do que eu pensava encontrar. " 

Neste caminhar, há espaço para eventos de todos os tipos, variada e 
inesgotável é a quantidade de circunstâncias que temos na vida. Há lugar 
para todos os tipos de música e os versos anteriores de Gilberto Gil 
quando dizem da necessidade de alegrar o coração, acordaram em mim a 
memória da melodia de "manhã de Carnaval", criando uma espécie de 
estado de graça. Estado DE GRAÇA. 

MANHÃ DE CARNAVAU 

(Canção de Orfeu) 

Luiz Ronfá e Antônio Maria 

Manhã, tão bonita manhã 
}fa vida uma nova canção 
De cada flor, o amor 
Em cada amor, o bem 
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o bem do amor faz bem 
Ao coração ..... . 

Então vamos juntos cantar 
O azul da manhã que nasceu 
Odiajávem ..... 
E o seu lindo olhar 
Também amanheceu ..... . 

Canta o meu coração 
Alegria voltou 
Tão feliz a manhã 
Desse amor. ... 
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Ah! Este corpo que canta! Ah! Este corpo que dança, arena a céu
aberto, onde ardentemente permito que se aproximem e me penetrem 
vislumbres de soluções à questão que nos foi presenteada há quase dois 
mil anos atrás: DE QUE NOS AMÁSSEMOS UNS AOS OUTROS, 
COMO A NÓS MESMOS. Cuidar-se através do Corpo pode ser um 
poderoso caminho no sentido da possibilidade da auto-transformação, 
para maior bem querer de si mesmo, modo mais efetivo para decifrarmos 
amorosamente esta verdadeira possibilidade. Ela está dentro de nós em 
algum espaço - secreto, talvez - e possui uma configuração que lhe permite 
tornar-se pensamento/ato/arte. 

Esta capacidade, desafio sutil, pode, se para tanto nos dedicarmos, 
tornar-se realização no viver de cada dia. Cada dia. Cada encontro. 

O Centro do Ser, onde podemos nos ancorar é um portal que pode ser 
acessado através de um toque com sentimento, consentimento. 

Cada um tem seu caminho, seus movimentos. Suas escolhas e liberdade. 

Há muito trabalho, há festas, há quintais, tanto mar e tanto céu. 

Cada um de nós constrói a dança-pensamento com que desenha o seu 
caminho pelo mundo. 
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Somos responsáveis, isto é, respondemos por movimentos, gestos, 
palavras e ........ que articulamos ao expressarmo-nos cotidianamente. Isto 
é um dado. 

*** 

Nos anos 80, em um dos grupos de estudo com o Prof. Sandor, uma 
aluna pediu para que ele nos falasse algo à respeito da "competição". Ela 
observava em seu trabalho clínico, e também de modo geral, como as 
subseqüentes crises político-econômicas, pelas quais o país passava, 
afetavam as disposições anímicas e o cotidiano das pessoas. 

Após um silêncio que caracterizava seu modo de poder entrar em 
contato com as questões que se apresentavam, ciente da ressonância que 
suas palavras teriam para os alunos ali presentes, ele nos disse: "A questão 
não está na competição, mas sim na aspiração com a qual nos movemos." 
E não disse, sobre isso, mais nada. Após outro tempo de silêncio, o grupo 
retomou seus estudos daquela noite, como sempre. 

*** 

A fraternidade é uma questão político-econômica na escala da 
coletividade nacional, mundial. A fraternidade é uma questão dos corpos
pensamentos-ações pessoais e dos pequenos grupos. Uma questão da 
consciência amorosa, entre humanos e seus fantásticos parceiros animais 
e vegetais, tudo-vida em interação, nesta Terra-Lugar. 

*** 

Muitas vezes estas vivências, este modo de olhar e praticar a vida 
pode parecer romântico, ingênuo, coisa de criança - dizem-me com alguma 
freqüência - Pode ser. Pode não ser. Haverá que se viver ... para saber as 
respostas. 

De qualquer modo, não custa tentar e fazer aqui um desejo ardente, 
que eu - e quem mais quiser - possa "pegar uma carona" com as crianças. 
Já ouvimos em algum lugar, que é das crianças que será feito o "Reino 
dos Céus". 
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E você sabe onde fica o "Reino dos Céus"? 
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