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"O que para a lagarta é o fim do mundo, para o sábio é a borboleta. " 

(provérbio - domínio popular) 

Este trabalho foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UB.S.
eh. Inglesa) do Sistema Único de Saúde (S.U.S.) situada na zona oeste 
de São Paulo. Surgiu da necessidade de atender à demanda por saúde 
mental da referida U.B.S., levando em conta a realidade da população 
usuária, que necessita de respostas mais ágeis, diferentes do modelo 
clínico tradicional predominante no contexto privado dos consultórios. 

As pacientes selecionadas para o grupo estavam em psicoterapia 
individual, em média há 2 anos e meio, o que, a longo prazo, e em larga 
escala, inviabilizaria o trabalho do psicólogo clínico numa instituição em 
que deveriam predominar os atendimentos de caráter preventivo e breve. 
Tais pacientes, ao longo desse tempo de atendimento individual, já haviam 
obtido progressos consideráveis, porém, o momento da alta era sempre 
adiado. Ficava sempre uma sensação de que algo mais poderia ser feito. 
Sempre que se tentava elaborar a alta, sintomas que já não existiam ou 
que apareciam em menor freqüência eram intensificados. E as pacientes 
verbalizavam com veemência a importância da manutenção do vínculo 
com a terapeuta. 
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Foi então que decidi fonnar um grupo para elaborar a alta, usando o 
Método Organísmico de Sandór, norteando-me por trabalhados já 
desenvolvidos a partir desta abordagem (DURAN, 1997). 

O grupo era fonnado por 4 mulheres, na faixa etária de 40 anos, 
casadas, com filhos, donas-de-casa, exceto uma que era solteira e estava 
desempregada há 4 anos. Todas apresentavam queixas psicofisicas: mal
estar, enxaqueca, sinusite crônica, crises de pânico - que se caracteriza 
por taquicardia, tremores, vertigens, sudorese, falta de ar, entre outros. 
Apenas uma delas não fazia acompanhamento psiquiátrico. 

Foram realizadas 12 sessões, de 1 hora e meia, sendo que a meia hora 
final era reservada para a realização de técnicas corporais baseadas em 
procedimentos descritos em DELMANTO, 1977. 

No início houve alguma resistência quanto a entrar para o grupo, pois 
as pacientes, já habituadas ao atendimento individual, temiam não 
conseguir se expressar em grupo, além de ter que dividir a atenção da 
terapeuta com as outras pacientes. 

Ficaram muito enciumadas e ao mesmo tempo decepcionadas ao 
perceberem que a terapeuta mantinha um vínculo forte com outras pessoas, 
além delas. Começaram a competir entre si a respeito da importância 
deste vínculo. 

No início o grupo mostrou-se muito resistente à idéia de alta. 
Começaram a se manifestar regressões quanto aos sintomas já sob 
controle, muitas vezes de uma fonna histérica, como que para mostrar à 
terapeuta que não estavam preparadas para a alta. No entanto, a terapeuta 
intervinha no sentido de que as mesmas pudessem se apropriar daquilo 
que já fora conquistado, ao mesmo tempo que as mobilizava a aceitarem 
e aprenderem a lidar com suas limitações. Estas pacientes apresentavam 
histórias de vida bastante dificeis, marcadas pelo sofrimento psíquico . 
Experiências como alcoolismo matemo, rejeição materna deixaram muitas 
seqüelas em algumas dessas pacientes. 

Neste momento, o grupo estava fazendo uma regressão da libido 
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(JUNG,1985), ou seja, novos conteúdos do inconsciente estavam sendo 
ativados, a fim de que pudessem ser confrontados e integrados pelo ego. 
Novas possibilidades estavam ganhando forças para emergir, mas ainda 
havia muita resistência. 

Ficou muito evidente o quanto as técnicas corporais mobilizavam as 
pacientes, tanto que era um momento ao mesmo tempo temido e desejado. 
Apareceram as resistências, como por exemplo, quando o grupo tentava 
ocupar o tempo todo falando a fim de que não fosse possível a realização 
das experiências corporais, ou tentando ridicularizar as mesmas, por ser 
algo "fora dos padrões". 

Além disso, ficou claro o quanto o método corporal ajudou a fortalecer 
o vínculo grupal, uma vez que em experiências anteriores com grupos, 
onde não fora usado esse método, conseguiu-se pouco sucesso, 
encontrando-se muita dificuldade de adesão dos pacientes. 

Um dos primeiros exercícios realizados foi pedir que cada uma 
ocupasse um lugar, de pé, na parede e que depois trocassem de lugar. 
Pediu-se que andassem pela sala explorando-a e depois seguissem o ritmo 
das palmas da terapeuta. Colocar-se uma no lugar da outra fez com que 
entrassem em contato direto com suas próprias feridas, o que mobilizou 
muito. O bater de palmas foi vivido como um chamado para saírem da 
acomodação. 

Neste período sonhei que estava na sala de atendimento e havia muita 
gente dentro desta. Pedia às pessoas que se retirassem dali, pois eu iria 
atender o grupo. No entanto, as pessoas se recusavam a sair. Fiquei com 
muita raiva e tive que tirar um moça arrastada dali. 

Ficou claro o quanto me sentia invadida por esta relação de dependência 
e o quanto não era mais possível a sua manutenção. 

Num primeiro momento, o grupo se sentiu muito desamparado, 
deprimido e sem forças para continuar. Mas, teriam que passar pela 
impotência até resgatarem aquilo que realmente possuíam. 
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Depois veio a raiva com relação à "mãe-terapeuta", uma raiva muito 
primitiva, pois sentiam que a terapeuta as abandonava, o que foi vivido 
de uma forma muito intensa por uma das pacientes. Constelando-se 
também defensivamente o arquétipo materno, emergiu intenso sentimento 
de culpa, que foi vivido pela terapeuta e elaborado em supervisão e em 
sua terapia pessoal. 

Numa tentativa de elaborar a raiva foi feita a "dança na parede", que 
consistia em deitar-se no chão, com os pés apoiados na parede, e assim 
acompanhar o ritmo de músicas do tipo africanas, tribais, que começassem 
lentas e terminassem rápidas, enérgicas. 

Após estes trabalhos eram pedidos comentários, tomando-se, porém, 
o cuidado de não interpretar muito, para que permanecessem mais na 
vivência, deixando qualquer símbolo que emergisse para ser aprofundado 
posteriormente, a fim de que pudesse ir tomando forma espontaneamente. 

O método corporal proposto por SANDOR, 1982 teve uma função 
muito importante no sentido de ajudar a entrar em contato com conteúdos 
da sombra, pois trazia à tona muitas percepções de aspectos não aceitos 
pelas pacientes e a necessidade de se fazer algo com eles. 

Eram relatados sonhos em que ficava evidente que estes conteúdos 
estavam invadindo a consciência, mas ainda havia alguma resistência no 
sentido da apropriação dos mesmos. O grupo oscilava entre querer tudo 
pronto da terapeuta ou não querer nada, mobilizado pela raiva; entre 
assumir seu potencial de cura, fortalecendo o terapeuta interno, ou 
permanecer sob o domínio do arquétipo do inválido (GUGGENBUHL
CRAIG,1983), ou seja, assumindo um padrão de comportamento de 
invalidez permanente e de dependência exclusiva em relação à terapeuta. 

Embora um arquétipo não seja nem bom, nem mau, pode ser vivenciado 
de maneira criativa ou defensiva. O grupo viveu nesse momento o 
arquétipo do inválido de maneira pouco criativa. O mais importante era a 
maneira pela qual o grupo vivia suas limitações: com tirania, com ódio, 
melancolia, inveja, pessimismo, ou com habilidade para aceitar tais 
limitações fisicas e psíquicas, suas dependências, desenvolvendo assim a 
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capacidade de aceitação, reflexão, modéstia, etc. 

No entanto, meu trabalho continuava no sentido de apontar e fortalecer 
os recursos internos de cada uma das pacientes. 

O grupo trazia questões ligadas ao crescimento dos filhos e à 
conseqüente perda dos mesmos. O sentimento de vaZio e de raiva emergia. 
Perceber o "ninho vazio", as obrigava a entrar em contato com o vazio 
como MULHER. Mas também trazia a oportunidade de SER MULHER. 

Foi proposto um trabalho em que elas deveriam, ao som de uma música 
e com um lenço na mão, fazer os movimentos que sentissem vontade. O 
objetivo era resgatar o feminino nelas. 

O grupo apresentou muita dificuldade neste trabalho, uma vez que 
também apresentava dificuldade para se movimentar, ter uma expressão 
própria na vida. 

Alguns elementos do grupo começaram efetivamente a se apropriar 
daquilo que já haviam conquistado, enquanto que outros insistiam em 
permanecer alheios ao processo que vinha se desenrolando no grupo. 

Uma das pacientes, em especial, dava sinais de que estava preparada 
para a alta e funcionava como "persona conciliatória", ou seja, fazia a 
ponte entre os aspectos criativos e defensivos do grupo, o que significava 
um bom prognóstico para o grupo. 

Outro trabalho corporal realizado com o grupo foi a "dança das 
vogais": todas de mãos dadas, em círculo, deveriam emitir o som das 
vogais de seu nome, ao mesmo tempo que faziam movimentos repetitivos 
com os pés, numa dança de vai-e-vem. Esta dinâmica foi baseada em 
uma dança indígena que invoca a identidade, uma vez que o som das 
vogais estaria simbolizando a alma de cada uma. 

Aos poucos foi ficando claro para o grupo que aquele processo estava 
se encerrando. E viram-se obrigadas a olhar para seus recursos criativos 
e suas limitações e se apropriar deles. Foram sendo relatados os 
enfrentamentos de situações difíceis, das quais antes não se julgavam 
capazes. Foram sendo trazidas soluções criativas para alguns problemas 

19 



HERMES 

do dia-a-dia. Como, por exemplo, quando uma das pacientes refere ter 
conseguido resolver um problema no colégio de seu filho, situação que 
anteriormente a deixava muito ansiosa, tendo que pedir a outros que 
resolvessem por ela. Ou quando outra paciente relata ter conseguido 
firmar sua opinião num grupo religioso que freqüenta, embora estivesse 
se opondo ao coordenador do grupo. 

Na medida que a idéia de alta ia sendo mais bem integrada pelo 
imaginário do grupo, começamos a traçar planos, no sentido de levarmos 
a idéia de alta para a ação. Por exemplo, cada uma deveria escrever seus 
objetivos para o próximo ano. 

Embora o grupo apresentasse uma maior elaboração em relação à 
alta, na penúltima sessão a vivência de luto foi muito forte. Era como se 
nem pudéssemos planejar uma festa de encerramento, dado o sentimento 
de perda representado pela fantasia de morte. Então, inspirados pelos 
orientais pudemos pensar a morte como transformação, e aí merecia ser 
comemorada! A festa seria um marco, um ritual para uma nova fase que 
estaria começando. 

No dia da festa vieram muito bem vestidas e quase todas com corte de 
cabelo novo. Puderam, então, compreender que muitas vezes o sentido 
da alta é aprender a cuidar das próprias feridas e que, talvez, em momentos 
de crise, ainda precisassem recorrer à terapia ou a algum outro tipo de 
ajuda. Mas, podiam estabelecer novas relações, ao invés de ficarem 
patologicamente ligadas a uma única pessoa (a terapeuta). 

E o mais importante é que puderam agradecer, ou seja, reconhecer 
que o outro esteve ali para ajudar, sem deixar de perceber que o potencial 
de cura é interno. 

Apenas uma paciente não pôde aceitar a alta de forma satisfatória, 
verbalizando que se sentia abandonada pela terapeuta, como fora por sua 
mãe. 

Assim, a terapeuta também teve que aprender (como as pacientes) a 
aceitar seus limites como profissional e como pessoa. 
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Neste dia, de pé, de mãos dadas, imaginamos uma fogueira no centro 
da roda, entendendo o fogo como um poder de transformação. E cada 
uma deveria depositar ali aquilo que gostaria de ver transformado em si 
mesma. 

Pudemos, enfim, festejar os ganhos, as conquistas e o encerramento 
daquela etapa. 

Fizemos uma dinâmica em que cada uma deveria oferecer algum 
alimento da mesa (docinhos, tortas, bolos) aos demais elementos do grupo 
e dizer àquela pessoa o que sentisse vontade. Então, no geral, dirigiram
se frases de encorajamento umas às outras e de agradecimento à terapeuta. 
Algumas abraçaram a terapeuta e se emocionaram. 

No final da sessão uma das pacientes entrega-me um cartão onde vinha 
lmpresso: 

"Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso 
mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para 
reconhecer a diferença." 
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