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Calatonia:
Um Método de
Psicoterapia Profunda
em Psicossomática

As técnicas corporais têm sido tradicionalmente utilizadas em

Psicossomática como terapia auxiliar. Este artigo pretende recolocar a

Calatonia neste universo, reafirmando o Método Calatônico como

Psicoterapia Profunda de base analítica junguiana e postura holística,

especialmente afinada com a visão mais moderna em Psicossomática:

aquela que além das dimensões biológicas, psíquicas e sociais, inclui

também o equilíbrio ambiental e a espiritualidade em sua concepção

de saúde humana integral.
Foto: CKhalil Shah
<http://www.flickr.com/photos/khalilshah/247109122/>
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Para Denise Ramos (1994), a implicação básica das idéias de Selye para a psicosso-
mática “é a descoberta de quanto e como o corpo se transforma sob estresse”.

A psicanálise freudiana foi e é base teórica para muitos estudos em psicossomática.
Entre eles: 

Franz Alexander: a cada doença corresponderia um quadro emocional ou um tipo
de personalidade. Descreveu sete doenças que mais tarde ficaram conhecidas
como “doenças psicossomáticas”, apesar de que, na visão de Alexander: “toda
doença é psicossomática, uma vez que fatores emocionais influenciam todos os
processos do corpo, através das vias nervosas e humorais”.

Escola Psicossomática de Paris – P. Marty, M’. Uzan e Ch. David. Para estes autores,
os pacientes psicossomáticos têm um mundo simbólico pobre, tem pouca ligação
com seu inconsciente. Diante do estresse, pela incapacidade de simbolizar, reagem
com doença somática. Afirmam que as doenças orgânicas carecem de sentido, não
tem significação simbólica.

P. Marty (1990) propõe aos psicanalistas um trabalho terapêutico não-psicanalítico,
como o emprego de técnicas de relaxamento, para os pacientes somatizantes.

Sífneos e Nehemiah desenvolveram idéia semelhante com o conceito de Alexitimia
em 1970: os pacientes psicossomáticos seriam os alexitímicos, isto é, aqueles inca-
pazes de nomear e expressar sentimentos, por falha de reconhecimento dos mesmos.

A psicanalista J. McDougall chama estes pacientes de normopatas: usam de uma
normalidade falsa, não afetiva, para se adaptar. Mas, acrescenta que muitos
pacientes orgânicos não se enquadram nessa conceituação.

Dentro de uma visão mais holística, podemos citar LeShan (1992) que descreveu os
três princípios que apóiam a psicossomática moderna:

1) o indivíduo existe em muitos níveis ou domínios, todos de igual importância:
mente, corpo e espírito têm sido a forma mais comum de expressar estes níveis;
2) cada pessoa deve ser vista como única e tratada como tal;
3) o doente deve ser encorajado a usufruir sua autonomia no processo de cura.

Para Denise Ramos, a atenção a esses princípios cria um ambiente que favorece as
habilidades do indivíduo se auto curar, ou dizendo de outra forma, tendem a pro-
duzir um nível superior de atividade nos processos e estruturas, que designamos
como “sistema imunológico”.

Finalmente, descreveremos a abordagem de Denise Ramos, para quem a psicologia
analítica de C.G. Jung, de há muito contempla e satisfaz os critérios para um
modelo holístico em psicoterapia.

DENISE G. RAMOS: UMA PSICOSSOMÁTICA JUNGUIANA
Para Denise Ramos, a psicologia analítica de C.G. Jung, concebe o símbolo, enquanto
função transcendente2, como o elemento transdutor3 psique-corpo e, desta forma,

cada pessoa deve ser
vista como única 

e tratada como tal
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há um elemento
de adaptação em 

toda doença

A palavra psicossomática carrega em si contradição e história: é uma palavra com-
posta (psico e soma), usada para expressar algo que gostaríamos fosse visto e com-
preendido como unidade. É palavra filha de uma etapa de transição científica que
já dura algumas décadas, mas que ainda está longe de se completar. A história da
psicossomática como um campo de estudo científico reflete a história desta tran-
sição de paradigma na ciência que pudemos acompanhar por toda a segunda
metade do século XX, estendendo-se agora pelo início do século XXI: do Paradigma
Cartesiano ao Paradigma Holístico.

Citemos CAPRA (1996, p.25): “O paradigma que está agora retrocedendo dominou
a nossa cultura por várias centenas de anos, durante as quais modelou nossa
moderna sociedade ocidental e influenciou significativamente o restante do
mundo. Esse paradigma consiste em várias idéias e valores entrincheirados, entre
os quais a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de
construção elementares, a visão do corpo humano como uma máquina, a visão
da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, a crença no
progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econô-
mico e tecnológico, e – por fim, mas não menos importante – a crença em que
uma sociedade na qual a mulher é, por toda parte, classificada em posição infe-
rior à do homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza”.

E completemos com Denise RAMOS (1994, p.25): “Concluindo, ao entrarmos no
século XX com uma visão fragmentada do homem, a ênfase, ao estudarmos a
doença, é na compartimentalização, objetividade, concretude e padronização.
O mito determinante é aquele que nos diz que o homem pode dissecar, manipular
e dominar a natureza. Esses fatores têm modelado nosso conceito de doença e da
relação mente-corpo, fundamentando inclusive o conceito de psicossomática”.

UM BREVE HISTÓRICO1

O termo foi usado pela primeira vez pelo psiquiatra alemão Heinroth, em 1808,
dizendo: “...a origem da insônia é psicossomática...”

Mas, foi Helen Dubar, considerada idealizadora e fundadora da American
Psychosomatic Society e de sua importante revista (Psychosomatic Medicine,
1939), quem forneceu a base principal para esta área de conhecimento, através de
suas observações sistemáticas e da aplicação de metodologia científica.

No entanto, a definição dada pelos editores desta revista ao campo da medicina
psicossomática, trai um viés organicista que determinou (e ainda determina) em
larga escala o entendimento e desenvolvimento desta área de pesquisa: “Seu obje-
tivo é estudar a inter-relação dos aspectos psicológicos e fisiológicos do funciona-
mento normal e anormal do corpo e integrar a terapia somática na psicoterapia”.

Precisamos também citar H. Selye e sua descoberta da síndrome geral de adaptação,
hoje chamada síndrome do estresse. Suas pesquisas seguem o modelo organicista e
redutivista, mas dão margem a outras reflexões. Selye afirma que há um elemento de
adaptação em toda doença. Há um grupo de doenças que ele chamou de doenças de
adaptação, que seriam reações defensivas e adaptativas do corpo: algumas seriam cau-
sadas por excesso de defesa, outras por excesso de reações corporais de submissão.
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corpo, mente e espírito 
formam uma

unidade indivisível

quadros clínicos, por profissionais médicos nem sempre capacitados.

Certamente, esta conduta profissional espelha valores e uma ideologia vinculada ao
paradigma Cartesiano, ao qual fizemos referência no início deste artigo. Mas se esta
ainda é a postura da maioria, existe já um grande grupo pesquisando e atuando
de forma mais afinada à terceira corrente expressa por Mello Fº. São profissionais
que reconhecem a variável social (a OMS define saúde como equilíbrio ou bem
estar biopsicossocial) e a necessidade de trabalhar com uma abordagem multi-
disciplinar, tanto em termos de políticas de saúde pública como no atendimento
individualizado.

Gostaríamos de acrescentar a esta lista, uma quarta corrente:
- Holística ou Transpessoal, da qual emerge o conceito de “saúde integral”: corpo
mente e espírito formam uma unidade indivisível, e o desequilíbrio em qualquer
destes níveis pode causar doença e enfermidade. “Além disso, a saúde integral
requer o equilíbrio entre o homem total e os vários sistemas maiores com os quais
ele se acha conectado, ou seja, o ambiental, o social, o cultural, o econômico e o
cósmico”. TABONE (1999, p.152).

Para Márcia TABONE (1999, p.146) o “movimento transpessoal” é o resultado do
esforço de ajustar a Psicologia Ocidental ao paradigma emergente (Paradigma
Holístico). Esta revisão de paradigma que se iniciou com as descobertas da Física
moderna disseminou-se por diversos campos de estudos científicos como a
Neurologia, a Biologia, a Psicofisiologia (para nos atermos àqueles mais próximos
ao nosso próprio campo de estudos), e especificamente em nossa área, a pesquisa
psicológica voltou a se ocupar particularmente com o estudo da consciência.

Estas modernas pesquisas da consciência, que se situam tanto no âmbito da neu-
rociência como na pesquisa psicológica propriamente dita (com a utilização de
drogas alucinógenas, exercícios de respiração, meditação, etc.), levaram a uma
ampliação do conceito de consciência, que permitiu incluir os “estados alterados”
de consciência, nos seus diversos níveis, até a consciência cósmica.

Ao ampliar o conceito de consciência, a psicologia moderna foi ao encontro de
uma imensa reserva de conhecimento da humanidade: os sistemas e disciplinas
esotéricos espirituais de todas as épocas e latitudes, que tradicionalmente se ocu-
param com a multidimensionalidade da consciência.

Em 1978, o psicólogo LeShan elaborou um quadro comparativo da visão de mundo
de dois grupos de indivíduos: o primeiro, composto por “físicos teóricos”; o segundo,
por “místicos sérios”. Encontrou semelhanças gerais e conclui: “Se aqueles que bus-
caram dentro de si mesmos e aqueles que buscaram no exterior chegam às mes-
mas conclusões, podemos nos assegurar um pouco mais destes resultados”.

Como exemplo destes sistemas esotéricos espirituais de “místicos sérios”, podemos
citar na tradição oriental o Budismo (em todas as suas correntes), na tradição oci-
dental o misticismo das grandes religiões monoteístas: cabala (judaísmo), sufismo
(islamismo), cristianismo (São João da Cruz, Santa Tereza D’Ávila, etc.) e ainda os
ensinamentos de Krishnamurti e Gurdjieff.
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recupera a idéia do significado da doença (física ou mental).

O símbolo é o terceiro, que integra, abrange e transcende a dualidade. Para a autora,
esta conceituação de símbolo, aliada a ponto de vista finalista4 e ao mecanismo de
compensação5, complementam a questão da dualidade e da causalidade psicofísica,
tornando ultrapassado o uso do termo psicossomatização.

Toda e qualquer doença é um símbolo. O sintoma-símbolo é uma tentativa psíquica
de compensar uma disfunção no eixo ego-Self6 (provavelmente causada por um
complexo): a compreensão simbólica deste sintoma revela o complexo constelado
(ou seja, o complexo que está ativado) e aponta o conteúdo psíquico que precisa
ser integrado à consciência, para que o processo de individuação possa prosseguir.

A autora apresenta em seu livro, três casos nos quais a conscientização da polari-
dade abstrata dos complexos, isto é, a transdução da polaridade orgânica patológica
para a polaridade psíquico-abstrata7 levou à diminuição de sua expressividade
patológica orgânica, e à melhora da saúde geral do paciente.

Denise Ramos também nos lembra que a doença é apenas o outro pólo da saúde. As
totalidades pressupõem ambas, e é inevitável que no processo de individuação depa-
remos com elas. Diz ainda que a doença não precisa estar vinculada, necessariamen-
te a um processo psicopatológico. Ela pode ser indicativa de um novo símbolo:
“Quanto mais nos aproximamos do Self, mais a polaridade saúde/doença pode
também se apresentar”.

FASES OU CORRENTES EM PSICOSSOMÁTICA?
Fizemos até aqui uma revisão parcial da Psicossomática guiada por Denise Ramos.
Vamos deixá-la aqui e seguir citando Julio de MELLO F° (1992, p.19) que afirma ter
a Psicossomática evoluído em três fases:

- Inicial ou psicanalítica, com predomínio dos estudos sobre a gênese inconsciente
das enfermidades, teorias da regressão, benefícios secundários do adoecer, etc.
- Intermediária, ou behaviorista, estimulando a pesquisa em homens e animais,
tentando enquadrar os achados à luz das ciências exatas e dando grande estímulo
aos estudos sobre o estresse.
- Atual ou multidisciplinar, em que vem emergindo a importância do social e da
visão da Psicossomática como uma atividade essencialmente de interação, de inter-
conexão entre profissionais de saúde vários.

Na prática, nos parece que estas três correntes da Psicossomática não se sucederam
completamente, mas na verdade, pelo menos em parte, coexistem, tanto na pes-
quisa quanto na prática, dos médicos e de outros profissionais de saúde.

É verdade que hoje em dia está mais disseminada entre a classe médica a idéia de
que as doenças possam ter um componente psíquico na sua gênese, desenvolvi-
mento, tratamento e remissão; no entanto, esta receptividade muitas vezes fica
restrita a uma única escola psicológica, qual seja a Terapia Comportamental ou
Cognitiva. Ou então, a aceitação do fator psíquico, leva a uma medicalização que se
traduz em ansiolíticos e antidepressivos, que são indicados para os mais diversos

a doença é apenas 
o outro pólo da saúde
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As técnicas corporais 
são processo 
psicoterápico

(Nível da Mente – nível final de seu spectrum) – quando a consciência é una com
a energia básica do universo.

O MÉTODO CALATÔNICO COMO PSICOTERAPIA PROFUNDA
E HOLÍSTICA EM PSICOSSOMÁTICA
Os Métodos de Relaxamento como procedimentos terapêuticos estruturados e defi-
nidos, surgiram na mesma época (1908) em que era criado o conceito de
Psicossomática, e desde o início, foram considerados instrumento ou técnica de tra-
balho desta área. Para alguns teóricos, como P. Marty, por exemplo, seu uso é espe-
cialmente indicado para pacientes “somatizantes” na qualidade de trabalho tera-
pêutico não psicanalítico.

O relaxamento como técnica paralela ou auxiliar, muitas vezes aplicada por outros
profissionais que não o psiquiatra ou o psicólogo responsável pelo atendimento psi-
coterápico do cliente, tem sido amplamente aceito, desde sempre.

Os médicos são quase unânimes na aceitação das técnicas de relaxamento como
psicoprofilaxia. Alguns psicoterapeutas por outro lado, em certos casos, contra indicam
esta terapêutica baseados na convicção de que a redução da angústia, “sem elabo-
ração dos conteúdos psíquicos” (sic), alcançada pelo relaxamento, seria prejudicial
ao progresso do processo analítico.

O MÉTODO CALATÔNICO COMO PSICOTERAPIA PROFUNDA
O método de trabalho em psicoterapia proposto por P. Sandor, não se enquadra em
nenhum destes usos tradicionais da relaxação.

Em seu método, as técnicas corporais, não se colocam de forma paralela ao processo
psicoterápico. As técnicas corporais são processo psicoterápico. Elas são processo
psicoterápico tanto quanto a análise de sonhos, a interpretação, a amplificação, a
imaginação ativa, etc. Acreditamos que a produção acadêmica, os livros e artigos
publicados (na própria Hermes inclusive) tenham demonstrado isto sobejamente12.

Entendemos que o ser humano, apesar de existir em diversos domínios (como diz
LeShan), é uma Unidade e como tal deve ser tratado.

Existe uma linguagem do corpo que é a mais falada e a mais antiga de todas as lín-
guas – da qual a linguagem dos sintomas é apenas uma dentre outras importantes
subformas lingüísticas. DHALKE (2002, p.8).

Atualmente já não se fala em doenças psicossomáticas. Todas as doenças são psi-
cossomáticas, ou para sermos mais precisos, concomitantemente à toda manifesta-
ção somática (seja ou não doença) ocorre uma manifestação psíquica. Nem sempre
o ego está ciente disto. Ora a manifestação somática se faz de forma inconsciente,
ora a manifestação psíquica acontece abaixo do limiar da consciência.

A Psicologia Integrativa – da qual o método calatônico faz parte – objetiva recuperar
a fluência e compreensão da linguagem corpo-anímica arquetípica e universal.
Objetiva facilitar e intensificar o intercâmbio consciente entre as vivências anímicas
e as vivências corporais. “O corpo pode ser alçado à condição de palco no qual
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facilitam o diálogo 
entre o sistema nervoso 
e o sistema imunológico

Nesta quarta corrente psicossomática, além da dimensão social, é preciso também
considerar a dimensão ecológica profunda8 e espiritual. É impossível falar do
homem ou de seu adoecer sem reconhecer a “...interdependência fundamental de
todos os fenômenos e o fato de que como indivíduos e sociedades estamos todos
encaixados nos processos cíclicos da natureza dos quais somos dependentes. A
ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos (não é
antropocêntrica) e concebe os seres humanos apenas como um fio particular na
teia da vida”. CAPRA (1996, p.25 e 26).

A percepção ecológica profunda ou holística é, em última análise espiritual, na
medida em que pode ser entendida como um modo de consciência no qual o indi-
víduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade, com o cosmos como um
todo. Percepção que encontra fundamento nas mais modernas teorias da ciência,
mas que também é consistente com a sabedoria da chamada filosofia perene das
tradições espirituais. Para Márcia Tabone, o “movimento transpessoal”, então, não
pode ser considerado um sistema ou teoria completa, mas uma “revisão” da psico-
logia ocidental (à luz do novo paradigma) de forma a integrar os principais insights
das escolas psicológicas ocidentais, e das disciplinas da tradição esotérica.

Aquilo que chamamos corrente holística na psicossomática tem a tarefa, já ini-
ciada, de integrar os novos conhecimentos da neurociência, biologia molecular
etc., ao moderno conceito de consciência que, como vimos, por ser transcen-
dente, nos remete às tradições espirituais da humanidade. Colocaríamos como
exemplo de cientistas vinculados a esta corrente aqueles pesquisadores (como os
neurocientistas Humberto Maturana e Francisco Varela, que propõem o conceito
de autopoiese9, e cujas teorias levaram a uma revisão da concepção do sistema
imunológico10, como Candace Pert e seus colaboradores, que identificaram os
peptídeos como os mensageiros moleculares que facilitam o diálogo entre o sis-
tema nervoso e o sistema imunológico11 (a chamada rede psicossomática) e que
trouxeram subsídios científicos para a compreensão sistêmica da vida, do ser
humano e de seu meio, independentemente de sua crença religiosa ou espiritual,
que desconhecemos.

Como exemplo de pesquisadores e pensadores ligados às diversas correntes da psi-
cologia transpessoal: Stanislav Grof, Roberto Assagioli (Psicossíntese), e Ken Wilber
(Psicologia Integral). Este último, grande pensador moderno, que além de desen-
volver suas próprias idéias, cumpre o importante (e porque não, holístico) papel de
integrar em um todo coerente todo o conhecimento produzido pelas diversas
escolas teóricas da psicologia, desde seu início, até os nossos dias, e para quem: “as
raízes da psicologia moderna, estão assentadas em tradições espirituais, precisa-
mente porque a própria psique está plugada em fontes espirituais. Nos mais pro-
fundos recessos da psique, não se encontram instintos, mas o Espírito – e o ideal
é que o estudo da psicologia seja o estudo de tudo isso, do corpo para a mente e
daí para a alma, do subconsciente para o autoconsciente e daí para o supercons-
ciente, do estado do sono para o semi-desperto e daí para o plenamente desperto”.
WILBER (2002, p.9)

E para quem a dualidade mente-corpo (ou psicossomática) é apenas uma das dua-
lidades a serem transcendidas no caminho de retorno à consciência da Unidade
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Calatonia cria ocasião e facilita a intensificação deste diálogo, entre o ego consciente
(mais receptivo pelo efeito da relaxação) e o inconsciente que se manifesta tanto na
linguagem somática com suas sensações, movimentos e ruídos, como na linguagem
mais estritamente anímica, através de sentimentos, pensamentos e imagens.

Como expressa nossa colega Ana Maria Galrão RIOS (1991): “O trabalho corporal,
tanto em crianças quanto em adultos, atua no sentido inverso ao sentido da soma-
tização, na medida em que a pessoa se propõe conscientemente ao trabalho, dirige
a atenção para o corpo, experimentando-o de diferentes maneiras e explorando
novas sensações”.

Relacionando estas sensações, ritmos, movimentos e barulhos corporais, às emo-
ções, sentimentos, pensamentos, imagens e outras vivências anímicas concomitan-
tes ou sincrônicas.

Somamos a isto o trabalho do terapeuta, que amplifica explicita as metáforas e
interpreta simbolicamente o vivido. Podendo inclusive propor um processo de ima-
ginação ativa para aprofundar e examinar melhor algum conteúdo, fantasia ou
lembrança que tenha vindo à luz durante o relaxamento.

O método calatônico de trabalho em psicoterapia tem como característica, utilizar
a aplicação da Calatonia como um tempo-espaço receptivo, no qual a totalidade
do indivíduo pode se expressar e elaborar. A elaboração consciente posterior das
vivências anímico-somáticas promovendo o diálogo psique corpo e consciência
inconsciente ativa a função transcendente e seu poder de cura integral, tanto físi-
ca quanto anímica e espiritual.

É neste contexto teórico e prático que a Calatonia se propõe não como uma técnica
auxiliar, mas como um método de trabalho em psicoterapia profunda.

O MÉTODO CALATÔNICO E O CONCEITO DE ESTRESSE
O conceito de estresse criado na década de 30 pelo Dr. Hans Seyle (“É a resposta do
corpo a qualquer demanda, quando forçado a adaptar-se à mudança”)13 continua
válido e cada vez mais útil. Os desenvolvimentos tecnológicos e metodológicos
atuais têm permitido uma ampla investigação que nos permite entender como o
estresse produz doença.

Este é o campo da Psiconeuro (Imunologia) ou (Psiconeuro) Endocrinoimunologia
que tem esclarecido como a ativação do Sistema Nervoso Simpático exagerada e
crônica (mal pensar e mal sentir) mantém o organismo sob uma constante inun-
dação hormonal e peptídica que inicialmente provocará disfunções e, se mantido,
levará a alterações celulares e doenças anatômicas.

A saúde exige uma relação de equilíbrio entre os dois integrantes do Sistema Nervoso
Autônomo: Sistema Nervoso Simpático e Sistema Nervoso Parassimpático. No estres-
se, como sabemos, há uma ativação exagerada e desnecessária do Simpático. O
Sistema Nervoso Parassimpático pode ser ativado através de técnicas de meditação,
relaxamento, etc. Por isso dizemos que o relaxamento é um processo de recondi-
cionamento psicofisiológico, através do qual o indivíduo altera (se recondiciona)

ativa a função 
transcendente e seu

poder de cura integral
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uma ponte sobre o 
abismo que o hífen de 

psique-corpo representa

encontramos representada a nossa tarefa de crescimento e aprendizado.” DAHLKE
(2002, p.7).

SANDOR (1982, p.10) escreveu: “Jaspers ensina que todo vir-a-ser, viver e agir, para
que possam ser realizados, tem que se edificar em estruturas circulares; não há em
verdade, ocorrência unilinear, mas sempre comutações, recíprocas, retroativações e
um proceder em círculos que se expandem e se contraem. Assim, tensão e disten-
são representam polaridades que se estendem desde a categoria biológica até a
anímico-espiritual. Manifestam-se na contração muscular, na vontade, mas igual-
mente também na cosmovisão ideológica. Aquilo, que como intercâmbio rítmico, na
escala fisiológica produz homeostase, na escala psíquica aparece já como uma
tarefa ou incumbência de síntese que servirá como ponto de partida para uma
nova fase de esforço integrador”.

Colocar em palavras esta integração psicofísica (que certamente vai muito além do
racional) mostrou-se uma tarefa desafiante até mesmo ao próprio Jung.
Perguntado a respeito da relação corpo-mente, responde que “Tudo o que se pode
observar empiricamente é que processos do corpo e processos mentais desenro-
lam-se simultaneamente e de maneira totalmente misteriosa para nós. É por
causa de nossa cabeça lamentável que não podemos conceber corpo e psique
como sendo uma única coisa”. E, mais adiante: “Para meu próprio uso cunhei um
termo que ilustra essa existência simultânea; penso que existe um princípio parti-
cular de sincronicidade ativa no mundo, fazendo com que fatos de certa maneira
aconteçam juntos como se fosse um só, apesar de não captarmos essa integração”.
JUNG (1989, § 69 e 70).

Vimos no capítulo anterior como Denise Ramos, numa base teórica Junguiana, pro-
põe o símbolo como o terceiro que integra psique e corpo. Ou, dizendo de outra
forma, psique e corpo arquetipicamente já estão integrados e é a nossa “lamentável
cabeça” (nosso ego consciente com seu ponto de vista unilateral) que nos impede
de perceber isto.

À medida que recuperamos a capacidade consciente de pensar simbolicamente, de
pensar por imagens (à medida que entramos conscientemente em contacto com o
fantasiar ininterrupto da psique), construímos uma ponte sobre o abismo que o
hífen de psique-corpo representa. Recuperamos a capacidade de entender a lin-
guagem não racional e simbólica do corpo.

“O trabalho do corpo acentua sempre o presente vivo, porque permite a consciência
do corpo experimentado, vivido (ou experimentando, vivendo) e não somente do
corpo pensado. Eu passo a ser meu corpo”. HASSE (1991).

Para sermos mais precisos, talvez devêssemos dizer que o símbolo integrador se faz
(na medida em que simbolizar é um processo autônomo da psique) se o ego cons-
ciente estiver atento e receptivo aos conteúdos “irracionais, pré-racionais e arra-
cionais da psique total”. SANDOR (1982, p.101)

O símbolo integrador se faz por que, para Jung, a função transcendente é ativada
pelo diálogo cuidadoso e atento entre consciente e inconsciente. E, como sabemos, a
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É importante que se diga que isto ocorre como conseqüência natural da experiência
do método calatônico e do estado de relaxamento profundo que ele pode ocasio-
nar, sem que seja necessário ou mesmo de interesse do terapeuta propor qualquer
experiência neste sentido.

Alguns clientes têm estas experiências (de ampliação de consciência) com freqüên-
cia, outros raramente, outros nunca. E, para Sandor, não cabe ao terapeuta estimulá-
las ou valorizá-las de forma especial. Toda e qualquer experiência vivida na Calatonia
deve ser integrada e acolhida. Todas elas são importantes. São realidades psíquicas.

Márcia Tabone destaca que as técnicas usadas no contexto da Psicoterapia
Transpessoal têm por objetivo despertar as forças curativas inerentes ao ser humano,
de modo que possam seguir sua própria tendência natural para promover equilí-
brio e cura.

Quando pensamos no auto-recondicionamento, na ativação da função transcen-
dente e na atenção respeitosa à expressão da totalidade psíquica, percebemos que
o método calatônico propõe um caminho que leva à independência do processo
terapêutico, na medida em que ajuda o cliente a recuperar a linguagem simbólica
arquetípica e o ajuda a desenvolver o hábito e a condição da “escuta”.

Além disso, “É importante lembrar que a terapia corporal atua no organismo de modo
inespecífico, criando um impacto e uma reorganização energética... as técnicas de
abordagem corporal atuam liberando a energia contida (retida ou fixada) no corpo
para sua adequada destinação posterior”. RIOS (1991). Quando liberada (pelas téc-
nicas corporais, como a Calatonia) a própria libido encontra o caminho adequado
para a sua expressão (seja psíquica ou somática).

Como afirmamos anteriormente, a Calatonia é um tempo-espaço para a expressão
e escuta da totalidade, o que possibilita uma aproximação aos campos extra-racio-
nais da psique, inclusive às áreas de apoio transpessoal. SANDOR (1982 p.100). Mas
não só: quando a totalidade se expressa, “permite que cada um vislumbre aquilo que
está destinado a ser e ajuda a que se prepare para cumprir sua incumbência indi-
vidual como unidade dentro de uma unidade maior”. SANDOR (1982, p.10)

CONCLUSÃO
Como pudemos observar, a aplicação da Calatonia cria um tempo e um espaço
receptivo para que a totalidade possa se expressar na sua linguagem própria, que é
a linguagem simbólica físico-anímica.

A esta totalidade é oferecido um tempo e um espaço de atenção consciente e rela-
xada, que leva a uma intensificação do diálogo entre a consciência e o inconscien-
te. Vimos como a intensificação deste intercâmbio entre as partes “racionais, arra-
cionais, pré-racionais e irracionais” da psique contribui para o desenvolvimento de
uma linguagem simbólica mais fluente, tanto em sua expressão individual, como
universal.

Por isso dissemos que as técnicas corporais são processo psicoterápico, constituindo-
se como Psicoterapia Profunda na medida em que, para Jung, o constante diálogo

ajuda o cliente a
recuperar a linguagem 
simbólica arquetípica
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um tônus descontraído, 
não apenas

no sentido muscular

sua maneira de reagir aos eventos da vida, convertendo a resposta ao estresse no
seu oposto na “resposta de relaxamento”, através de uma ativação maior do
Sistema Nervoso Parassimpático que, associada a uma ativação menos freqüente
do Sistema Nervoso Simpático, leva a uma relação de melhor equilíbrio no Sistema
Nervoso Autônomo. As pesquisas atuais sobre estresse recolocam sua causa no
indivíduo, na reação que o indivíduo tem à situação, mais do que na situação em
si: uma mesma situação externa pode ser vivida como altamente estressante para
alguns e simplesmente como estimulante e desafiante para outros. O fator deter-
minante parece ser o significado ou o sentido que o indivíduo dá à situação vivida.

SANDOR (1982, p.92) nos ensina que Calatonia (do verbo grego khalaó) significa um
tônus descontraído, não apenas no sentido muscular: indica um estado de ânimo
desarmado, sem ira ou violência... tem também o sentido de deixar ir, perdoar os
pais, retirar os véus.

É bastante conhecido o efeito dessensibilizante da recordação de fatos traumáticos
em estado de relaxamento. Mas, este efeito ganha profundidade e maior significado
quando a recordação acontece espontaneamente (como na Calatonia) e a aborda-
gem psicodinâmica e simbólica amplifica e integra os conteúdos mobilizados.

O conhecimento atual em Psiconeurologia descreve o cérebro como plástico, refa-
zendo suas sinapses constantemente ao longo da vida; construindo e reconstruindo
suas memórias e modulando memórias e percepções de acordo com suas emoções.
Esta modulação às vezes se faz de forma equivocada, o que leva a um desequilíbrio
das funções nervosas autônomas e isto pode levar à ativação, inativação ou talvez
até mutação de genes no interior das células, levando à doença14.

Parece-nos que as descobertas recentes da Psiconeurologia revalidam o uso de téc-
nicas de relaxamento em Psicossomática. Principalmente quando integradas a um
trabalho de Psicoterapia Profunda, que favorece um nível de elaboração psíquica
capaz de alterar o chamado “marcador somático”15.

O MÉTODO CALATÔNICO E A PSICOLOGIA HOLÍSTICA
Se tivéssemos que classificar o método calatônico em uma das quatro correntes
descritas anteriormente, sem dúvida o encontraríamos mais integrado à corrente
Holística. Não apenas por que este método opera em uma base Junguiana, como
também pelo efeito ampliador verificado por sua aplicação.

Vimos que um dos fatores distintivos desta corrente (ou movimento) é a ampliação
do conceito de consciência. Ora, em nosso entender, o próprio estado de relaxa-
mento é um estado alterado de consciência, na medida em que é diverso tanto do
estado de vigília, quanto do estado de sono com ou sem sonhos.

A partir da vivência do estado de relaxamento, observamos, os pacientes tornam-se
mais receptivos e aptos a experimentar estados de consciência diversos, seja em
imaginação ativa seja em meditação. É como se a experiência do relaxamento, ao
mesmo tempo em que inaugura para o paciente a possibilidade de outros estados
de consciência, como que o “amacia”, poderíamos dizer, criando novas sinapses que
atuam como uma facilitação a estas novas vivências.
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Notas

1. Neste histórico, baseamo-nos principalmente em Denise Gimenez RAMOS, A Psique do Corpo. Uma com-
preensão Simbólica da Doença. p. 26 e seguintes.
2. A função transcendente exprime a singular capacidade de transformação da alma humana obtida através do
confronto com o inconsciente. C.G.JUNG - O Eu e o Inconsciente, p. 95. Simbolizar é uma atividade espontânea
da psique. O constante confronto da consciência com o inconsciente ativa a função transcendente, que produz
um novo símbolo (o terceiro não dado) que integra as polaridades de forma essencialmente nova.
3. Termo criado por E. Rossi, analista junguiano, pesquisador da psicobiologia da cura mente-corpo. A teoria da
transdução refere-se à conversão ou transformação de energia ou informação de um sistema a outro. Para ele, o
sistema límbico-hipotalâmico seria o maior transdutor mente-corpo e a hipnose seria facilitadora deste processo.
4. Para Jung, a psique visa a auto-realização, processo que ele denominou de individuação.
5. A finalidade básica da manifestação inconsciente é compensar uma atitude unilateral da consciência, para,
através da integração da polaridade reprimida, restabelecer o saudável curso do processo de individuação.
6. Para Jung, o complexo do ego é originário do arquétipo do Self (arquétipo da totalidade), e tem uma base
psíquica e outra somática. Assim, a imagem corporal é resultante não apenas de experiências pessoais, mas
baseia-se também na relação ego-Self que pode ser mais ou pode ser menos sadia.
7. Através de símbolos que emergiram em sonhos, imaginação ativa e psicoterapia verbal
8. Usamos aqui a designação ecologia profunda no sentido que lhe dá Arne NAESS conforme citação de Fritjof
CAPRA in A teia da vida. p. 25.
9. Termo que designa o padrão de organização dos sistemas vivos. Significa autocriação. Fritjof CAPRA. Op. cit.
p. 88 e 135.
10. A atividade fundamental do sistema (ou rede) imunológico seria a cognitiva, que mantém a identidade
molecular do corpo. A atividade imunológica defensiva seria um efeito secundário. Ibid p. 220.
11. Estes mensageiros interligam três sistemas distintos- nervoso, imunológico e endócrino – numa única
rede.Constituem a manifestação bioquímica das emoções desempenhando um papel crucial nas atividades
coordenadoras do sistema imunológico e interligam e integram atividades mentais, emocionais e biológicas.
Ibid. p.221
12. Em sua monografia (2004) a autora realiza este levantamento de forma parcial.
13. Susan ANDREWS. Stress a seu favor. Como gerenciar sua vida em tempos de crise, p.12
14. Denise MENEZES. Bases neurofisiológicas da medicina Mente-Corpo. In Entre a Psique e a Matéria. Novas
Conexões.
15. Marcador somático é o mecanismo cerebral que controla a classificação das experiências vividas, acionando
rapidamente uma resposta inconsciente...Quanto menos elaboradas forem as experiências negativas, maior o
risco de o cérebro classificar erroneamente os eventos memorizados. In Idem Ibid.
16. Assim começavam os contos das “Mil e uma Noites” de uma edição que não pude localizar.
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entre a consciência e o inconsciente ativa a Função Transcendente, com seu poder
curativo e transformador.

Vimos também como as pesquisas recentes referentes ao estresse, na área da
Psiconeurologia, revalidam as técnicas de relaxamento em geral por sua capacidade
em restabelecer um melhor equilíbrio no Sistema Nervoso Autônomo, através da
ativação da “resposta de relaxamento”. Esta revalidação das técnicas de relaxamento
se refere tanto ao alcance remissivo de quadros funcionais, como à condição pre-
ventiva, psicoprofilática, que um Sistema Nervoso Autônomo mais equilibrado tem.
Neste contexto, o Método Calatônico, por ser Psicoterapia Profunda, acresce a estas
competências terapêuticas, a abrangência e profundidade necessárias para uma
possível alteração do “marcador somático”.

Vimos também, como a Calatonia, de forma não induzida, simplesmente constelada
pelo espaço de escuta da totalidade que ela cria, atua como facilitadora para a
experiência de estados alterados de consciência, contribuindo para a ampliação do
conceito empírico que os indivíduos possam ter de si mesmos e da consciência
humana em geral.

Respeitosa perante a totalidade, a Calatonia nada impõe. Apenas oferece tempo e
espaço, “ouvido atento e boa vontade”16. Sem valorizar ou menosprezar quaisquer
vivências em particular, por que sabemos que se alguns precisam ascender, outros
necessitam ancorar, se alguns precisam expandir, outros necessitam focar e a tota-
lidade psicofísica, com seu poder de cura, propõe aquilo que o indivíduo, no
momento, necessita experimentar.

Num certo sentido, trabalhar com o Método Calatônico fortalece em nós terapeutas
esta atitude reverente que também em Jung vamos encontrar. Atitude que se faz
reverente não apenas diante da totalidade que cada indivíduo é. Mas se estende e
reafirma na reverência à Totalidade Maior, da qual as totalidades individuais são
expressão e símbolo. 

Desta forma, apenas podemos entender o conceito de saúde, como “saúde integral”:
aquela que abrange todas as dimensões da existência humana: biológica, psicológica,
social, ambiental e espiritual. E, “psicossomático”, como sendo o olhar daquele que
busca compreender o homem na sua inteireza.

Há cinqüenta anos, Sandor já pensava, sentia e vivia desta maneira. Por isto pôde
nos legar o Método Calatônico, que não pretende ser o melhor, nem tampouco o
único, mas que tem sido por todos estes anos um instrumento eficaz na assistên-
cia aos seres humanos em suas dores. Por todos estes anos a Calatonia tem sido –
e, através de nós, continuará sendo – um instrumento à serviço da vida.

a Calatonia 
nada impõe

02.Calatonia Um Método de Psicoterapia  15.10.06  22:22  Page 18




