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Este é um ensaio reflexivo sobre o papel das imagens durante

a Calatonia. Destaca-se a função integradora das imagens

espontâneas e propõe-se que sua ocorrência é sincronística

com o momento existencial da pessoa. A autora comenta relatos

de pacientes em psicoterapia em que ocorreram deslocamentos

da consciência no tempo e espaço interiores. Ressalta, ainda,

que tais experiências ocorrem em paralelo, tanto em quem

recebe os toques quanto em quem os aplica.
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Encontrar comigo mesma e com as pessoas, através dos toques calatônicos, clareou 
a minha vida. Comecei a aplicar a Calatonia aos 25 anos, e hoje, que ultrapassei o 
dobro dessa idade, ainda não compreendo todo o extraordinário alcance dos toques 
suaves. Sei que eles promovem contatos, registram sintonias, abrem portais... Mas 
como operam?

A Rede SenSíveL
Há algum tempo percebi que se cria uma rede de conexões durante o trabalho com a 
Calatonia. Uma rede é tecida quando toco os pontos sensíveis, mas nada é racionali-
zado. Só tenho de deixar que o campo de forças que alcança dimensões além da 
cons ciência cotidiana surja espontaneamente. Criando uma conexão além das fron-
teiras da mente concreta, eu e o outro navegamos pelo espaço interior a uma veloci-
dade estonteante, através de um jorro inesgotável de imagens, usufruindo energias 
insuspeitadas. O envolvimento calatônico processa mudanças no nível de consciên-
cia de quem aplica e de quem recebe. A verdade é que, ao mesmo tempo que 
tocamos, somos também tocados, e sujeitos a transformações psíquicas semelhantes.

Talvez não seja suficiente, mas é válido descrever o que as pessoas experimentam 
durante e através dos toques calatônicos. Luana, por exemplo, com mais de três 
anos de prática semanal com a Calatonia, fala da “liberdade para ir dentro e voltar”. 
Mais livre, ela revive antigas emoções:

“No começo, eu sentia angústia: peito apertado, respiração curta e alta, sensação 
de sufocamento. Depois de um bom tempo, isso diminuiu, mas ainda fico preocu-
pada, querendo estar bem atenta às sensações e às imagens. Dá um pouco de 
medo também, de não conseguir voltar ao estado de alerta. Algumas vezes acon-
teceu de eu ter imagens de mandalas se enrolando, cores se transformando em 
outras. Também senti o corpo ondulando, como se boiasse... Houve uma ocasião 
em que vi brinquedos que eram meus, senti que estava no meu quarto de criança 
e minha mãe ia entrar a qualquer momento. A Calatonia está me ajudando no 
aprendizado de soltar o corpo, mesmo quando as sensações e as lembranças são 
assustadoras, ou muito fortes, carregadas de emoções...”

O deslocamento consciente do mundo externo eventualmente acontece em direção 
ao futuro. Rosana tinha nove anos de prática quando viveu uma experiência pre-
monitória seguida de sonhos e elaborações conscientes durante a terapia.
 
“Desde o início do ano, a cada vez que fazia a Calatonia, me vinha à mente a imagem 
de uma máscara do teatro Nô japonês. Era infalível. Bastava deitar e logo aos primei-
ros toques a máscara aparecia. Em ângulos e jeitos diferentes. Em outubro, coinci-

“Experimentando o emergir das imagens calatônicas,
suas transformações, sobreposições e fusões entre si, percebe-se

o seu dinamismo integrador. E também, outro fato peculiar:
a finalidade inerente, isto é, elas surgem prontamente com aquele

conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais 
indicado, abrangendo as áreas necessárias e – como Jung diria –

constelam as respectivas esferas vivenciais, as potencialidades.”

Pethö Sandor
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dentemente (leia-se sincronisticamente), viajei ao Japão a trabalho. E uma torrente 
de sonhos e imagens aconteceu. Comecei a trabalhá-las e procurar a conexão delas 
com a minha história de hoje – um esforço que ainda estou fazendo. Isso tudo me 
trouxe mais sossego, me deu paz. E um desejo enorme de buscar o significado des-
sas raízes orientais. Várias vezes, na Calatonia, as imagens se sucediam, dando 
continuidade ao tema do sonho apresentado antes e durante a sessão; como num 
filme, elas vêm bastante reais, claras. Essa fluidez inclui sensações, situa ções e ima-
gens que ajudam na terapia.”

Cada imagem traz consigo um mundo inteiro de informações. Condensa percepções 
visuais, auditivas, táteis, cinestésicas, olfativas e gustativas, bem como um signifi-
cado emocional. Dor, alegria, melancolia e excitação colorem o campo consciente, 
segundo o significado alojado no cerne da imagem. Schultz (1932) observou que as 
pessoas apresentam preferências duráveis por certo tipo de imagem. Uma pessoa 
predominantemente visual ficaria dependente desse tipo de imagem para orienta-
ção espacial, apoiando-se nas informações visuais para elaborar o contexto emo-
cional de um encontro, por exemplo. 

Quando a adaptação com o ambiente é predominantemente apoiada em imagens 
cinestésicas a pessoa age, movimenta-se e exibe um comportamento mais interativo. 
No entanto, há uma certa preferência geral para emoldurar as impressões do 
mundo externo, bem como do interno, segundo o que os olhos dizem. Perto dos 
olhos, perto do coração. 

Os relatos com abundância de imagens visuais talvez sejam a maioria. Percepções 
do interior do corpo também se apresentam com freqüência durante os toques 
calatônicos. As estimulações subliminares em tendões e articulações seriam, por 
exemplo, a causa das sensações de Ana:

“No segundo ou terceiro toque nos pés a sensação de relaxamento já é intensa. 
Sinto minhas pernas se abrindo gradativamente no colchão, como se fizessem parte 
de uma engrenagem. Faço Calatonia há um ano e meio, e tenho notado que estou 
começando a ter uma postura mais flexível. Estou muito bem com a amplia ção de 
minha consciência.” 

A flexibilidade mencionada refere-se à dinâmica corporal, bem como à facilidade de 
movimentação no espaço interior. O mesmo sentido está presente no relato de 
Beatriz – que participou de um workshop comigo – ao superar uma certa rigidez, 
ocasião em que se permitiu entrar em contato com espaços internos mantidos 
fechados até então.

“A minha infância tinha sido totalmente apagada de minha memória, até começar 
o trabalho com a Dra. Cidinha Clemente, há dois anos. Através da Calatonia, muitos 
conteúdos importantes vieram à tona e foram tratados. É como se eu tivesse acor-
dado de fato.”

O deslocamento, no caso de Beatriz, ocorreu para o passado, trazendo a sensação 
de finalmente abrir os olhos para a vida. Um resgate comum nos pacientes que 
atendo é o de trazer ao presente sensações físicas de momentos-chave do passado. 
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Assumem a dor, até o espasmo, tossindo ou chorando, como no tempo já vivido. 
Nada, porém, ocorre ao acaso, mas tem íntima conexão com o presente e com a 
recuperação futura.

Com incrível precisão, a auto-regulação psíquica conecta-se ao conteúdo necessário 
do inconsciente, num ritmo de velocidade impensável, em fiel obediência ao melhor 
ajustamento adaptativo para o atual momento existencial. A rede de conexões des-
pertada através dos toques calatônicos é sincronística.

O duPLO diáLOgO
A sincronicidade da experiência no processo calatônico relaciona o tempo passado, 
presente e futuro de quem recebe os toques. Entretanto, o tempo de quem aplica 
também é amplificado. Em cada pessoa, o movimento interior ocorre sem inter-
ferência direta, ordem ou sugestão explícita. Um conjunto de sutilezas interconecta 
e intraconecta a dupla em um diálogo de consciências ampliadas. 

Na sessão, tenho necessidade de apoiar-me em contatos visuais e cinestésicos, além 
de movimentar-me amplamente. Durante o processo calatônico, meus ouvidos 
abrem-se para sons que antes não eram percebidos. Inclusive o olfato torna-se uma 
fonte auxiliar de imagens. Percebo que esse caudal de impressões subjetivas que recebo 
espontaneamente muito provavelmente concorre para constelar uma abertura maior 
às imagens internas dos pacientes.

Durante as sessões dos toques nos pés, por exemplo, permaneço quieta, mas meu 
espaço interior se expande de maneira a abarcar outros “ambientes”, os quais estão 
relacionados com os conteúdos que emergem, tanto em mim, quanto na pessoa 
que recebe os toques. Na verdade, a separação é ilusória, apenas uma maneira de 
falar. A conexão molecular que existe com tudo o que há em volta torna-se bem 
perceptível durante o contato. 

“O terapeuta também pode ser estimulado, em vários graus, pelo contato. A nature-
za do contato tópico permite a dupla estimulação, o que coloca o terapeuta, ao 
menos potencialmente, como sujeito a um processo de tranqüilização e de intros-
pecção. Os seus conteúdos inconscientes podem aflorar como necessidades ainda 
não satisfeitas, ou na forma de desejos ainda não elaborados, conduzindo-o a uma 
vivência comparável àquela do analisando.” (PENNA, 1979, pág. 76-77). 

Essa convivência no momento da relaxação calatônica permite a projeção e a identi-
ficação, trazendo novos elementos ao processo transferencial. A Calatonia torna pos-
sível a comunicação profunda, lançando a ponte que revela conteúdos não-verbais, 
pré-verbais e verbais. 

inundAdA de FeLicidAde
Uma outra ordem de fatores a ser considerada na compreensão dos relatos das 
sessões de Calatonia é a tipologia psicológica dos pacientes. Se usarmos o esquema 
das quatro funções psicológicas de C.G. Jung (sensação, intuição, sentimento e 
pensamento) em suas variantes introvertida e extrovertida, observaremos que as 
expressões escolhidas pelos pacientes denotam um padrão adaptativo interno 
característico.
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As observações de Lúcia, terapeuta corporal, eram freqüentemente relativas a “peso 
no corpo, água na boca, sensação de formigamento em alguns locais”, denotando 
a predominância das sensações físicas. Entretanto, Lúcia percebia alterações de 
energias pelo corpo: respostas mais intuitivas. Em certa ocasião, ela relata a “aber-
tura de partes que ficam inundadas de felicidade”. Note-se que a função sentimento, 
estimulada, expande e colore a imagem cinestésica com sinais afetivos. O jorro de 
prazer sensorial é mais do que físico, é um gozo de felicidade. A capacidade de 
interpretar as sensações de maneira afetiva surge também quando ela trabalha. 
Durante a aplicação da Calatonia, conta que se sente enternecida, tem compaixão 
pelos pacientes.

A fonte de mensagens internas aberta através dos toques calatônicos é perman-
ente? Para Alfredo, engenheiro e empresário, a Calatonia desperta uma força que 
dura aproximadamente uma semana. Perde as tensões, as dores e até as “coisas do 
espírito” ficam melhores. Certa ocasião ele tem a impressão de que retira uma más-
cara de seu rosto. Então, vê na testa algo que descreve como a hélice de DNA. 
Estaria ele se referindo ao chacra da fronte – um dos sete centros principais de 
energia, presentes na tradição hinduísta – conhecido por praticantes de yoga?

Alfredo não é praticante de nenhuma religião oriental, nem de técnicas de medita-
ção. Confessa total desconhecimento dos chacras. A percepção do campo sutil na 
região da fronte é, porém, natural e comum. Sua interpretação ajusta-se ao seu 
universo conceitual: hélices de DNA estão nas revistas. O interessante é a sincroni-
cidade, pois ele precisa abrir os olhos para as intrincadas relações familiares que o 
mantêm aprisionado. Tem intuições, mas não as utiliza. Depois desta imagem, con-
versando sobre a sintonia fina entre o corpo e a alma, ele desperta para as sutilezas. 
Entende quando ocorrem sinais de sincronicidade e fica mais atento às influências 
dos traços genéticos de sua família.

O relativo desconhecimento dos centros de energia do corpo sutil não impede que 
as pessoas tenham percepções e que as interpretem. A “inundação de felicidade” é 
uma imagem poética para o bem estar causado pela liberação da corrente energética. 
A hélice do DNA é movimento puro de moléculas protéicas. Alfredo usa uma 
descrição característica de seu condicionamento de engenheiro: concreta, embora 
tonalizada pela imaginação. O processo interno desencadeado através dos toques 
calatônicos não gera algo totalmente novo, não impõe uma percepção inusitada, 
produzida por uma causa do exterior.

O movimento em espiral dos chacras é comparado, em linguagem mais comum, ao 
efeito das três pás de um ventilador. São vórtices arredondados, mexendo-se em 
velocidades diferentes segundo seu funcionamento, nas direções esquerda ou direita. 
Relatos mencionando uma “mexida” no corpo, eventualmente com um pouco de 
náusea ou tontura podem referir-se à captação da presença dos chacras em áreas 
do ventre ou da cabeça. Responsável pelo fluxo energético, o dinamismo dos 
chacras também se apresenta nos membros.

Charles vê e sente sua perna direita ardendo, como um tronco de madeira queimada. 
A emoção associada a esta imagem, embora dolorosa, torna-se amplamente tera-
pêutica em si mesma. Segue-se uma torrente de sonhos trazida para a terapia, com 
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a conseqüente revisão de hábitos já ultrapassados. Charles revê modos de ser, de 
agir e de falar que bloqueiam a liberação da energia afetiva e sexual. Quando há 
uma região corporal que não recebe adequado fluxo energético, formam-se ima-
gens sombrias, interpretadas pela pessoa através de seu padrão mental particular.
 
Em outra sessão, com a técnica básica nos pés, eu percebi que Charles ia descendo, 
amolecendo. Embora quase não se movimentasse, ele lembrava um gato. Minhas 
imagens estavam bem frescas quando ele comenta que estivera como se fosse em 
sua casa, deitado no sofá como é seu costume. Sua gatinha predileta subiu para o 
colo e ficaram, os dois, no chamego. Então, ele muda a expressão de repente, ficando 
envergonhado. Percebe que a gatinha era uma parceira permitida para expressar a 
sensualidade que ele reprimia com a esposa. 
 
A assimilação psicológica dos estímulos táteis calatônicos não é invasiva, mas facili-
tadora. Permite a tradução das mudanças do campo energético interno, porém, 
eventualmente, a compreensão vem com impacto. Antonia está com câncer e talvez 
tenha de passar por uma cirurgia. Durante as primeiras sessões, ela não pode relaxar. 
Quando aceita mais o processo, entrega-se a uma longa viagem através da infância 
e mocidade. As recordações só aparecem durante a Calatonia (técnica básica) traduz-
indo uma espécie de elaboração interna da doença. 

Em certo dia, seu rosto fica particularmente rígido. Ao terminar os toques nos pés, 
faço outros no rosto e na cabeça. Antonia chora lentamente e baixinho, com um tipo 
de esgar nos músculos tensos na face. Então, ela me conta que sua mãe a punia 
quando ela ousava dizer o que sentia. Mas, que ela - a mãe – tinha grandes explosões 
de gritos quando sentia vontade. Antonia cresceu nesse ambiente de dupla mensa-
gem, em que palavras conflitavam com atos e as emoções não eram livremente 
consentidas. Sua avaliação foi que esta fase inicial contaminou seu corpo com ele-
mentos de auto-destrutividade. Aceitou fazer exercícios para liberar a raiva. 
Permitiu-se, depois, perdoar a mãe e a si mesma, liberando o passado. Ela renasceu 
lenta e decididamente após uma operação. Pouco antes de falecer, anos depois, dizia 
que tivera uma doença do corpo para curar-se na alma.
  
Em outra ocasião, um cheiro estranho que não vinha de lugar algum surge durante a 
aplicação da Calatonia com um senhor de 65 anos. Registro claramente que se trata 
de um sinal do processo calatônico. Em seu relato, Jorge se vê bem jovem, nos altos 
fornos da empresa siderúrgica onde trabalhou. Pergunto se naquele ambiente havia 
um cheiro peculiar. Sua resposta é enfática: “Claro! Pude sentir de novo o cheiro ter-
rível que me atormentou tantos anos, mesmo quando trabalhava na cabine de vidro 
acima dos fornos.“

A inalação dos gases químicos da siderurgia é altamente tóxica. Seria ela uma das 
causas da grave degeneração do sistema nervoso que Jorge apresenta? Ele vem à 
psicoterapia perguntando-se por que sente tantas dificuldades nos movimentos dos 
braços. Seu inconsciente elaborou uma proposta que mereceu atenção e orientou o 
tratamento.

O tempo e o espaço estão unidos no mundo interno de quem toca e de quem é 
tocado. Durante o processo calatônico viajamos na velocidade da luz, através das 
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curvas do tempo. Descobrimos que as dimensões do espaço tridimensional são apenas 
uma parte limitada da experiência possível. Esse estado é uma ampliação do tipo de 
cons ciência que temos durante a vigília relaxada, em que ainda abrimos os sentidos 
para o mundo externo e seus estímulos. Quando o silêncio e os toques alcançam a 
quali dade do contato profundo, então o/a viajante e seu/sua acompanhante entram 
por caminhos que diferem do cotidiano. As imagens calatônicas acendem-se como 
estrelas no céu da consciência ampliada pela navegação no universo interior.
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