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RESUMO 

 

Com o tema vivências, sonhos e saúde psicológica apresento alguns resultados, da atividade 

clínica psicológica muito promissor, publicados em meu dois livros: Vivências, Sonhos e 

Reflexões/2010 e O despertar da vida afetiva saudável aos 81 anos com Alzheimer/2012. Abordo 

a função do aparelho mental que nos torna humanos, em nossa primeira base, nas vinculações e 

interações humanas: o eu psicológico. Como é estruturado? De que se alimenta? Houve-se falar 

diariamente nos noticiários de jornais impressos e televisivos sobre violência psicológica. Mas 

como se caracteriza, de fato, violência psicológica? Através de meus livros exemplifico, casos 

bem concretos,  a revelar a origem dos problemas psicológicos e as conseqüências ao longo da 

vida do sujeito que sofre  calado, a violência psicológica. No primeiro livro predomina o 

universo das memórias oníricas,  revelam com muita clareza os conflitos do eu psicológico, com 

a possibilidade de resolução. Meu segundo livro é um estudo de caso com enfoque no convívio 

doméstico, ponto central, de minhas reflexões acerca do desenvolvimento do eu psicológico não 

escolarizado, que culminou na doença de Alzheimer. Revelo com bastante propriedade a 

necessidade de tratar, preventivamente, a saúde psicológica. 

 

Palavras-chave:  Saúde psicológica, base familiar, sonhos,  reflexões, Alzheimer.  
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 1. INTRODUÇÃO 

 

Apresento os resultados de meu trabalho incansável, em busca da compreensão do nosso 

universo psicológico, em dois livros: Vivências, Sonhos e Reflexões/2010, O despertar da vida 

afetiva saudável aos 81 anos com Alzheimer/2012. A base familiar, as perdas, os ganhos e os 

benefícios conquistados. O eixo norteador aqui focado é o contexto das vivências domésticas, 

onde tudo tem início, meio e fim. Em meus dois livros centralizo a atenção nos conteúdos das 

vivências psicológicas que estruturam a personalidade do sujeito humano. O que nos envolve e 

nos permeia desde o ventre materno são os fenômenos energéticos (energia corporal) e, 

imagéticos (imagens do ambiente físico -postura materna, paterna, etc., casa, animais, vegetais, 

etc.) do contexto das vinculações domésticas,  expressadas  em palavras com tons de voz, olhares 

e gestos bons ou menos bons. Ou seja, que estimulam o desenvolvimento psicológico motivado 

para a auto-aceitação, de si mesmo, na imagem do corpo físico, que manifesta-se na boa auto-

estima, no do lado menos bom, na baixa auto-estima. 

 

2.  COMO É ESTRUTURADO E CONSTRUÍDO, EM CADA UM DE NÓS, O EU 

PSICOLÓGICO? 

 

Todo o dia, nos telejornais ou nas páginas policiais dos jornais impressos, se ouve falar dos 

conflitos nas famílias, nos movimentos de rua ou mesmo no trabalho, que implicam em abusos 

ou violência psicológica. Mas o que é mesmo violência psicológica? De acordo com Doron e 

Parot (2001),  a origem da violência é física onde faz reinar a lei do mais forte, oprimindo os 

indivíduos ou grupos mais fracos. No caso doméstico pontuo que as crianças são o grupo mais 

fraco.  Caracteriza-se, conceitualmente, por violência psicológica, uma utilização do raciocínio 

perverso, exercido pelas pessoas dominantes para prolongar e  reforçar a sua superioridade (falsa, 

ancorada em um eu psicológico doente) em  ameaças verbais agressivas, intimidantes, 

xingamentos (nos dias atuais ninguém mais deve viver com esse tipo de pessoa), que denigre o 

sujeito como um todo, críticas abusivas.  Submetem as vítimas a contradições lógicas, a 

comunicações paradoxais, das quais não consegue escapar e onde a culpabilidade é voltada sobre 

a própria vítima, exemplo claro  descrevo em meu segundo livro, onde a doente de Alzheimer, 

manifesta-se em prantos a dizer: ‘não tive, culpa, não tive culpa’, ao pegar seu braço e perguntar: 

não teve culpa de quê?  Em prantos fala: ‘de minha mãe morrer lá no (...).’ A partir desse 

enfoque correlacionei ao que venho observando na clínica psicológica.  
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Quais conteúdos psicológicos causam sofrimentos, de onde provem a fonte mantenedora 

desse sofrimento e, como é que se manifesta no cotidiano das pessoas? 

Palco central e originário de todo tipo de violência é a realidade doméstica. O cotidiano dos 

vínculos familiares. As vivências perturbadoras, os convívios viciados em verbalizações 

agressivas, espancamentos e abusos de poder dos adultos doentes psicologicamente.  

Fato surpreendente emerge na clínica psicológica, quando o enfoque é os conteúdos dos 

sonhos (oníricos), ou seja, as vivências da memória onírica. Parece que todo o enredo psicológico 

da vinculação relacional familiar, emerge no cenário das memórias oníricas. Entre a maioria de 

meus pacientes adolescentes e adultos, os conteúdos oníricos trabalhados no contexto da 

realidade de cada um, revelam um desenvolvimento psicológico mais presente, perceptivo, 

tolerante e com pausas para se pensar antes de reagir a qualquer confronto. Os insights são 

notórios no tocante à compreensão de si mesmo.  

Seguem exemplos abaixo de meu primeiro livro: Vivências, Sonhos e Reflexões (2010):  

 • Ao aprender a compreender e a interpretar imagens e conteúdos do universo onírico 

vamos reconstruindo o nosso campo subjetivo afetivo: O Eu psicológico, no processo de 

escolarização. Liberando os medos e resgatando a coragem frente aos conflitos 

parentais. Ex.: sonho da página 76, vol.II. – o medo do pai. A elaboração e discussão 

reflexiva do conteúdo e as imagens viabilizaram-me entender meu comportamento 

frente ao pai. 

 • Os sonhos também se apresentam como sinais de abertura e resolução de problemas. 

Ex.: sonho da página 234, vol. II.  

 • Sonhos que predizem um futuro distante e, quando lá chegares reconhecerás, ao se 

deparar com objetos ou imagens daquele sonho de outrora. Ex.: sonhos das páginas 250 

e 251, vol.I.  

 • Sonho que revela o confronto com sentimentos revoltosos e abrindo caminhos para a 

esperança vindoura. Ex.: página 238.  

 

2.1  Então, por quais caminhos é conveniente percorrer, avançar e abraçar para 

conquistar a saúde psicológica?  

 

De acordo com minhas observações clínicas e pesquisas, Nogueira (2010/2012), os 

caminhos possíveis para a prevenção e manutenção da saúde psicológica, é a escolarização do Eu 

psicológico. 
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 Mas como? Tratamento psicoterápico. Dar abertura ao movimento e circulação do prazer 

na mente e no copo,  promovem um bem-estar geral de satisfação com a vida como ela é aqui e 

agora. 

 • Segundo Gaspar (2005), existem provas de que as emoções têm efeitos cerebrais 

específicos (LaBar e LeDoux, 2003), entre os quais se destaca o envolvimento do 

complexo amigdalino na codificação de informação emocional (v.g., Cahill et al. 1996). 

(....), o estado actual exige a consideração de facto de aspectos afectivos envolverem 

actividade cerebral específica, (...). 

 • O prazer é fonte de satisfação, sensação psico-física, fluída e vibrante. Segundo Doron 

& Parot (2001), é afecto agradável que interessa a sensibilidade física (prazer corporal), 

e a sensibilidade «moral» (prazer de pensar), e põe o problema a sublimação (prazer 

estético), seria a origem necessária da actividade: à experiência da satisfação põe fim à 

excitação.  

 • Para Lowen (1985), é o prazer de estar totalmente vivo, fundamenta-se no estado 

vibratório do corpo, sendo percebido na expansão e contracção do organismo e em seus 

sistemas orgânicos componentes – respiratório, circulatório e digestivo.  

 • Que nas palavras de Dámasio (pp 302-303,  2003): A neurobiologia da emoção e do 

sentimento diz-nos, em termos bem sugestivos, que a alegria e as suas variantes são 

preferíveis à tristeza e às suas variantes, que a alegria leva mais facilmente à saúde e 

ao florescer criador. Não parece haver aqui qualquer equívoco: devemos procurar a 

alegria, por decreto assente na razão, mesmo que a procura pareça tola e pouco 

realista. 

 

A linguagem afectiva, com sensibilidade para observar, sentir, tocar, compreender e ensinar 

a readaptação ao ambiente psicológiuco e corporal, com: empatia,  diálogo,  partilha de 

vivências. As intervenções  são focados na linguagem afectiva corporal: tom de voz, toque sueve, 

escuta sensível, numa acção de dissecação lenta e contínua dos velhos sentimentos ressentidos, 

levando a/o paciente  à resignificar o viver quotidiano via, compreensão psicológica. Que por 

vez, vinculados aos  relacionamentos familiares,  formam a base da estrutura psicossocial,  

ampliando-se no espaço das inter-relações psicológicas.  É essa base que é  fonte de sinergia, 

através de elogios, atenção e carinho (pais e filhos) –grupo familiar coeso e bem relacionado que 

promove a confiança, e, posteriormente  envolve  associações e redes externas sólidas, trabalho 

de equipes,  valorização das diferenças com respeito e responsabilidade. Os valores morais, 

éticos e sociais  fortalecem-se e tornam-se o modo de vida saudável. Trabalhar a linha histórica 

do tempo (passado, presente, fututo) é auto-avaliar-se e preparar-se para o presente futuro. 
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2.2  Meu segundo livro, Nogueira (2012), apresenta  um Estudo de caso Clínico 

inovador, com resultados surpreendentes.  

 

Revelo  uma intervenção psicológica diferenciada com uma pessoa com Alzheimer, com 

nome fictício: Maria. As acções de acompanhamento psicológico, psicopedagógico e geriátrico, 

envolveram  Maria integralmente, dos 81 ao 84 anos, com actividades priorizando o campo da 

afectividade. O verdadeiro Eu psicológico. Segue aqui algumas referências que se encontram no 

livro sobre a doença Alzheimer,  que considero trata-se de doença  psiconeurológica, oriunda das 

disfunções psicológicas. 

 

 • A doença de Alzheimer é considerada uma demência primária, não sendo efeito 

secundário de qualquer outra doença (Será?), segundo as investigações científica. É 

irreversível e progressiva, com início, geralmente lento (o silêncio das emocões doentes 

reprimidos e suprimidos da consciência presente; pontuação minha); prevalência de 

5% acima dos 65 anos e de 20% acima dos 80 anos. Tratamentos medicamentosos 

(médico) e não-medicamentosos (Estimulação cognitiva). E, onde fica a estimulação 

afectiva saudável?  

 • Segundo a literatura médica: leve, moderada e grave e, segundo as diversas fontes que 

versam sobre o assunto, preconizam uma fase terminal lenta, agonizante e dramática 

tanto para o doente como para os cuidadores e familiares. Parto do princípio de que é 

possível mudar este quadro sombrio. 

 • Identifiquei que chorar com a oportunidade de esclarecer os sentimentos primários, 

oportunizava-a à uma reorganização psicológica e relaxamento corporal, com um sono 

sereno, profundo.  

 

A doença de Alzheimer,  para doente, segundo minhas observações  assemelhava-se  a um 

pântano escuro. Uma dor emocional silenciosa (inconsciente), sombria e corrupta, rouba 

memórias, vivências, atenção e consciência presente. A disfunção queixosa da doente em estudo, 

centrava-se na presença das fontes afectivas domésticas, núcleo parental, até iníco da 

adolescência permissivos, posterior `adolescência  intimidativos, restritivos. A vida  conjugal    

sob o enfoque repetitivo em agressões psicológicas, em palavras, gestos, olhares, com 

sentimentos de ameaças e exigências, seguidas de abuso de poder físico sexual (esposo), que 

caracteriza-se claramente em violência psicológica. Desenterrei os sentimentos de prazer,  

resgatando a doce sensação do sentimento de pertença familiar. 
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Este Estudo de Caso Clínico Psicológico foi apresentado por mim no Primeiro Congresso 

dos Psicólogos Portugueses em Lisboa (abril/21/2012) e também no XIII Congresso Brasileiro de 

Psicoterapias Corporais (Maio/2013).  
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