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Resumo: Neste artigo apresento uma reflexão sobre a possibilidade de recuperar memórias 

traumáticas em terapia, que podem ser reconstruídas adquirindo novas associações, como 

compreensão da situação presente e sensações de suporte, segurança e empoderamento. As 

novas memórias reconstruídas, devido à plasticidade cerebral, podem ser recodificadas e 

reconsolidadas. O cérebro passaria a utilizar essa nova memória reconstruída e reconsolidada 

como referência, em lugar de buscar a memória traumática original, embora essa não seja 

apagada, apenas caia em desuso. A nova memória adquire assim uma função reparadora em 

relação à memória traumática original. 
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A FORÇA VITAL se origina no corpo e sustenta a vida da mente e do 

espírito, conforme nos ensinou Lowen e Guy acabou de reforçar e 

expander hoje brilhantemente. Na Análise Bioenergética temos focado no 

papel do corpo em criar, conter, carregar, descarregar e regular a FORÇA 

VITAL. É disto que quero falar aqui, ressaltando a propriedade de 

reparação da nossa memória, para restaurar e liberar a FORÇA VITAL após 

um evento traumático.  

Venho estudando, praticando e ensinando Análise Bioenergética por mais 

de 35 anos e acompanhei as evoluções que aconteceram nesse período. A 

atualização mais recente de nossas teorias e práticas aconteceu com a 

incorporação da neurociência e da teoria Polyvagal descrita por Stephen 
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Porges (2012). Temos estado envolvidos em encontrar a melhor maneira 

de combinar as estratégias “TOP DOWN” e “BOTTOM UP” em nosso 

trabalho pessoal e clínico a fim de manter ou recuperar a auto regulação 

do Sistema Nervoso, com a intenção de curar traumas de 

desenvolvimento ou traumas causados por eventos específicos. 

Quero compartilhar um evento traumático associado com violência, que 

vivi, e o que aprendi no meu caminho para recuperar minha FORÇA VITAL. 

A primeira lição do que passei para minha recuperação, foi sobre a ordem 

ou sequência de abordagens: Primeiro, eu tive que descobrir quanta 

excitação era tolerável, e que tinha que acalmar meu Sistema Nervoso 

Autônomo antes de tentar intervenções mais ativas, como a expressão de 

raiva e medo e os tremores neurogênicos. Quando tentei praticar TRE  - 

tremores neurogênicos, senti que a excitação cresceu a um nível 

insuportável, em lugar de produzir alívio. Eu precisava antes de qualquer 

coisa, desativar o sistema de Hiperestimulação. Depois de sessões de 

relaxamento, alongamento e hipnose, foi possível expressar raiva, mas 

ainda não foi a solução.  

A segunda coisa que vivi foi a possibilidade de introduzir novas memórias 

reparadoras no processo de recuperação, reconsolidação e re-codificação 

da memória traumática. Precisei fazer isso antes de praticar T R E. 

Eu podia conhecer os conceitos e a teoria, mas tinha que sentir isso no 

meu corpo. 

A Neurociência explica: cada vez que uma memória é recuperada, ela não 

se apresenta da forma como aconteceram os fatos. Ela é representada na 

mente, no presente, modificada por fatos, percepções e experiências que 

aconteceram depois do evento. E o cérebro não sabe distinguir bem entre 

fatos que realmente aconteceram e situações imaginadas, especialmente 

no território da memória implícita.  

Nossos olhos não são apenas para ver, eles são também projetores que 

mostram uma segunda história. Esta segunda história pode bem ser uma 

história reconstruída.  
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A neuroplasticidade permite a criação de um novo registro que, quando 

associado à antiga rede neural, permite a criação de um novo registro, 

originando uma nova e atualizada rede neural. Com a intensidade, a 

repetição e porque a nova história traz conforto, a nova rede tende a ser 

mais usada e a antiga tende a cair em desuso.  

Uma das funções do hipocampo é equilibrar a atividade da amigdala, para 

a resolução de Trauma de Stress Pós Traumático. O Hipocampo é essencial 

para processar a linguagem e, mais importante, o hipocampo trabalha 

para organizar e codificar memórias como PASSADO, PRESENTE E 

FUTURO.  

Além da Análise Bioenergética, também estudei Terapia da Linha do 

Tempo e Hipnose de Milton Erickson,  que são ferramentas do tipo 

“Top Down” para tratar trauma.  

Peter Levine (Conferência de 1996) influenciou a teoria e prática da 

Análise Bioenergética, assim como Stephen Porges (2012) com a 

teoria  Polyvagal. 

Quantos de vocês assistiram ao filme A VIDA DE PI? O filme conta a 

história da relação entre um adolescente e um trigre, num bote salva-

vidas. O filme é um lindo exemplo de memória reparadora.  

 

Pi era um garoto indiano de 15 anos, cuja família era proprietária de 

um Zoológico na Índia. A família emigrou para o Canadá levando no 

navio alguns animais do Zoo. Atingido por uma tempestade, o navio 

afundou. Pi conseguiu subir num bote salva-vidas, cujos outros 

ocupantes eram: um marinheiro com a perna quebrada, um cozinheiro 

malvado que portava uma faca e a mãe de Pi. Coisas horríveis 

aconteceram no barco e, à medida que a violência aumentou, um 

misterioso tigre surge ali. Em vez de pessoas, o que vemos no barco é 
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uma zebra machucada, que acaba morta por uma hiena, e uma 

macaca, que luta com a hiena e acaba também sendo morta. Fica 

implícito que Pi (ou o tigre) liquidou o marinheiro malvado (a hyena). 

No barco restaram apenas Pi e o tigre, que compartilharam muitas 

aventuras, criando uma relação de apego. 227 dias se passaram 

antes que o barco chegasse a uma praia no México. Quando Pi é 

socorrido, o tigre desaparece no mato para não mais voltar. 

Nas cenas finais do filme, vemos Pi adulto, agora um professional bem 

sucedido vivendo nos Estados Unidos, casado e com 2 crianças. Ele 

conta sua história para um jornalista que vai escrever um livro sobre 

aquela incrível história de sobrevivência após 227 dias no mar. 

Quando Pi termina de contar sua fantástica história com os animais no 

barco, o jornalista tem um insight: “a zebra era o marinheiro ferido, a 

macaca era sua mãe, ambos foram mortos pela hiena – o cozinheiro. 

E o tigre… era você.”  Pi concorda com a cabeça, sorri e diz: “Qual 

história você prefere?” E o jornalista, pensativo, diz: “A história com o 

tigre”. 

Esta história fantástica ilustra como nossa memória pode aceitar nova 

informação, criar ponderosas associações e gerar um novo conjunto 

de memórias que constituem uma narrativa paralela. Dependendo da 

intensidade e da repetição da nova narrativa, o sistema corpo-mente 

pode tomar essa nova narrativa paralela como verdadeira. Os fatos 

reais não são apagados, mas a nova narrativa prevalece no teatro da 

mente. 

Helen Resneck escreveu um excelente artigo sobre Falsas Memórias 

Recuperadas em Terapia - “A Feeling in Search of a Memory” (1995). 

É um material excelente para ensinar sobre abuso sexual. Helen 

descreve como uma mulher recuperou em terapia uma memória de 

quando tinha 13 anos, onde ela acreditava que seu pai havia abusado 

dela. Mais tarde no tribunal provou-se que esta acusação era falsa, 

mas causou muito sofrimento para aquela família. 

Grounded na pesquisa sobre falsas memórias, podemos acreditar na 

possibilidade de o consciente utilizar técnicas para promover 

memórias reparadoras. Não se trata de mágica.  

A mesma capacidade e plasticidade do cérebro usada para criar e 

acreditar em falsas memórias, pode criar novas memórias 
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reparadoras, as quais podem surgir espontaneamente, ou podem ser 

estimuladas ou mesmo ser sugeridas.  

Somos desafiados a explorar esta extraordinária ferramenta de cura 

desenvolvida pelo nosso cérebro, para o bem ou para o mal. 

“Memória, um Presente e uma Maldição” é um capítulo do livro de 

Peter Levine “ Memory and Trauma” (2015).  

Para o Mal, ocorreram casos de falsas memórias recuperadas em 

terapia, como Resneck (1995) descreve em seu artigo.  

E para o Bem: Podemos utilizar a plasticidade do cérebro para 

recuperar, transformar e recodificar memórias reparadoras. Novas 

memórias podem ser associadas com as antigas, e podem suplantá-

las, com o tempo e com repetidas reconsolidações. 

Nosso colega Houmayoun Shari, da Califórnia, escreveu dois artigos 

nas revistas Bioenergetic Analysis dos anos 2017 e 2018 contando 

sua própria experiência com novas memórias curativas 

reconsolidadas. Shari lidou com trauma de desenvolvimento. 

Eu quero compartilhar com vocês minha compreensão, a partir da 

minha própria experiência, recuperando-me de um assalto acontecido 

em minha casa há quatro anos e meio, e a “alucinação reparadora” 

que me veio à mente, onde me sentia vendo um filme de cinema 

mudo. 

Durante as férias de verão, era 1:30 da tarde, eu estava sentada à 

mesa de almoço lendo jornal, quando três homens invadiram a casa 

armados com pistolas. Colocaram a arma contra minha cabeça com 

ameaças do tipo “Não me custa nada te matar agora”. Nessa situação 

o tempo passa em câmara lenta, e eu só pensei em me manter a 

salvo, desistindo de qualquer ideia de reação. Congelei.   

No entanto, meu marido que estava no piso superior, tinha ouvido 

quando quebraram a trava do portão. Ele se trancou no quarto e 

começou a telefonar para a polícia. Quando os assaltantes estavam 

começando a quebrar a porta do quarto, podíamos ouvi-lo gritando 

“estamos sendo assaltados, manda a polícia aqui”. O líder dos 

assaltantes ficou furioso, chutou a porta e disse “acabou, deram o 

alarme”, e saíram correndo. Eu ainda me lembro bem do barulho dos 
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três homens descendo a rampa de saída. Tudo durou 20 minutos, 

conforme registrado pelas câmeras de segurança. 

Naturalmente, depois disso eu estava buscando ajuda e encontrei 

num colega que é especialista em Emotional Freedom Technique 

EFT. 

A técnica consiste de “batidinhas” leves, junto com frases que são 

repetidas muito rapidamente. As frases, associadas com esses leves 

toques em diferentes partes do tronco, cabeça e braços, 

desorganizam a rede de pensamento lógico. Ao fim de uns 20 minutos 

de sessão, uma “alucinação” muito nítida surgiu diante de meus olhos. 

Era como um vídeo, curto mas muito espontâneo e engraçado: 

Enquanto os três homens corriam para fora da casa, eu me vi com 

uma vassoura nas mãos, e eu ia varrendo os homens para fora. Eu 

não sentia nem raiva, nem grande excitação, fazendo aquilo; apenas 

varria os três homens para fora, muito naturalmente. 

Quando me dei conta dessa imagem dissociada de mim mesma, 

fazendo aquela coisa absurda, comecei a rir. Esta é a memória que 

persiste, aquela com a Vassoura. 

                                                                   

 

 

A dissociação nestes casos serve para observar a cena, como parte 

do teatro da mente, mantendo uma distância segura para evitar ser 

tomada pelos sentimentos de desamparo, pânico e dor. Às vezes uma 

nova imagem pode surgir espontaneamente ou então novas imagens 

podem ser criadas em estado de transe hipnótico, mantendo o estado 

dissociado.  
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A imagem curativa que meu cérebro me ofereceu, produziu alivio 

imediato. A imagem pode ser um tigre como Pi criou seu tigre, ou uma 

simples vassoura – a nova história é curativa e reparadora. Quando 

recordo os fatos, é desta versão que me lembro.  

Porque trazer esta história aqui? Para ilustrar dois pontos: 

Primeiro -   Quando estamos lidando com Evento Traumático, em 

primeiro lugar desativar a atividade do vago dorsal, possivelmente 

usando uma dissociação e alguma técnica “Top Down” dirigida à parte 

do cérebro que se encarrega da narrativa, envolvendo atividade do 

hipocampo. Assim como tive nas sessões de hipnose com minha 

terapeuta e na sessão de EFT. Depois, será mais fácil e eficaz 

descarregar com tremores neurogênicos (TRE) o excesso de energia 

mobilizada durante o evento.  Eu tinha tentado os tremores 

neurogênicos logo depois do evento, mas a excitação aumentou e 

tornou-se intolerável.   

O segundo ponto é facilitar ou promover novas memórias 

reparadoras, quando já se tenha trabalhado e descarregado a 

intensidade das emoções e o excesso de energia. 

Não estou falando de trauma de desenvolvimento, para isso sugiro 

que leiam os 2 artigos de Homayoun Shari já mencionados . 

Uma vez que o excesso de energia emocional tenha sido neutralizado, 

o trabalho do hipocampo é ajudar a recodificar a memória antiga como 

PASSADO, modificada pela nova memória reparadora. 

Entretanto, se uma nova imagem reparadora não surge 

espontaneamente, não é o caso de tentar impor um novo Final Feliz. 

Depois de trabalhar medo, raiva e dor, pode-se sugerir 

cuidadosamente ao cliente: “Como este evento podia ter terminado 

mais satisfatoriamente para você?” O cliente pode criar uma nova 

situação onde ele não é a vítima, na qual pode restaurar seu papel 

como agente ativo. Ele pode se mover do estado de hipo ou hiper 

estimulação, para um estado ativo bem regulado, mais empoderado. 

Sumarizando, olhamos o processo de recodificação de memória do 

ponto de vista de: 

1) Intervenções “Top Down” para desarmar o estado de alerta 
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2) Recuperar, reconstruir, reconsolidar memórias reparadoras, 

como eventos pertencentes ao PASSADO. Com a intenção que 

essas memórias sejam representadas como PASSADAS de 

agora em diante, em vez de retornar como “flashbacks” atuais. 

3) Descarga do excesso de energia por meio de tremores 

neurogênicos TRE 

 

Assim como no filme A Vida de Pi, no meio do desamparo, uma 

memória reparadora pode devolver a fé e a esperança para construir 

um novo futuro.  

Finalmente, minha intenção foi compartilhar com vocês uma 

experiência real, em que uma combinação de recursos “Top Down” 

com as práticas bioenergéticas “Bottom UP”, ajudaram a regular a 

FORÇA VITAL, para curar e reconectar com o amor por si mesmo e 

pelos outros.  
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