


Trauma Psíquico: uma ferida ou 
caminho para o autoconhecimento



E a mente considerada como uma continuidade 
da relação cérebro e corpo, é definida 

como “um receptáculo para a formação da 
experiência perceptiva incluindo sensações 

corporais, sentimentos, emoções positivas ou 
negativas que estão relacionadas à determinada 
informação. A mente está baseada na atividade 
cerebral, e ela é a manifestação consciente do 

que nós sentimos baseada na dinâmica interação 
corpo e cérebro” Scaer 



O trauma psíquico 

Experiência        Amígdala           Congelamento    

Resposta de        Dissociação
Luta ou Fuga                                           

Distúrbios psiquiátricos                           

Homeostase       Liberação da      Doenças Físicas 
tensão            TEPT Agudo ou Crônico



Congelamento



Pela sua natureza, é claro que memórias
traumáticas são processadas e estocadas
diferentemente das nossas memórias de eventos
cotidianos. (…) memórias traumáticas são
experimentadas como emoções, sensações e
estados físicos. Elas são como um caroço
indigesto da história pessoal, estocada
separadamente em um compartimento primitivo
e não‐integrado do entendimento verbal e
cognitivo de si próprio. (Naparstek, 2004)

Potencialidade ao condicionamento

Memória traumática



Dissociação
Distúrbios                                                                                                                   
Psiquiátricos                                                                                              

TEPT Agudo                                                                                      
e Crônico  

Doenças     



As neuroses traumáticas são essencialmente padrões de
defesa que se originam numa tentativa do indivíduo de se
proteger contra uma intromissão completamente
apavorante da sociedade ou de choque com o meio. Por
exemplo, a criança de dois anos, cujos pais a trancam num
quarto escuro durante a noite, fica submetida a uma tensão
quase insuportável. Fica reduzida a uma nada – na verdade,
menos que nada, a um objeto de manipulação, com nenhum
direito ou poder próprios. Não há mais “ele”, há apenas o
que “eles”podem fazer. Para se defender desta situação, a
criança deve desenvolver rígidos padrões de
comportamento. E estes podem persistir muito depois que o
perigo haja passado. São postos em ação por um trauma,
mas continuam a atuar mesmo quando o trauma deixou de
existir (Perls, 1973, p. 45).



“Minha cura foi intensa e 
profunda e minha vida é 

abundante e rica. Posso sentir as 
coisas profundamente, amor, 
alegria e compaixão, e o meu 
coração está aberto. Sinto-me 
abençoada como nunca pude 

imaginar” (Naparstek, 2004).



Multipliquei‐me para me sentir                                  
Para me sentir, precisei sentir tudo                            
Desnudei‐me, entreguei‐me,                                       
Não fiz se não extravasar                                              
E ai, em cada canto da minha alma,                           
Um altar com um Deus diferente.                               
Fernando Pessoa
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