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QUADROS, I.B. (2011). O inédito da longevidade na jornada do herói de Leide 

Moreira. São Paulo, SP: 2011. Dissertação de Mestrado em Gerontologia. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

 

RESUMO 

A história de Leide Moreira, com Esclerose Lateral Amiotrófica e cujo único 

movimento muscular voluntário preservado é o globo ocular, foi utilizada como 

metáfora para refletir acerca de como condições inóspitas de vida sugeririam, além de 

fragilidade extrema, capacidade de reformulação da própria vida. Trata-se de vivência 

não exclusiva da velhice, mas que pode se potencializar nessa fase pela proximidade 

com a finitude. Reflexão sobre um corpo para além do físico, desconstruindo a 

dicotomia corpo-mente e, por meio disso, pensar o envelhecimento e a longevidade sem 

negar as alterações corporais nem a finitude humana e, pela jornada de cada indivíduo, 

considerar que a fase última da vida, como todas as demais, precisa ser investida de 

propósito e significado individual e coletivo, formando incessantemente uma história 

pessoal em parceria com o herói que nos habita a todos. A reflexão sobre a jornada do 

herói baseia este estudo justamente por enfatizar que as crises necessitam de um 

mergulho solitário no inconsciente pessoal e coletivo que promove transformações, 

descobertas e, consequentemente, novas percepções de mundo a partir da busca de um 

caminho conciliatório entre consciente e inconsciente. O horizonte mais amplo e o 

inédito que se faz sempre presente ao longo da vida evidenciam os conflitos e 

desigualdades, cujo corpo rejuvenescido não ajuda a amenizar, pelo contrário, 

intensifica o abismo humano entre o que se quer ser e o que se é. A fábula, o mito e a 

poesia são instrumentos utilizados pelo ser humano como propulsores do seu 

desenvolvimento pessoal, cada vez mais negligenciados na contemporaneidade por 

causa da relutância de se enxergar além do racional. Essa metáfora explicita o quanto 

saúde não significa implicitamente a eliminação da doença, mostrando que há 

possibilidades apesar dos conflitos inerentes ao ser humano. E em qualquer condição 

humana de saúde ou doença, de produzir bem-estar emocional e continuar conferindo 

significado para o que é vivido. Ao considerarmos a faceta destrutiva da vida, é preciso 

ressaltar toda a capacidade de reconstrução ou de reformulação nela contida porque, por 

meio dela, emerge um poder que resiste, capaz de gerar  nova ordem de existência. O 

corpo imóvel, inerte. Mas apesar das limitações significativas, continua superfície de 

contato: afeta e é afetado. A trajetória de Leide Moreira como metáfora ajuda a melhor 

compreender a condição da longevidade na sociedade contemporânea, principalmente as 

limitações e capacidade de reformulação na velhice. Considerando o cenário da 

longevidade, cuja vivência é permeada por acontecimentos inéditos, é relevante pensar 

até que ponto nos preparamos para uma existência tão alongada. 

 

Palavras-chave: Longevidade, Jornada do Herói, Potência de Vida, Gerontologia, 

Esclerose Lateral Amiotrófica. 
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QUADROS, I.B. (2011).  Longevity, as never seen before, in Leide Moreira’s hero 

journey. São Paulo, SP: 2011. Master‟s Degree Dissertation in Gerontology. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

 

ABSTRACT 

The history of Leide Moreira, with Amyotrophic Lateral Sclerosis and whose eye globe 

is the single voluntary muscle movement preserved, was used as a metaphor to discuss 

how inhospitable life conditions may suggest, besides extreme fragility, capacity to 

modify one‟s life. Although this is about a life experience not belonging exclusively to 

old age, it may be enhanced in this phase due to proximity to finitude. Reflection on a 

body beyond the physical body, deconstructing the mind-body dichotomy and, as a 

result, think old age and longevity without saying no to body changes and human 

finitude and, through each individual‟s journey, consider the last phase of life, just like 

all the others, must be vested in both individual and group purposes and meanings, 

constantly building a personal history together with the hero that lies inside us all.The 

reflection on the hero‟s journey is what this study is based upon because it emphasizes 

the fact that crisis need a lonely diving into personal and group unconsciousness which 

lead to changes, discoveries and, as a consequence, new perception towards the world 

by seeking a more conciliatory position between consciousness and unconsciousness.  

A wider horizon and the never seen before, always present throughout life, point out 

conflicts and inequalities, whose rejuvenated body cannot help to mitigate, on the 

contrary, it deepens the human abysm between what one wants to be and what one 

actually is. Fable, myth and poetry itself are means through which human beings trigger 

their own personal development which are getting more and more neglected nowadays 

due to reluctance to look beyond rationality. Such a metaphor makes explicit how health 

does not necessarily mean the elimination of a disease and it shows that there are 

possibilities to achieve emotional well being and keep on giving meaning to what is 

there to be lived, despite conflicts inherent to human beings and under any human 

condition whether in health or in sickness. As for such a destructive phase of life, the 

whole capability inside it to rebuild or modify should also be considered because a 

resistant power emerges through it, able to generate a new order of existence. The 

immovable and unresponsive body, in spite of such important limitations, is still a 

surface of contact: it can affect and be affected. Leide Moreira‟s journey as a metaphor 

helps us increase our understanding of what longevity means within the contemporary 

society and mainly of what the limitations and capacity for reformulation in old age are. 

Facing the longevity scenery whose experience serves as a guide to events never seen 

before, it is relevant to consider how far we are preparing ourselves to such extended 

existence. 

 

Key words: Longevity, Hero‟s journey, Life Potential, Gerontology, Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 
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“Viver – não é? – é muito perigoso. Porque ainda 

não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver 

mesmo”.    

                                                            Guimarães Rosa 
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Introdução 

 

A velhice sempre foi tema de interesse pessoal: sentia curiosidade e fascínio por 

todas as experiências acumuladas ao longo da vida. Pessoas que viveram momentos 

históricos fundamentais, outras épocas, costumes, locais. Paisagens que não existem 

mais, apenas por meio da memória de quem as viveu, um mundo inteiro de 

possibilidades e descobertas somente experienciado por meio dos relatos minuciosos e 

carregados de afeto dos narradores que acumulavam a maior de todas as sabedorias - a 

sabedoria da vida.  

Desde a minha infância, o convívio com idosos era frequente: minha avó 

materna morava conosco e, como meus pais trabalhavam fora, passávamos (eu e minhas 

duas irmãs) a maior parte do dia com ela, que observava a babá de perto, zelava pelo 

nosso bem-estar e nos dava amor de sobra. 

A minha avó Conceição tinha idade para ser avó da minha mãe, pessoa muito 

ativa e presente em nossa vida. Casou-se tardiamente com meu avô José (a quem 

infelizmente conheci apenas por fotografias e histórias que me contaram) para ter o 

direito de adotar minha mãe (filha de sangue de uma vizinha que não tinha condições de 

criá-la e que encantou o futuro casal). Era uma mulher que não temia preconceitos, 

obstáculos ou qualquer empecilho em oposição às suas crenças e afetos. Durante nossas 

férias escolares, com ela ficávamos durante a semana na casa de veraneio, uma ilha 

perto de Salvador, enquanto meus pais trabalhavam na cidade. Mesmo sendo ainda bem 

pequena, lembro-me do quanto me sentia segura ao seu lado, do forte vínculo que nutria 

por aquela mulher, bem capaz de derrotar um batalhão para nos proteger. Ela nos deixou 

cedo demais, e ficaram muitas lembranças gostosas das brincadeiras no quintal, do 

quanto uma fruta comida com a mão era mais saborosa, de como eram lindos seus 

cabelos brancos, dos carinhos, dos esperados passeios na bica no final de tarde, já de 

banho tomado, para buscar água potável e do amor incondicional (sim, ele existe!). 

Minha mãe nasceu com a ajuda de uma parteira na casa de uma amiga de minha 

avó de sangue e da minha avó Conceição. Essa amiga foi uma segunda mãe para minha 

mãe e uma segunda avó para mim e minhas irmãs. No final da minha infância, em 

decorrência de problemas financeiros e de saúde, ela veio morar conosco. Tia Idália era 

filha de índios, os pais morreram cedo, nunca se casou e nem teve filhos, foi criada por 
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uma avó e depois viveu de casa em casa até conquistar sua independência. Nunca 

aprendeu a ler, nem escrever. Sabíamos que havia sofrido muito, apesar de não contar. 

Creio que preferia lembrar-se do lado bom da vida. Uma das pessoas mais íntegras que 

já conheci; ela nos amava e era amada com a mesma intensidade.  

A presença diária, a disposição singular para me acolher nos momentos felizes e 

tristes da minha adolescência e os conselhos preciosos levarei das conversas que 

tínhamos. As tardes recheadas de histórias fantásticas... Como na tarde em que 

conheceu pessoalmente Lampião e Maria Bonita, ainda criança, e de como queriam 

levá-la para integrar o bando. A proximidade com uma Bahia mística, do candomblé 

escondido por respeito (que impunha a si mesma) à minha família protestante. O 

pequeno baú do qual tirava joias antigas e lindas de ouro escravo - pequenos tesouros de 

uma época que não existia mais, e que guardava para nos presentear. A surpresa 

quando, aos 70 anos, encontrou um novo amor - 30 anos mais jovem. A coragem de sair 

de nossa casa para reconstruir sua vida e viver esse amor. O fluxo de histórias, cujos 

ensinamentos trago por toda a minha vida e que povoaram a minha cabeça de criança, 

assim como os segredos nunca revelados e que tanto tentava desvendar, cessaram no dia 

do meu aniversário, há muitos anos, com o seu falecimento. Mas ficou a certeza de que 

ela continua me acompanhando bem de perto, me guiando pelos caminhos da vida por 

meio dos aprendizados e exemplo de vida. 

A minha avó paterna também faz parte do rol inesquecível de mulheres: grande 

avó, mãe, amiga. Uma cabeça à frente do seu tempo, do meu tempo. Uma avó mais 

liberada após a viuvez, que guarda sempre saborosas histórias da minha família, 

tornando vivos fatos, momentos de vida, momentos de pessoas, tudo regado por 

gargalhadas contagiantes. Minha avó Dolores possui uma lucidez que precisarei de 

séculos para alcançar... Ano passado, em seu aniversário de 90 anos, pediu de presente 

uma viagem a São Paulo para comemorar a data junto das netas. Mal sabia ela que 

quem estava ganhando o presente éramos nós.  

Três mulheres de personalidades diferentes, com histórias de vida igualmente 

distintas, e que continuam tão essenciais na construção da minha história pessoal e 

profissional. Estão muito vivas em minhas memórias e recordações, e estarão por toda a 

minha vida. Ah, colo de avó, delicioso refúgio onde tudo não é apenas entendido, mas 

compreendido. Mulheres que continham muito do que sou atualmente e do que ainda 
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pretendo ser, e que ocupam um lugar que um dia almejo ocupar em outras vidas e, desse 

modo, eternizar a minha história. 

A curiosidade pelo indivíduo, por sua história e complexidade me fez descobrir 

uma vocação e o desejo de cursar Psicologia. No vestibular, foi a minha primeira e 

única opção. 

A prática profissional, ainda durante a formação em Psicologia, se deu pela área 

de Recursos Humanos, atuando com recrutamento e seleção de candidatos. Juventude 

era o pré-requisito imprescindível no processo - jovens talentos e seu potencial 

produtivo. Posteriormente, a atuação na área de saúde, responsável pelo Programa de 

Qualidade de Vida da empresa, proporcionou contato maior com funcionários mais 

velhos e próximos da aposentadoria, voluntária ou involuntária.  

O programa abrangia atividades físicas, reeducação alimentar e palestras sobre 

temas afins, e proporcionou forte convivência com essas pessoas, a partir do 

acompanhamento dos indicadores de saúde e consequentemente dos indivíduos, 

essenciais ao bom êxito do programa. Porém, depois de algum tempo, não conseguiu 

conquistar o espaço indispensável à sua “sobrevivência” na empresa. Afinal, 

produtividade era a grande moeda, e qualidade de vida um tema ainda pioneiro, e os 

seus reflexos na produtividade não podiam ser mensurados quantitativamente e 

justificados pelos famosos números, tão familiares à linguagem empresarial. O 

programa acabou perdendo o sentido de existir, da mesma forma que profissionais 

competentes e experientes eram substituídos, descartados simplesmente por causa da 

idade inadequada para o ideal exigido pelo mercado, tendo como desculpa a perda da 

produtividade ou atualização imprescindíveis à demanda. 

 O foco na produtividade pura e exclusiva e o desrespeito com o individual e 

suas potencialidades provocaram em mim grande e irremediável decepção. Comecei a 

participar de grupos de estudos em Psicologia Analítica e fui me aproximando cada vez 

mais da clínica. 

Um espaço exclusivo, eu e o outro, a escuta, as histórias de vida que sempre me 

fascinaram, a complexidade da mente humana: a opção pela prática clínica foi um 

caminho mais do que provável, grande encontro de vocação e crença pessoal. 

Cursos no Brasil e no exterior ampliaram minhas habilidades para atuar na área 
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clínica, e a participação no Projeto Sexualidade (Prosex) do Hospital das Clínicas foi 

consequência desse processo.  

Voltava para o Brasil depois de um ano morando no exterior, e a participação no 

Prosex era grande oportunidade de retomar a vida profissional e realizar atendimentos 

individuais e processuais, além da atuação com grupos, nova experiência e aprendizado 

que acumulei durante a participação no projeto. Atendia pacientes com algum tipo de 

disfunção sexual, e curiosamente tive contato com o público mais idoso, que 

naturalmente era a mim encaminhado, pois me sentia muito à vontade no contato com 

eles, e a recíproca era verdadeira. O número de pacientes idosos atendidos por mim 

tornou-se significativo, o que aumentava a curiosidade pelas histórias e processos 

durante o processo terapêutico. 

 A dinâmica daqueles indivíduos, homens em sua grande maioria, histórias de 

vida, angústias e inseguranças, o esforço para se manterem atuantes, sexualmente 

ativos, o preconceito que sofriam por quererem algo que a sociedade, incluindo na 

maioria das vezes a própria família, julgava não merecerem, despertaram ainda mais o 

interesse em compreender essa fase da vida. 

O curso de especialização em Psicogerontologia no Cogeae - PUC confirmou o 

desejo de pesquisa e atuação na área, mas os idosos não chegavam facilmente ao 

consultório; ou por resistências pessoais, preconceitos, ou por resistência dos seus 

familiares. Era essencial um fluxo de atendimento contínuo, no qual atuasse com essa 

faixa etária e a pesquisasse de modo mais apurado. A escolha de um Centro Dia 

aconteceu pela indicação do Projeto Velho Amigo, e se deu a partir da curiosidade e 

simpatia nutrida por esse formato de instituição - opção mais humanitária –, pois o 

idoso não é, aparentemente, desvinculado do seu núcleo familiar. 

Mergulhada nesse universo, e a partir do estreitamento proveniente do contato 

maior, senti necessidade crescente de formalizar os estudos na área. O mestrado em 

Gerontologia, na área de concentração social, na PUC-SP, foi o passo seguinte. 

As aulas do mestrado começaram no primeiro semestre de 2010. Enquanto 

cursava uma disciplina do curso, Saúde, Envelhecimento e Linguagem, e 

pesquisávamos sobre fragilidade humana, li uma matéria na Folha de S. Paulo sobre 

Leide Moreira. A advogada aos 56 anos começou a manifestar os primeiros sintomas de 
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Esclerose Lateral Amiotrófica, doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo 

até a paralisia completa do indivíduo, enquanto as capacidades cognitivas se mantêm 

preservadas. Em meio a tantas restrições, Leide continua insistindo em ser sujeito, 

agente da sua própria vida, e escrever poesias. 

Como é possível transformar tantos obstáculos e dores em poesia? O que essa 

“voz”, por meio da forma mais delicada encontrada, a expressão poética, tem para 

mostrar? De acordo com a psicologia analítica, todo indivíduo recebe diversos 

chamados para cumprir a jornada do herói que o habita e que temporariamente se 

confundirá com o seu desenvolvimento e trajeto pessoais. Sem perceber, estava 

envolvida por diversas questões e curiosa para descobrir muito da voz, que teve 

ressonância direta com a minha voz interna, com diversas histórias que escutei pessoal e 

profissionalmente, e com a minha história.  

Colocar-se diante desse abismo que se abre entre o que somos e a nossa tentativa 

de tradução é atitude bastante corajosa. Afinal, há tanto de nós que escapa e aparece 

aqui e ali, bem diante dos nossos olhos. Conferir sentido e humanidade às palavras que 

afloram, aos momentos de vida que nos preenchem mesmo depois de tanto tempo e dos 

empecilhos que se impõem, emoções à espreita esperando oportunidade, mínima que 

seja, de vir à tona; e a oportunidade ali, se estabelecendo, pelas recordações, 

lembranças, memória e poesia. 

Rotina reduzida por “limitações” impostas pela saúde e ambiente, apenas o 

movimento do globo ocular preservado. Em contrapartida, a mente incrivelmente 

pulsante, rica em conteúdos, emoções, potência e vida. 

Nada extingue a sensação de falta, de incompletude, a curiosidade sobre aonde 

os caminhos não escolhidos nos levariam, e as reflexões inerentes à nossa condição 

humana ganham ainda mais tinta na velhice. “Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu 

coração”. A poesia de Drummond gritava aos quatro cantos para quem quisesse ouvir. 

O vasto mundo interno nos constitui e precisa ser revisitado infinitas vezes, sem 

restrições, independentemente da idade, da vida que levamos, dos caminhos que 

tomamos. O melhor de tudo: é inesgotável.  

Segundo Comte-Sponville (2006: 81), somos separados do ser apenas por nossas 

saudades, esperanças, angústias ou nostalgias.  
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No fundo somos separados dele apenas por nós mesmos. Quem fosse 

capaz de se libertar disso seria, portanto, eterno, como Epicuro, 

Spinoza ou Wittgenstein viram, ou antes, todos nós o somos, mas na 

maioria das vezes sem condições de vivê-lo. Eternos, mas não 

imortais: a vida, como o amor, como tudo, só é eterna enquanto dura.   

Não é, portanto, na potência que possuímos para experimentar que aprendemos, 

transformamos, crescemos, ampliamos limites, surpreendendo a nós mesmos e nos 

eternizando? Potência que se extingue apenas quando morremos. Até lá há muita 

estrada, muito a navegar, diversos caminhos para trilhar, mesmo que a realidade e 

limitações se imponham sobre nossos corpos e vidas. Estradas trilhadas em alguns 

momentos, mas que continuam inéditas, pois não somos os mesmos, e nossos passos, 

nosso olhar, a perspectiva do cenário são diferentes. Descobertas que precisam ser 

feitas, grandes viagens, independentemente do tempo e do espaço, possíveis mesmo por 

meio de singelas poesias que brotam, desrespeitando limites e previsões. 

Definitivamente não precisamos esgotar nossa história em um só caminho e em 

um só olhar. É essencial sair da casca, ter coragem para experimentar sensações e 

formas, enxergar o mundo em sua complexidade, olharmo-nos com certa distância para 

compreender o que representamos, o que nos torna singular, e desenvolver a capacidade 

para acolher e valorizar a nossa história, o nosso caminhar, como num colo quente e 

acolhedor de avó. Saramago (1998:41) reforça essa ideia no livro “O Conto da Ilha 

Desconhecida”: “(...) Que é necessário sair da ilha para ver a ilha, que não nos vemos se 

não nos saímos de nós, se não nos saímos de nós próprios (...)”.    

A fragilidade, inerente à condição humana, é vivenciada pelo organismo, valores 

e crenças determinados pela cultura e sociedade, e subjetividade do indivíduo. A vida 

não é, portanto, linear; pelo contrário, é polaridade dinâmica entre vários significados e 

representações aos quais o ser humano está submetido. Além disso, a vida está imersa 

em um meio em que o inédito sempre se faz presente, promovendo constante exercício 

existencial que exige inúmeras e frequentes recomposições, e que lembra 

constantemente a condição de fragilidade do ser humano. Condição que determina, em 

diferentes momentos e de diversas maneiras, o papel desempenhado pelo indivíduo no 

mundo em que vive.  

Justamente analisando esse caráter inédito da vida este estudo pretende fazer 

paralelo com a jornada do herói - um chamado determinante e que acontece na 

escuridão, por levar o indivíduo pelos caminhos do seu labirinto interior. Durante a 
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jornada, o foco da vida se desloca da sociedade para o mundo interno, acessando 

potências que almejam ganhar vida, redescobrindo aspectos de si mesmo esquecidos e 

revivificando a lembrança de quem se é. 

O chamado para a jornada ganha tonalidade dramática quando se constata o 

quanto estamos longe do que somos por viver uma vida na qual somos o que 

produzimos, e as aparências significam tanto ou mais que a própria essência.  

É bem verdade que essa essência cessa de existir e persiste internamente, mas 

reside cada vez mais distante da nossa consciência, em instâncias profundas e quase 

inacessíveis. Assim, a jornada no mundo contemporâneo consegue ser ainda mais 

heroica. 

Durante o movimento dinâmico da vida, o processo de evolução humana 

envolve perdas e aquisições; porém, é preciso considerar que por meio da visão 

organicista da medicina, que ultrapassou os conceitos científicos, gerenciando também 

os modos de viver, o ser humano distanciou-se de sua essência e sua vida foi desprovida 

da experiência. Desta forma, a ênfase para os acontecimentos da vida se dá, na maioria 

das vezes, nas perdas em detrimento das aquisições. Visão agravada pelo caráter de 

irreversibilidade da vida.  

A dimensão subjetiva da existência é, portanto, preterida e desvalorizada pelo 

saber científico, desconsiderando-se realizações e conflitos que a caracterizam, 

generalizando o que é singular. Além disso, a plasticidade funcional, qualidade humana, 

é preterida quando o corpo e suas patologias tornam-se protagonistas, em detrimento de 

quem o habita, proporcionando o surgimento do modelo ideal, baseado na média 

estabelecida. 

Porém, há que se reconhecer que os conflitos e as perdas, tão presentes ao longo 

de todo o desenvolvimento humano, podem promover aquisições. Igualmente a jornada 

no escuro, os caminhos perigosos do mergulho em si mesmo e o afastamento 

momentâneo do coletivo. 

A psicologia analítica, cuja teoria elaborada por Carl Gustav Jung embasa esta 

pesquisa, afirma que a energia psíquica tem “vontades” próprias e não é conduzida 

apenas pelo consciente, como o homem, especialmente o ocidental, gostaria de ser 



 18 

guiado pelo iluminismo e todo o racionalismo oriundo deste. A potência do inconsciente 

fica evidenciada no trecho a seguir: 

Não devemos nos identificar com a própria razão, pois o homem 

não é apenas racional, não pode e nunca vai sê-lo (...) O 

irracional não deve e não pode ser extirpado (...) sempre parece 

haver algo como um poder superior na alma humana. (...) Com 

isso pretendo deixar expresso o fato de sempre haver um 

impulso ou um complexo qualquer que concentra em si a maior 

parcela da energia, obrigando o eu a colocar-se a seu serviço. 

(Jung, 1990:64)  

Para usufruir dessa potência inconsciente é imprescindível que o seu fluxo 

natural seja estabelecido, o que ocorre apenas por meio da tensão entre os contrários: 

entre o conhecido (consciente) e o reprimido, esquecido e, inclusive, desconhecido 

(inconsciente). A partir dessa dinâmica o indivíduo escapa da estagnação e se 

movimenta diante da vida: 

E quanto mais forte for a tensão entre os opostos, tanto maior 

será a quantidade de energia daí resultante, e quanto maior for 

essa energia, tanto mais intensa será a força de atração 

consteladora. (Jung, 1999:25) 

 Seguindo a linha teórica, é de suma importância evidenciar a distinção entre o 

inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, possibilitando real compreensão dos 

temas aqui abordados. 

O inconsciente coletivo é universal, e seus conteúdos são, portanto, encontrados 

por toda a parte. É o espaço no qual o indivíduo se encontra em conexão mais direta 

com o mundo, por ser a camada
1
 mais profunda e inata, e possuir conteúdos 

(arquétipos) e modos de comportamento idênticos em todos os seres humanos, criando a 

conexão plena. O inconsciente coletivo deve sua existência à hereditariedade e não à 

experiência pessoal; e seus conteúdos, os arquétipos, são formas preexistentes da psique 

presentes em todo o tempo e lugar, e que somente se tornam conscientes num segundo 

momento, dando forma aos conteúdos da consciência e constituindo o modelo básico do 

comportamento instintivo.  

                                                           
1 O termo “camada” é utilizado didaticamente na Psicologia para explicitar o grau de profundidade dos 

conteúdos inconscientes: coletivo e pessoal, não indicando, porém, que estes estão realisticamente 

estratificados em níveis distintos, e sim são fluidos e dinâmicos. 
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O inconsciente pessoal, por outro lado, como o nome diz, contém lembranças 

perdidas, reprimidas e alguns conteúdos ainda não são possíveis de se tornarem 

conscientes por falta de energia suficiente ou de maturidade. Ao seu conteúdo 

denomina-se Sombra (complexos), e saber que ele existe e ter coragem para suportá-lo 

se torna apenas uma etapa no vislumbre de quem somos - tarefa difícil, pois a sombra é 

parte viva da personalidade e, por isso, impossível anulá-la ou neutralizá-la 

racionalmente. A constatação é grande desafio para o homem: ter consciência do 

desamparo e impotência inerentes à condição humana.  

Os conteúdos que emergem do inconsciente, pessoal e coletivo, e a convivência 

tensa dos opostos promovem movimento, e por meio do símbolo (a vivência da imagem 

e na imagem) a energia
2
 se expressa, propiciando novas atividades, diferentes das 

instintivas. Novamente, tarefa complexa, difícil, que gera ansiedade, insegurança, pois 

remete o homem à sua condição inata de fragilidade, mas que pode alçá-lo à integração 

plena de si mesmo, segundo o próprio Jung, evidenciando sensações e consequências do 

processo simbólico: 

Seu início é quase sempre caracterizado por um beco sem saída 

ou qualquer outra situação impossível; sua meta, em amplo 

sentido, é a iluminação ou consciência superior, através da qual 

a situação inicial é superada num nível superior. (2003:47) 

 

(...) A libido segue sua inclinação até as profundezas do 

inconsciente e lá vivifica o que até então jazia adormecido. É a 

descoberta do tesouro oculto, a fonte inesgotável onde a 

humanidade sempre buscou seus deuses e demônios e todas as 

ideias, suas mais fortes e poderosas ideias, sem as quais o ser 

humano deixa de ser humano. (1990:58) 

 

Encontrar um caminho intermediário conciliatório entre a realidade consciente e 

a inconsciente é exercício para toda a vida e, a partir do qual, progredimos em busca da 

nossa totalidade. Campbell relaciona o caminho por camadas mais profundas na busca 

de si mesmo com a jornada do herói, que mergulha solitariamente por terras 

desconhecidas e escuras, sem saber o que encontrará, seguindo um chamado que não 

pode recusar: 

Numa palavra: a primeira tarefa do herói consiste em retirar-se 

da cena mundana dos efeitos secundários e iniciar uma jornada 

                                                           
2 O conceito de energia refere-se à força dos conteúdos inconscientes, à tensão entre os opostos, e que, 

somadas à ascensão da consciência, constituem a potência humana, propulsora de transformações. 
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pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as 

dificuldades, para torná-las claras, erradicá-las em favor de si 

mesmo (isto é, combater os demônios infantis de sua cultura 

local) e penetrar no domínio da experiência e da assimilação, 

diretas e sem distorções, daquilo que C.G. Jung denominou 

“imagens arquetípicas”. (1997:27) 

 

Nesse momento, o homem, ao invés de buscar o sentido da sua existência e 

missão de vida no mundo visível, vai para dentro de si em busca do desconhecido, dos 

opostos que precisam ser harmonizados para se tornarem uma totalidade, possibilitando 

renascimentos significativos e novas missões. Instrumentos na busca são a arte, a 

literatura, o mito, entre outros, que conectam o indivíduo com distintas instâncias de si 

mesmo e do coletivo. Instâncias desconhecidas ou reprimidas que lhe propiciam 

alcançar novas percepções, além de crescimento pessoal e coletivo.  

Nesse ponto da jornada, ao fazer paralelo do confronto com o inédito e a jornada 

do herói, surge um exemplo significativo pela sua história, obstáculos vivenciados e sua 

capacidade de reformulação, e se torna interesse de análise, como metáfora para pensar 

o envelhecer: 

Trata-se de Leide Consuelo Quereza Moreira, 63 anos, que começou a 

apresentar os primeiros sinais de Esclerose Lateral Amiotrófica no final de 2004, então 

com 56 anos. Um ano depois, já com gastrostomia e traqueostomia, passou a 

comunicar-se por meio de uma prancha com letras e números, o que lhe possibilitou 

produzir poesias, antigo hobby. 

Em dezembro de 2006, Leide lançou o primeiro livro de poesias: “Letras da 

minha emoção”, com grande repercussão social. Dois anos mais tarde, lançou o 

segundo: “Poesias para me sentir viva”. Além de continuar “escrevendo poesias”, ela 

prepara um documentário, previsto para ser lançado no final de 2013, cujo centro é sua 

história de vida. 

Tantos frutos produzidos em condição biologicamente tão inóspita realmente 

sugeririam que a “fragilidade”, além de privação, seriam reformulação? 

Se concordarmos que a soma das instâncias biológicas, sociais e psíquicas não 

resulta no humano, e que Leide Moreira é prova viva dessa afirmação,  nos deteremos 

em estudar, por analogia, o corpo não como organismo, mas  campo de afetos, com 

potência, portanto, para afetar e ser afetado,  transformando emoções e sentimentos. 
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Tudo isso a partir da perspectiva de um corpo humanizado, cujo físico não está 

dissociado do emocional. Pois, antes de ter inúmeras limitações ocasionadas pela 

doença e, independentemente de tê-las, não se é sujeito?  

Essas inquietações e outras tantas motivaram a pesquisa, na qual se abre a escuta 

para aquela que, ao vivenciar as limitações da vida e transformá-las em poesia, indicaria 

caminhos para problematizá-la e posteriormente relacioná-la à condição do velho em 

nossa sociedade. Quais semelhanças teriam a condição atual da velhice e a história de 

Leide? O que a jornada de Leide, que anuncia o inédito, ajuda a refletir sobre as 

perspectivas da longevidade?  

Na tentativa de responder à problemática, a pesquisa pretende, como objetivo 

geral, fazer paralelo entre a imposição do inédito na vida presente no dia a dia de quem 

envelhece e a jornada do herói no enfrentamento da longevidade, a partir da trajetória de 

vida, como metáfora, de Leide Moreira, portadora de ELA - Esclerose Lateral 

Amiotrófica -, que transformou adversidade em poesia.  

Como objetivos específicos, pretende-se identificar de que forma conflitos e 

perdas se transformam em reformulação, analisar pela poesia e  história de vida como 

Leide cumpre a jornada do herói, preservando sua condição de sujeito e fazendo 

analogias com a condição atual da velhice na nossa sociedade. E, por último, subsidiar 

reflexões que possibilitem questionar criticamente a condição da longevidade, 

ressignificando a história pessoal. 

 

TRAJETOS 

 

A abordagem escolhida para a pesquisa não poderia ser outra senão a qualitativa, 

caminho natural, pois a formação e a atuação da pesquisadora provêm das Ciências 

Humanas, cujos conteúdos subjetivos recebem especial atenção e costumam ser 

analisados constante e predominantemente. Ao falar sobre o desenvolvimento da 

pesquisa qualitativa, Paulilo esclarece a relação íntima que se dá entre a abordagem e a 

subjetividade envolvida no processo:  

A imersão na esfera da subjetividade e do simbolismo, 

firmemente enraizados no contexto social do qual emergem, é 
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condição essencial para seu desenvolvimento. Através dela 

consegue-se penetrar nas intenções e motivos, a partir dos quais 

ações e relações adquirem sentido. Sua utilização é, portanto, 

indispensável quando os temas pesquisados demandam um 

estudo fundamentalmente interpretativo. (1999:136)  

Precisamente a imersão e o mergulho são imprescindíveis na pesquisa 

qualitativa, explicitando emoções e sentimentos, que se configuram como desafio 

atraente e convite irresistível para a psicóloga: seguir pelos caminhos desconhecidos da 

mente humana, enxergar sob nova ótica e, principalmente, compartilhar um novo 

tempo, o que se configura durante o encontro entre pesquisador e sujeito.  

A pesquisa documental foi a técnica escolhida entre as abordagens qualitativas 

por causa da relevância e variedade de informações obtidas por meio da análise dos 

documentos, que conferem contextualização histórica e sociocultural, ampliando a 

compreensão dos objetos pesquisados. Além disso, Silva, Almeida e Guindani, citando 

Cellard, consolidam a importância da escolha da técnica: “(...) favorece a observação de 

um processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros” (2009:2).  

Bravo (1991), citado por Damaceno, Farias, Martins, Silva & Sobral 

(2009:4556), reforça a ideia assinalando: “(...) são documentos todas as realizações 

produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar 

suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver”.  

Baseiam a pesquisa matérias jornalísticas divulgadas pela imprensa no período 

de 13/12/2006 a 13/12/2010 sobre a biografia de Leide e dos seus livros de poesias, 

relacionando-os aos desafios da longevidade na perspectiva da subjetividade humana. 

Teoricamente, nos baseamos na Gerontologia e na Psicologia, e nos fundamentamos 

especialmente em Carl Gustav Jung, Joseph Campbell e Silvana Tótora. 

A pesquisa seguiu a sabedoria da realidade apresentada na história de Leide, 

narrada, revivida e contada em forma de poesia como metáfora para se refletir sobre a 

existência alargada da vida e suas limitações, saberes existentes, referências preciosas 

em caminhos tão incertos. 

Coragem de quebrar o modelo tradicional, repleto de 

demonstrações de erudição (“vejam o quanto eu já li!”), 

priorizando o verdadeiro saber que vem da análise da realidade. 
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Coragem de subordinar a teoria ao real, de fazê-la emergir da 

ação de pesquisar, sem desconhecer o saber já elaborado. 

(Ciampa, citando Lane, 2009: 13) 

Ciampa traduz a crença e motivação desta pesquisa quando afirma que a análise 

da realidade é o fator mais relevante, contrapondo-se ao modelo tradicional, cuja teoria 

é sinônimo suficiente e incontestável do saber. A trajetória de Leide segue na contramão 

dos saberes médicos que normatizam e reduzem o humano e, consequentemente, a 

velhice, a sintomas e doenças. A pesquisa mergulha, assim como Leide, em uma 

jornada desconhecida, buscando aprendizado para a longevidade não apenas na teoria, 

mas concentrando o interesse na potência humana tão explícita na história de Leide 

Moreira.  

Além de reportagens sobre Leide e sua história, a pesquisa se baseia na análise 

de algumas de suas poesias. Para a seleção dos temas a serem abordados , houve a 

leitura apurada da teoria sobre a jornada do herói, conceitos da Psicologia Analítica e 

bibliografia sobre Gerontologia.  Foi possível construir paralelos com a história de 

Leide, atendendo a questões e hipóteses para pensar o envelhecimento e a longevidade.  

A análise do conteúdo seguiu um modelo misto, com recorte do conteúdo em 

temas pesquisados previamente, e depois aprofundados a partir do material jornalístico e 

a produção poética de Leide Moreira. Como explicam Laville & Dionne:  

(...) em suas análises e interpretações, o pesquisador não quer se 

limitar à verificação da presença de elementos predeterminados; 

espera poder levar em consideração todos os elementos que se 

mostram significativos, mesmo que isso o obrigue a ampliar o 

campo das categorias, a ampliar uma ou outra, a eliminá-las, 

aperfeiçoar ou precisar as rubricas. (1999:222)  

O objetivo era compreender os temas abordados no sentido mais profundo do 

conteúdo, atingindo o não dito, o que não estava explícito. Esta é, inclusive, uma das 

aquisições da jornada do herói, e como falar sobre ela sem experimentar o caminho 

escuro e mal traçado, mas que nos leva à profundidade? A teoria serve como base e 

credibilidade para a análise qualitativa dos temas abordados, validando a pesquisa, a 

partir do emparelhamento de dados, como descrevem Laville & Dionne: 

(...) consiste em emparelhar ou, mais precisamente, em associar 

os dados recolhidos a um modelo teórico com a finalidade de 

compará-los. Essa estratégia supõe a presença de uma teoria 

sobre a qual o pesquisador apoia-se para imaginar um modelo 
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do fenômeno ou da situação em estudo. (1999:227)  

Durante a leitura e pesquisa do material sobre Leide, a ordem cronológica não 

foi seguida porque interessava o emparelhamento dos fatos com a teoria escolhida e 

com a problematização da velhice e da longevidade contemporânea. Ao conhecer a 

história de Leide foi impossível não relacioná-la à jornada do herói: a perda drástica de 

potência reduzindo funções corporais de forma significativa, mas que, a partir da recusa 

pessoal a ceder a esta condição, faz com que, de forma plena de imaginação, o indivíduo 

se sobressaia, buscando alternativas criativas pela potência poética. E lutando 

heroicamente para sua voz não se calar, e o quanto o corpo é relação de afeto e não se 

encerra no conceito de organismo propagado pela ciência.   
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I Parte 

“ELA”… Leide Moreira 

 

Leide Moreira nasceu no dia 24 de fevereiro de 1948 na cidade de Franca, Estado 

de São Paulo. Caçula de oito irmãos, casou-se com César Sandoval Moreira aos 19 anos 

de idade e teve três filhos dessa união: César Jr., Leide e Cristiano.  

Graduou-se em 1972, na Faculdade de Direito de Franca, e exerceu a advocacia 

durante muitos anos, atuando na antiga Febem, em São Paulo, e como profissional 

liberal, em Ituverava, Estado de São Paulo, onde foi a primeira mulher a exercer a 

profissão nos anos 80, coordenando o setor jurídico da Unesp de Franca. Foi membro da 

subsecção da OAB de Ituverava e candidata a vereadora na cidade.  

Em 1998, já viúva, passou a dirigir a área jurídica da consultoria Leide Moreira 

Marketing Cultural, empresa especializada em desenvolver projetos culturais, em 

parceria com sua filha
3
. 

Leide sempre foi uma mulher independente. Namorava, gostava de dançar, beber 

com os amigos do escritório, a mais animada da turma, segundo amigos. “Bom dia, flor 

do dia!”, dizia às colegas (Azevedo, 2008:128). Às sextas, dirigia sozinha até Franca, 

para visitar a família. Entre as atividades de lazer, Leide escrevia poesias e, 

eventualmente, as compartilhava com familiares e amigos mais próximos. 

Com dois netos (Gabriel e Pedro, nascidos em 2001 e 2004, respectivamente), 

feliz e decidida a se aposentar, Leide, no final de 2004, começou a sentir perda de força, 

de forma progressiva, no braço direito. Em pouco tempo passou a ter dificuldades para 

pequenas tarefas do cotidiano, como lavar o cabelo e abrir a porta do carro. Preocupada, 

procurou na internet as possíveis causas do problema e levou um susto: “Só não queria 

que fosse ELA”, disse aos filhos na ocasião (Azevedo, 2008). 

Considerada a doença de características mais devastadoras, a Esclerose Lateral 

Amiotrófica é uma das principais doenças neurodegenerativas, ao lado da Doença de 

Parkinson e Alzheimer, e tem sido objeto de trabalho de um grande número de 

                                                           
3 As informações biográficas apresentadas foram extraídas da Tribuna de Ituverava, 24/11/2009. 
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pesquisadores em todo o mundo: o tempo médio do início dos sintomas até a 

confirmação diagnóstica é de aproximadamente 10 a 13 meses. A principal queixa 

inicial apresentada é a fraqueza muscular, progredindo para declínio funcional 

ascendente, que se inicia nas extremidades, em especial nos membros superiores, 

progredindo para os demais membros, tronco, musculatura da faringe e respiratória, 

paralisia facial inferior e superior. Esse conjunto de fatores culmina futuramente na 

incapacidade definitiva das atividades de vida diárias (AVDs), sendo a causa mais 

frequente de óbitos na síndrome a insuficiência respiratória. 

A ELA afeta preferencialmente indivíduos do sexo masculino e de cor branca, 

conforme Almeida, Bandeira, Caldeira e Quadros (2010:2): 

A ELA é responsável por 66% dos pacientes com doenças do 

neurônio motor, sendo mais comum nos homens idosos. A 

média de início dos sintomas é a quinta década de vida, mas a 

afecção pode se iniciar em qualquer idade no adulto. A 

sobrevida é de 4 a 5 anos em 50% dos casos, mas em 15% é 

igual ou superior a 10 anos.  

Após vários exames e consultas médicas, veio o diagnóstico, em 24/02/2005: 

Leide tinha a forma clássica da doença. “Foi um desespero total quando soube do que se 

tratava. Eu sempre cuidei da saúde, ia ao cardiologista, ao ginecologista, todos os anos”, 

relata Leide (Silveira, 2010), que mora no bairro do Paraíso (SP), bem próximo ao 

Parque do Ibirapuera. Naquele tempo, costumava correr 10 km no parque com 

regularidade, além de fazer musculação duas a três vezes por semana. 

É considerada a possibilidade de a ELA ter etiologia multifatorial, incluindo 

componentes genéticos e ambientais. Pesquisa italiana recente sobre ELA constatou que 

a incidência em atletas é 30 vezes maior que a média registrada na Europa. Suspeita-se 

que os traumas (micronecroses) gerados nos músculos durante as atividades físicas 

intensas liberam substância que levada ao cérebro se transforma em um composto 

conhecido como glutamato, transmissor de impulsos cerebrais. Esse composto é 

fundamental para o organismo dar respostas rápidas aos estímulos que recebe, mas se 

torna tóxico quando liberado em excesso. Apesar das inúmeras pesquisas, não existe 

tratamento para a cura da Esclerose Lateral Amiotrófica, e suposições, como a descrita 

acima, não passam de especulações. 

Quadros (2006:14) relata a história sobre o surgimento da doença no mundo e o 
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primeiro profissional que a identificou no Brasil, onde atinge pelo menos 2500 pessoas 

por ano:  

A Esclerose Lateral Amiotrófica foi descrita pela primeira vez 

no século XIX, e o dr. Cypriano de Souza Freitas, professor de 

anatomia e fisiologia patológica da Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, foi quem primeiro descreveu este tipo de 

esclerose no Brasil.  

Alvarenga, Fraga e Lima (2009:5) complementam os dados no relato sobre o 

panorama de incidências no mundo, destacando regionalmente: 

A idade média de acometimento inicial está em torno de 52 anos 

no Brasil, em discrepância com a idade média em países da 

Europa que se situa entre 59 a 65 anos, assim como na América 

do Norte, acima de 65 anos (…) De acordo com estudo 

multicêntrico nacional realizado entre janeiro e setembro de 

1998, analisando um total de 443 pacientes, a idade média do 

início da doença em pacientes brasileiros foi de 52 anos, sendo 

48 anos para os homens e 53 anos para as mulheres.  

Vale ressaltar que, apesar do grande número de estudos científicos sobre a 

doença, são predominantes os de abordagem médica, com ênfase nos aspectos clínicos 

neurológicos e fisiológicos. Mas há escassez de bibliografia sobre os aspectos 

psicológicos da ELA, tornando o aprofundamento da sua compreensão algo a ser 

desvendado, pois funções como inteligência, juízo, memória e sentidos permanecem 

preservadas mesmo diante da evolução da doença. Imagina-se como é dramático 

vivenciar o apagamento do corpo físico versus manutenção de todos os demais 

elementos constituintes do ser humano.  

Leide perdeu todos os movimentos em torno de um ano. O último foi o das 

pálpebras. “Foi desesperador”, declarou à imprensa Cristiano Moreira, de 33 anos, seu 

filho caçula. “Às vezes eu acordava de madrugada porque ela estava chorando. Queria ir 

ao banheiro sozinha, mas caía no meio do caminho” (Azevedo, 2008). A família entrou 

na fase de desespero, buscando o que estivesse ao alcance e  a ajudasse: chazinho, 

benzedeira, centro espírita, entre outros. “Esse momento foi muito violento, tínhamos 

que lidar com perdas quase diárias”, conta Leide Moreira Jacob, de 37 anos, filha do 

meio e principal cuidadora da mãe (Silveira, 2010). 

“Sinto falta de correr, conversar, brincar com meus netos”, diz Leide (Azevedo, 

2008).  
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A fala foi ficando difícil e a voz se tornou rouca e desapareceu. Em agosto de 

2005, Leide foi submetida a uma gastrostomia, quando passou a ser alimentada por 

sonda. Seus músculos já não podiam deglutir. Três meses depois foi a vez da 

traqueostomia, passando a usar respirador artificial. “Foi um ano sem poesia”, conta 

Leide pela tabela
4
 (Anexo 1). (Capriglione, 2010)  

Nas primeiras manifestações da ELA, as pessoas podem apresentar pequenas 

dificuldades em simples atividades cotidianas, como, por exemplo, abotoar a blusa, 

virar a chave na porta, utilizar a faca para cortar alimentos, lavar ou pentear o cabelo, 

até progressivamente perder a capacidade de exercer cuidados pessoais, como higiene, 

vestuário e alimentação. 

Por causa da atrofia muscular, há impossibilidade de alimentação via oral, pois a 

musculatura responsável pela deglutição também vai se atrofiando, tornando 

imprescindível o procedimento de gastrostomia. Além disso, a pessoa precisa conviver 

com a dispneia progressiva, que é a causa mortis na maioria dos casos e aparece em 

fase avançada da doença, sendo essencial o uso constante de oxigênio e cuidados 

especiais.  

Os principais sinais e sintomas da ELA
5
 resultam diretamente da degeneração 

dos neurônios motores, que provocam fraquezas, atrofias, câimbras musculares (com 

alto risco de trombose venosa profunda em decorrência da falta dos movimentos dos 

membros inferiores), diminuição do reflexo do vômito, disfagia, dispneia, labilidade 

emocional, com acessos de choro e riso involuntários; distúrbios psicológicos, 

distúrbios de sono, constipação, dor neuropática e espessamento de secreções mucosas, 

ocasionando dificuldades de fala e deglutição.  

Borges (2003:2) complementa, citando os sintomas relacionados às emoções: 

Depressão, ansiedade, insônia, estresse psicossocial, raiva, 

negação, desesperança também são frequentes. Enfrentam 

também uma progressiva paralisia/atrofia dos membros 

superiores e inferiores, que em pouco tempo impossibilita a 

locomoção e a realização de qualquer atividade que envolva o 

                                                           
4
 A tabela visual é composta por 6 colunas e 12 linhas que contêm letras, números e palavras usuais 

utilizadas. O familiar ou enfermeira falam as colunas de uma a uma e a pessoa indica com o movimento 

ocular qual a coluna onde está o item que quer comunicar. O mesmo acontece com as linhas. Então faz-se 

o cruzamento linha x palavra, descobrindo o signo, e assim por diante, até se formarem palavras e frases.  
5
 Conforme Portaria SAS/MS N 496 (2009:2) 
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uso da musculatura corporal como um todo.  

Por ser puramente motora, a ELA não afeta tato, audição, paladar e olfato. Em 

geral, funções como a sexual, a cardíaca e os nervos que controlam os movimentos 

oculares (por serem mais resistentes que os demais) ficam preservados, e vale reafirmar 

que não prejudica inteligência, juízo ou memória. Stephen Hawking, físico inglês, 

convive com esse tipo de esclerose há 45 anos, caso raro de resistência, pois apenas 

10% das pessoas nessa condição sobrevivem mais de dez anos.  

“Antes desses procedimentos, eu e meus irmãos conversávamos muito. Tínhamos 

pavor de que ela não aceitasse. A gente preparava uma série de argumentos para seduzi-

la, pois a decisão final sobre o tratamento sempre foi dela”, diz César Sandoval Moreira 

Júnior, de 39 anos, filho mais velho e psicólogo. “Nunca tivemos de gastar muita lábia. 

Ela sempre optou pela vida” (Azevedo, 2008). Apesar das limitações que deixam seu 

corpo inerte, ela afirma ser feliz. “Vamos continuar vivendo. Nossa imaginação pode 

tudo”, afirmou ao filho César depois de receber o diagnóstico da doença (Azevedo, 

2008). 

Atualmente não fala, não anda, não come e nem respira. Todas as funções são 

realizadas por aparelhos, oxigenadores e sondas espalhadas pelo corpo. Não pisca e o 

abrir e fechar dos olhos é feito por enfermeiras e cuidadoras para lubrificar o globo 

ocular, manuseando com paciência e delicadeza as pálpebras (no final de 2007 Leide 

teve úlcera em um dos olhos, ressecados por ficarem abertos muito tempo).  De 

movimentos, permanecem apenas os deslocamentos bilaterais do globo ocular
6
 

(Silveira, 2010).  

No início, as respostas de Leide se limitavam a sim ou não, indicados exatamente 

pelos deslocamentos dos globos oculares, mas, no final de 2005, os filhos descobriram a 

tabela desenvolvida para portadores da doença formada por 6 colunas, em que as letras 

do alfabeto e as palavras mais usadas em seu dia a dia (como, por exemplo, dormir, 

silêncio, frio) são dispostas em 13 linhas. A partir da descoberta, Leide aprendeu a 

utilizá-la e a se comunicar mais plenamente. 

Xerez (2008:4) menciona as tentativas de amenizar os sintomas e retardar a 

                                                           
6
 A distanásia, cujo conceito é o prolongamento demasiado da vida pela obstinação de métodos e 

profissionais da saúde implicando sofrimento, não possui ressonância nessa discussão justamente porque 

Leide possui consciência totalmente preservada e, apesar de todas as limitações impostas pela doença, 

continua concretizando seus desejos e mantendo-se sujeito da sua própria vida.   
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evolução da doença: 

Várias estratégias modificadoras da doença têm sido testadas em 

ensaios clínicos, mas apenas um medicamento, o Riluzol, foi 

aprovado até agora. O medicamento é um antagonista da 

liberação do glutamato, e usados 100 mg/dia na fase inicial da 

doença aumenta a sobrevida entre 6 e 20 meses.  

O tratamento oferecido consiste basicamente no atendimento neurológico, 

visando medidas paliativas (no caso, alívio, controle sintomático e combate às 

intercorrências), além da preservação das capacidades ainda existentes, pela atuação de 

fonoaudiólogos e fisioterapeutas. A progressão da doença pode variar 

consideravelmente entre os pacientes.  

A Esclerose Lateral Amiotrófica requer, portanto, muitos cuidados específicos, e 

os obstáculos impostos pelas restrições físicas, que se agravam constantemente e 

impossibilitam a fala, a alimentação e, inclusive a respiração, exigem envolvimento 

conjunto de profissionais, familiares e comunidade, levando em conta que a manutenção 

de um atendimento adequado nesse caso é bastante dispendioso.  

Há quase seis anos, Leide vive em seu quarto, um espaço de cerca de 12 metros 

quadrados. Nove funcionárias se revezam dia e noite, todos os dias um fisioterapeuta e 

um fonoaudiólogo fazem exercícios específicos. Há três câmeras instaladas no quarto e, 

do Rio de Janeiro, o filho César  a observa pela internet (Azevedo, 2008). 

No livro A última grande lição, Mitch Albom (1998) retrata diversas 

experiências de seu professor, Morrie Schwartz, que tinha ELA. Sobre a vivência da 

perda dos movimentos, Salgueiro (2008:83) cita as palavras de Albom, evidenciando 

como é complexa a vivência da pessoa e de quem com ela convive: 

A pessoa perde o comando dos músculos, das coxas e não 

aguenta ficar de pé. Perde o comando dos músculos do tronco e 

não consegue sentar-se ereta. No fim, se continua viva, respira 

por um tubo introduzido num orifício aberto na garganta; e a 

alma, perfeitamente alerta, fica aprisionada numa casca inerte, 

podendo talvez piscar, estalar a língua, coisa de filme de ficção 

científica – a pessoa congelada no próprio corpo. 

Considerando as diversas limitações que tornam o cuidado à pessoa com ELA 

um desafio, é imprescindível um atendimento que inclua  família, serviços de saúde e 

pessoas que convivem com ela, por causa da sobrevida estar significativamente 
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associada ao estado psicológico do indivíduo. 

O humor das cuidadoras tem forte impacto no bem-estar de Leide. Detalhes do 

cotidiano que pareceriam banais a outras pessoas, são fundamentais na vida de quem 

tem ELA. Quando os filhos, amigos e parentes telefonam, as cuidadoras colocam o 

viva-voz. Do outro lado da linha, relatam como estão, quando  a visitarão, e como é 

importante na vida de cada um. As perguntas mais simples feitas a Leide são 

respondidas imediatamente, com ajuda das cuidadoras. As perguntas mais elaboradas, 

quando tem-se que usar a tabela, são respondidas posteriormente (Azevedo, 2008). 

Ao conhecer as dificuldades e possíveis sentimentos provocados pela ELA, fica 

nítido como a gravidade da fraqueza muscular e a rápida progressão da doença abalam 

significativamente os sentimentos de esperança e a autoestima. Isso porque as 

possibilidades de participação social ficam demasiadamente comprometidas com a 

perda da independência funcional: lazer, atividade sexual, convívio com pessoas 

queridas, entre outros fatores, geram estresse e, consequentemente, afetam a percepção 

de si mesmo e da sua saúde ao longo da evolução da doença.  

Salgueiro, citando Kovács (2008:30), reforça como a doença teria impacto sobre 

o indivíduo:  

Nas enfermidades em que a pessoa mantém a consciência 

preservada, como é o caso da ELA, a insegurança diante das 

limitações e dependências progressivas e diárias, é fator de 

grande sofrimento.  

Kovács faz a seguinte classificação: alterações na imagem e no esquema 

corporal, exigindo consequente reestruturação deste; imobilidade que pode gerar 

sentimentos de impotência; perda da independência para a realização das atividades 

mais básicas; isolamento e solidão em decorrência das restrições dos contatos sociais, 

profissionais e afetivos; incerteza do tempo de vida, de como se dará a evolução dos 

sintomas e da doença, gerando grande ansiedade e estresse para o indivíduo e sua 

família. 

O indivíduo é rotulado e estigmatizado. Pode tornar-se facilmente prisioneiro da 

sua condição fisiológica, desligando-se de si mesmo e impossibilitando novos arranjos 

que, se não podem acontecer no nível físico, são possíveis psíquica, social e 

espiritualmente. 
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Desde que ficou doente, Leide perdeu duas condições as quais muito prezava: 

liberdade e privacidade. “Aceitei a doença, mas sofro todos os dias. Hoje sou 

completamente dependente e aprendi a ter paciência. Não tenho privacidade”, avalia 

(Silveira, 2010). Apesar de toda a vigilância e impossibilidade de privacidade, algumas 

iniciativas tentam personalizar e humanizar o espaço. 

Imagens da família (fotos e desenhos) são colocadas na porta do guarda-roupa 

bem em frente à sua cama: a mãe de Leide, quando tinha quarenta anos, e depois com 

mais de noventa anos, fotos dos netos sorridentes, um escudo do Corinthians pintado de 

amarelo, desenhado pelo neto Gabriel (“um presente para a vovó”). Pedro, quatro anos, 

contribuiu com traços abstratos numa folha de sulfite. O calendário pendurado entre as 

fotos anuncia o fim de outubro. “É preciso viver plenamente o agora”, diz o texto 

impresso, acima de uma bonita borboleta (Azevedo, 2008). 

Com a tabela visual nas mãos, uma das cuidadoras pronuncia as letras do alfabeto. 

Leide move o globo ocular sutilmente para o lado esquerdo a fim de escolher “sim”, e 

para o direito para escolher “não”. Outra cuidadora anota tudo e forma as palavras. Um 

dom tímido até então, o de construir poesias, ganha relevância.  

As poesias, até então guardadas, foram reunidas e somadas a outras, decodificadas 

com auxílio da tabela. Em dezembro de 2006, Leide lançou seu primeiro livro, Letras 

da Minha Emoção, revelando-se poeta madura e sensível às questões humanas. Com 

marcante repercussão social, a obra foi destaque em diversas matérias e reportagens 

nacionais (revistas, jornais, rádios e televisão), além de lhe render homenagens e 

prêmios (Magnífico 2006 e Prêmio Sentidos 2007).  

Em 2008, lançou seu segundo livro, Poesias para me sentir viva, com edição 

bilíngue, sob patrocínio do Bradesco Vida e Previdência, pela Lei Rouanet, com apoio 

da Abrela, no auditório da Folha de S.Paulo, com leitura aberta ao público feita pelas 

atrizes Fernanda D‟Umbra e Chris Couto (Machado, 2008). “A poesia funciona como 

um refresco para nosso sofrimento”, afirma a filha Leide (Azevedo, 2008).  

Apaixonada por livros e MPB, tem mais de 70 CDs na estante do seu quarto. Fã 

de Ney Matogrosso, quis assistir ao show no teatro do Sesc Pinheiros. Mas para 

qualquer deslocamento, a família precisa alugar ambulância com médico, técnico em 

enfermagem e enfermeiro, além de motorista socorrista. Além disso, há os 
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equipamentos de apoio, como concentrador de oxigênio, sonda para urina, dieta enteral, 

duas cuidadoras e uma técnica de enfermagem. 

 Por sua vez, o teatro precisou instalar uma tomada diretamente ligada ao gerador 

para garantir que o respirador continuasse funcionando em caso de queda de luz. Foi 

preciso retirar uma fileira de cadeiras para acomodá-la. Diferentemente da experiência 

no Citibank Hall, em 2010, que cobrou quatro ingressos de Leide por causa da maca que 

a transportava, alegando que ocuparia uma mesa, argumentando, ainda, que estavam 

dando desconto de 50%, pois uma mesa costuma ser ocupada por oito pessoas. A equipe 

de 15 pessoas que a acompanhou pagou ingresso. “Fiquei bastante emocionada. Minha 

equipe se mobiliza inteira pra que eu possa sair”, comentou Leide à imprensa na ocasião 

(Capriglione, 2010). 

Em consequência do incidente no Citibank Hall, que causou grande comoção e foi 

divulgado amplamente na mídia, se chamará Leide Moreira a lei – projeto de Mara 

Gabrilli - que proíbe às casas de shows cobrar mais de uma entrada para pessoas como a 

advogada Leide Moreira, portadora de ELA (Racy, 2010). 

Leide sempre é consultada quando se deve tomar decisões. “Minha mãe nunca foi 

coitadinha. Reclama, se posiciona”, frisa a filha Leide Jacob (Azevedo, 2008). Quando 

querem comer na sala ou brincar com algum amiguinho do prédio, os netos Gabriel e 

Pedro vão ao quarto pedir permissão à avó. Antes de dar os remédios (são 21 

comprimidos e dois em gotas todos os dias) ou introduzir o alimento na sonda, as 

cuidadoras dizem o que farão e esperam autorização. 

Leide não é retirada da cama se não quiser, e diariamente costuma ficar trinta 

minutos fora do quarto pela manhã, para o banho, e uma hora à tarde para passear na 

cadeira de rodas pelo apartamento. A primeira parada é no quarto de César e Cristiano, 

e Leide fica brava quando encontra bagunça; as toalhas e cobertas devem estar 

perfeitamente esticadas. Ela já reclamou de uma garrafa de vinho que estava em pé no 

barzinho quando deveria estar na posição horizontal (Azevedo, 2008). 

Nos dias quentes permanece algum tempo na sacada, ali observa seus vasos de 

orquídeas, as crianças brincando na quadra de esportes e eventuais movimentos da 

churrasqueira do prédio. Parte das tardes é reservada para ler jornal, mas não aprecia os 

cadernos de economia e esportes. “Fazemos questão de respeitar os desejos de minha 
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mãe. Se negássemos seus direitos básicos, sua identidade iria se diluir”, comenta César 

(Azevedo, 2008). 

As palavras de Leide são anotadas em um caderno. Gentilezas de mãe e de dona 

de casa também são registradas: “Guardar um pedaço de bolo para o Cris”, foi dito antes 

de receber a visita do caçula (Azevedo, 2008). Em outra ocasião, pediu  para 

comprarem sorvete e bolacha para o filho de uma cuidadora. A funcionária que servia 

cafezinho quando Leide trabalhava no escritório, Ivânia Soares (33), tornou-se 

cuidadora de Leide. “Conto tudo para a Leide e ela me dá conselhos”, afirma Ivânia. 

“Um dia, eu estava brava com a minha menina de quatro anos e perguntei se deveria dar 

uma surra nela. Leide respondeu que não, disse que deveria ser muito amiga da minha 

filha” (Azevedo, 2008). 

Em 2011, ela perdeu a mãe e se desesperou. Pediu para Ivânia desligar o 

respirador. No dia seguinte, desculpou-se (Azevedo, 2008). 

A história de Leide foi apresentada no Simpósio Mundial sobre ELA na 

Inglaterra, e atualmente está em fase de finalização do seu terceiro livro de poesias. 

Lançou o CD “Alegria”, com poesias musicadas (Racy, 2010), e está concluindo, junto 

com a filha e equipe, um documentário sobre sua luta pela vida. “Quero viver. A cura é 

tudo o que eu espero” (Azevedo, 2008).  

Assim Leide vai vivendo e seguindo pelos caminhos que a vida lhe oferece. Mas 

segue deixando o seu traço, a sua marca, dentro das possibilidades que encontra em seu 

interior. 
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II Parte 

 “ELA” na jornada do herói 

 

A cultura ocidental, somada ao sistema econômico, está estruturada em função 

dos interesses pessoais e do consumo desmedido. Transformou a produtividade, a 

eficácia e o imediatismo em valiosas moedas do mundo moderno. O processo de 

valorização da produtividade e do individualismo, ao longo dos anos, provocou o 

enaltecimento da juventude, virilidade e autonomia; o novo é valorizado, e quem não 

acompanha o ritmo cada vez mais intenso da vida contemporânea pode ser facilmente 

colocado à margem das relações do mundo atual e da própria vida. 

Rotina, ritmo de vida e sentimentos acompanham a lógica, em que as relações 

são substituídas pelos contatos virtuais e pelo virtual senso de poder promovido por essa 

prática; desejos e frustrações criados ou dissolvidos de acordo com o humor 

momentâneo, em que ter e ser se confundem e transformam o essencial em instantâneo.  

A invenção das máquinas e o desenvolvimento do método científico de pesquisa 

cuja experiência foi substituída pelo experimento transformaram significantemente a 

vida humana, produzindo a ilusão de que o homem é o controlador do seu destino. Jung 

(1989:83) define primorosamente a posição do homem contemporâneo: 

O homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma. Mas 

enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, 

ou de tornar-se consciente das inúmeras maneiras secretas pelas 

quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e 

decisões, certamente não é o seu próprio dono. Esses fatores 

inconscientes devem sua existência à autonomia dos arquétipos. 

O homem moderno, para não ver esta cisão do seu ser, protege-

se com um sistema de “compartimentos”. Certos aspectos da sua 

vida exterior e do seu comportamento são conservados em 

gavetas separadas e nunca confrontados uns com os outros.  

O desejo de controlar cada vez mais as ações distanciou o indivíduo do universo 

de símbolos que integram a sua história, provocando o colapso deste, além de reduzir a 

visão do homem sobre o mundo em que vive, si mesmo, o significado do viver e, 

consequentemente, sobre suas potencialidades. Jung ressalta: da tentativa de controle 

desmedido que o indivíduo tem de tudo que o cerca, utilizando para tal uma única via, 
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que é a do racionalismo, e fazendo com que os demais conteúdos constituintes deste 

mesmo homem sejam compartimentados, esquecidos ou recalcados. A consequência 

deste modo de proceder é a limitação da perspectiva de vida deste mesmo indivíduo, 

tornando-a superficial ou, no mínimo, unilateral.  

Bom exemplo é a concepção contemporânea sobre a morte, transformada em 

interdito, negada a qualquer custo - experiência inevitável, mas que precisa ser afastada, 

desinvestida, por ser tão incongruente com a manutenção da ilusão de onipotência 

cultuada pelo homem atual e reforçada de forma tão eficaz quando a saúde vai bem.  

As adversidades surgem e são, evidentemente, vivenciadas como algo não 

pertencente à dinâmica da vida; o despreparo para o sofrimento é constante na vida do 

homem atual, abalando profundamente suas estruturas tão fragilmente erigidas em 

fantasias e ilusões de independência e, consequentemente, de onipotência. 

Ao vislumbrar a proximidade da finitude, somada ao confronto do psiquismo 

versus corpo biológico – dicotomia criada pelo positivismo científico -, o indivíduo é 

ferido em sua onipotência, ou seja, em sua imagem narcísica, promovendo 

desorganização, sensação de inadequação que pode culminar na falta de devir e do 

investimento de energia para sua vida e para si mesmo. O que é agravado pela 

valorização das construções racionais em detrimento dos sentimentos, afetos e 

sensações – tentativa de controle e segurança ilusória, é bem verdade - e da forma como 

o tempo é vivenciado a partir da dinâmica: linear e cronologicamente.  

Deparamo-nos com a história de Leide Moreira, ser que continua presente no 

tempo, possuidor de lucidez, subjetividade, e com bagagem emocional que a formam 

sujeito, indo ao encontro da realidade objetiva, a realidade do que é esperado, das 

limitações sempre maiores, concebidas na maioria das vezes como instransponíveis e 

vivenciadas como verdades.  

A história de Leide explicita muito claramente o confronto com as adversidades 

biológicas, sociais e emocionais provenientes de um novo estado, do inédito que se faz 

presente frequentemente na vida humana e que, nesse acaso, foi mais do que 

determinante para uma mudança relevante, senão total, no curso de uma vida.  

Constatação do quanto o ser humano está vulnerável a eventos em que o psíquico 

preserva a sua integridade, desejos e vontades, e precisa deparar-se com limitações 
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físicas que, consequentemente, diminuem sua potência drasticamente, interferindo na 

concretização de desejos e vontades tão almejadas pelo psiquismo. Para Jung (1989), o 

inconsciente é um mundo tão vital e real na vida de um indivíduo quanto o mundo 

consciente e infinitamente mais amplo e mais rico, sendo, portanto, fonte geradora de 

potência. “O inconsciente é o grande guia, o amigo e conselheiro do consciente” (1989: 

12). 

O MITO 

No mito do Minotauro, Teseu era um herói destemido e famoso matador de 

monstros. Filho do rei de Atenas, foi escolhido para ser lançado como alimento pelo rei 

Minos, que governava Creta e havia perdido o seu filho nos jogos entre Creta e Atenas. 

Ele falou que lançaria catorze jovens no labirinto, e que se conseguissem matar o touro, 

deixaria-os voltar para a própria pátria. Teseu era muito confiante e se ofereceu para 

cumprir sozinho a prova. Ao chegar, a filha do rei Minos, Ariadne, se apaixona por ele e 

resolve ajudá-lo caso ele resolvesse casar-se com ela. Teseu concorda e ela lhe entrega 

um novelo de linha, orientada pelo deus Dédalo. 

Teseu amarra o fio no início da entrada do labirinto e o novelo vai se 

desenrolando à medida que ele caminha. Assim, ele obtém êxito na jornada: consegue 

matar o Minotauro, encontrar a saída do labirinto e casar-se com a princesa, pondo fim a 

um conflito de vários anos. 

Quando o homem se afasta desse mundo desconhecido, inconsciente, mas 

constituinte da maioria da sua humanidade, ele se desequilibra, perdendo o sentido e, 

consequentemente, o significado das coisas, assim como Teseu no labirinto. Ao 

controlar suas emoções, ele reprime o relacionamento humano na sua variedade e cria 

inúmeros “becos sem saída” para si mesmo. Essa condição não é raridade, pelo 

contrário, cada vez mais presente no cotidiano da vida moderna, vide depressões, 

síndromes do pânico, entre outros males que assolam a vida contemporânea. Tornam a 

analogia com o mito do Minotauro perfeita para ilustrar essa condição do homem 

contemporâneo, que se perde nos labirintos da vida, externos e internos, por não escutar 

os seus próprios sentimentos e desejos. “Apenas àqueles que não conhecem nem um 

chamado interno, nem uma doutrina externa, cabe verdadeiramente um destino 

desesperador; falo da maioria de nós, hoje, nesse labirinto fora e dentro do coração” 

(Campbell, 1997:30). A partir da afirmação de Campbell, constata-se que o controle 



 38 

almejado pelo indivíduo é ilusão que apenas aumenta o abismo entre um ideal egoico e 

a realidade, com todas as suas fragilidades.  

O verbo habitar contém vários significados; dentre eles, o modo como o indivíduo 

vive além do espaço externo. O significado do verbo se dá também para o habitar do 

espaço interno, do corpo, da mente, vivenciado por nós, seres humanos. Precisamente 

nesse habitar se dá a intersecção das subjetividades que a vida proporciona para o 

indivíduo e que o constituem.  

Se a definição de subjetividade se baseia na forma peculiar como ele se coloca no 

mundo, uma espécie de impressão digital da sua personalidade que lhe confere 

singularidade é o habitar humano, que torna, portanto, possível, o diálogo entre as 

vivências do indivíduo na concretude do mundo objetivo, pertencente ao externo, ao 

ambiente e sua subjetividade. É o diálogo entre o indivíduo e o si mesmo, entre o 

indivíduo e o outro, e entre o indivíduo e a sociedade na qual está inserido. Jung 

ressaltava como o conhecimento desse mundo interior é relevante para o homem e, 

consequentemente, para o seu bem-estar: 

(…) precisamos aprender a distinguir cuidadosamente entre o 

conteúdo intencional e o conteúdo involuntário da mente. O 

primeiro se origina da personalidade do ego; o segundo, no 

entanto, nasce de uma fonte que não é idêntica ao ego, mas à sua 

“outra face”. (1989 : 37)  

O corpo humano é, portanto, repleto de significações e afetos, e possibilita a 

construção de todos os vínculos relacionais e afetivos relevantes para a constituição da 

humanidade. Essa experiência íntima e singular promove diferentes reações e posturas 

diante do mundo, podendo atuar em cumplicidade ou oposição à realidade vivenciada e 

com potência para transformar o modo de vida e o espaço em que se vive. Portanto, esse 

espaço é vivencial e sensível aos sentimentos contidos nele, além de representar o que 

cada um construiu de si mesmo ao longo da vida. 

A vida, sentida de forma heterogênea pelos indivíduos, é um fato, e a consequente 

percepção subjetiva do tempo e da história pessoal torna-se de suma importância para o 

bem-estar decorrente das experimentações. O ser humano é dinâmico e se transforma a 

cada experiência e relação que se instalam. Como o habitar subjetivo está intimamente 

relacionado ao desenvolvimento humano, este também muda constantemente, seguindo 

a ordem das emoções e sentimentos e não da razão, como o homem moderno desejaria. 
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Esta forma de existência, tão liberta do controle racional, provoca angústia e abala 

a estabilidade que o sujeito cultiva ilusoriamente como forma de aplacar suas 

inseguranças. Mas também lhe confere grande amplitude de ação e infinitas 

possibilidades criativas para erigir e vivenciar a sua história. No exercício diário e 

humano proveniente das pequenas mortes e transformações a que está sujeito o 

indivíduo se move em prol ou contra seu desenvolvimento pessoal. 

Nas encruzilhadas da vida surgem questionamentos profundos: quem sou, o que 

represento, o que gostaria de ser? O sentimento de aprovação, fruto do atravessamento 

de tantas representações a que o ser humano é submetido desde o  nascimento, provoca 

movimento, decisões, “escolhas” de caminhos. Permeado por um grande sentimento de 

incompletude que o acompanha por toda a vida: o impedimento de retornar ao ventre 

materno. Campbell (1997:17) descreve o desejo de retorno ao ventre: 

Os seres humanos nascem cedo demais; quando o fazem, estão 

inacabados e ainda não estão preparados para o mundo. Em 

consequência, toda a defesa que têm contra um universo de 

perigos é a mãe, sob cuja proteção ocorre um prolongamento do 

período intrauterino. 

A união simbiótica com a mãe se torna impossível, pois o cordão umbilical foi 

cortado há bastante tempo. A impossibilidade de retorno é, justamente, o fantasma que 

o atemoriza em maior ou menor grau, a depender da nossa história, experiências e 

bagagem que construímos. A sensação consequente é o desamparo, e a vida segue 

empurrando para o cumprimento das histórias pessoais. 

Por outro lado, ao conviver com o desamparo originário, sempre presente nas 

experimentações humanas, inaugura-se a confiança no vínculo, a confiança no fato de 

ser socorrido sempre que se precisar, a dependência do outro: dos seus sentimentos, 

opiniões, expectativas etc. Dessa forma, pelo sentimento de desamparo se dará toda a 

estruturação psíquica, cujos vínculos e laços serão formados posteriormente e 

repercutirão durante a vida do indivíduo. Novamente Jung cita esse desejo de retorno, 

relacionando a trajetória humana à jornada do herói e à possibilidade de, por esse 

caminho, libertar-se da fantasia infantil: 

No decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a 

figura do herói é o meio simbólico através do qual o ego 

emergente vence a inércia do inconsciente, liberando o homem 

amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao estado de 
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bem-aventurança da infância, em um mundo dominado por sua 

mãe. (1989:120) 

A vulnerabilidade percebida com as limitações e com o novo status vivencial, 

somados à falta de expectativa diante do futuro, gera estresse e percepções negativas de 

si mesmo, da própria competência, e provoca a perda da autoconfiança.  

É grande a ansiedade promovida pelo sentimento de singularidade e de desamparo 

provenientes dessa experiência. O sentimento de inadequação, acrescido do isolamento 

subsequente, agrava ainda mais o processo descrito, reduzindo significativamente as 

possibilidades de trocas de experiências e relacionamentos interpessoais, relevantes para 

o indivíduo conseguir lidar com as transformações ocorridas. Por este motivo, o 

indivíduo ergue barreiras psicológicas para tentar se proteger da sensação angustiante 

trazida pelo inédito, pelo novo. 

O corpo não é apenas biológico, mas habitado por afetos, emoções, sofrimentos e 

prazeres, bagagem de uma vida que também constitui o indivíduo e o representa não 

apenas para outro, mas para si mesmo. Cria-se a sua imagem corporal, permitindo que 

ele se reconheça sempre o mesmo, apesar das transformações que a vida pode impor. 

Torna-se tarefa árdua escapar do generalismo, cujo conceito de normalidade é 

obtido a partir de uma média que não considera as infinitas possibilidades humanas de 

ação e reação, provenientes dos estímulos, relações e experiências a que é submetido no 

meio em que vive. Lutar para ser único e se perceber complemento desse organismo 

vivo que é o planeta Terra não é fácil. 

O grande equívoco da visão positivista da atualidade, segundo Canguilhem 

(2009:112), convidado nesta reflexão por ser um pensador que aprofundou seus estudos 

na influência da ciência versus humanidade, é que toda generalidade é indício de uma 

essência. Dessa forma, a generalidade acaba adquirindo o valor de perfeição realizada e 

um caráter comum adquire um valor de tipo ideal, eliminando singularidades e 

potencialidades individuais. Deve-se aceitar o caráter instável e irreversível do mundo e 

reconhecer que a vida, por esse dinamismo, não oferece apenas uma única resposta às 

questões humanas; pelo contrário, são múltiplas, e terão sentido apenas se puderem 

surgir da escuta do desejo pessoal. Não o desejo superficial, baseado no consumo, no 

material, mas o desejo pertencente ao essencial, à parcela mais íntima de cada 

indivíduo. 
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Na história de Leide, a imposição de uma existência pretensamente inútil pelas 

limitações físicas e sociais se expõe por meio de emoções e segue ultrapassando limites 

e revelando mais e mais da essência humana. Além de um coração pulsando por vida e 

tornando evidente que o psiquismo tem conexões não apenas com o corpo físico, cuja 

morte se apresenta, mas por algo muito maior, que é o princípio de continuidade da 

vida, no qual é ser ativo e integrante. Como os demais seres do imenso organismo, 

capaz, portanto, de transformar e ser transformado. 

Não será esse o horizonte para o pensamento, imaginação e ação? Não são as 

experiências das sucessivas mortes vivenciadas ao longo da vida, a cada novo ciclo que 

termina, que conferem novos devires e significados? A trajetória de Leide Moreira 

explicita o quanto saúde não significa implicitamente a eliminação da doença, 

mostrando que há possibilidades apesar dos conflitos inerentes ao ser humano. E em 

qualquer condição humana de saúde ou doença, de produzir bem-estar emocional e 

continuar conferindo significado ao que é vivido. Senão pela explicação que se segue, 

como justificar a presença atuante de Leide, diante de tantas limitações? 

(...) o fenômeno patológico revela uma estrutura individual 

modificada. É preciso ter sempre em mente a transformação da 

personalidade do doente (...) Essas reações aparentemente 

equivalentes às reações normais anteriores não são resíduos do 

comportamento normal anterior, não são o resultado de uma 

redução ou de uma diminuição, não são o aspecto normal da 

vida menos alguma coisa que foi destruída, são reações que 

jamais se apresentam no indivíduo normal sob a mesma forma e 

nas mesmas condições. (Canguilhem, 2009:147) 

Considerando essa variedade, a jornada individual pela vida, pelas adversidades, 

serão analisados os caminhos trilhados por Leide. Percebendo a doença, particularmente 

a esclerose, como novo caminho de vida.  

Em uma sociedade em que saúde, atividade física e produtividade são enaltecidas, 

encontrar espaço para continuar atuando como agente, exercendo papel representativo, é 

exercício hercúleo. Digno de um herói que precisa vencer os obstáculos grandiosos, 

voltar do exílio e se fazer presente. Porém, essa viagem interior é rica por si só, pois 

contém importantes partes de quem somos e das nossas potencialidades. Somente 

possível por meio do afastamento involuntário.  

Do ponto de vista do caminho das obrigações, todos os que se 

encontram exilados da comunidade são um zero à esquerda. Do 
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outro ponto de vista, todavia, esse exílio é o primeiro passo da 

busca. Cada pessoa traz dentro de si mesma o todo; por 

conseguinte, é possível procurá-lo e descobri-lo no próprio 

íntimo. (Campbell, 1997: 370) 

A comparação entre a esclerose com todas as suas paralisações de movimentos do 

organismo e esse afastamento torna-se indispensável para a tentativa de compreensão da 

história de Leide.  

Se analisarmos as doenças degenerativas ou outros obstáculos fisiológicos, 

emocionais ou psicológicos, é fácil considerar como realidade bem possível as vivências 

destrutivas do mundo que construímos e no qual vivemos, e nossa própria destruição 

dentro dele. Ao constatarmos a faceta destrutiva da vida, é preciso relevar a capacidade 

de reconstrução ou de reformulação nela contida, pois, por ela, emerge um poder que 

resiste, capaz de gerar nova ordem de existência. Pelo desejo de transpor não apenas a 

sensação, mas obstáculos concretos, perturbações e nocividade provenientes da doença, 

instala-se e se desenha outro curso para a vida.. Vencendo preconceitos, surpreendendo 

as expectativas de normatização existentes e mostrando o quão infinitas são as 

possibilidades para a vida humana. Leide, com o seu percurso de vida, redesenha 

caminhos e contesta a afirmação de que “o ser vivo doente está normatizado em 

condições bem definidas, e perdeu a capacidade normativa, a capacidade de instituir 

normas diferentes em condições diferentes” (Canguilhem, 2009:146). Portanto, é 

preciso que se olhe além do corpo para julgar o que é normal ou patológico para esse 

mesmo corpo. 

Como explicar que uma pessoa portadora de ELA, cujos movimentos musculares 

estão paralisados, exceto o do globo ocular, permanece um sujeito com opiniões, 

vontades diversas e executadas, e sonhos a serem realizados? 

Segundo Goldstein, a doença é um modo de vida reduzido, sem 

generosidade criativa, já que é desprovido de audácia, mas 

apesar disso, para o indivíduo, a doença não deixa de ser uma 

vida nova, caracterizada por novas constantes fisiológicas, por 

novos mecanismos para a obtenção de resultados aparentemente 

inalterados. (Canguilhem, 2009:151) 

Concordamos parcialmente com a visão de Goldstein de que a doença é 

efetivamente uma vida nova; porém, impossível considerar que a doença não possui 

generosidade criativa e nem audácia. Como então se explicaria a história de Leide?  
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A JORNADA 

A jornada do herói explicita como há produção pelas adversidades consideradas 

instransponíveis, e o quanto de potência o exercício contém. Por isso, Campbell 

(1997:26) afirma que o herói é o homem da submissão autoconquistada, quando reflete 

sobre a potência contida na “fragilidade”. Para reforçar a capacidade de reformulação a 

partir dos conflitos e perdas, chamamos mais uma vez Campbell: 

Quando enfraquece – quer enfraqueça em função da velhice ou 

da enfermidade -, a pessoa se liberta desses liames tal como uma 

manga, um figo ou uma baga se liberta do ramo que a retém; e 

ela se apressa, conforme seu ingresso e local de origem, para 

voltar à vida. (1997:352) 

 

O herói inicia sua jornada com uma primeira tarefa que consiste 

em retirar-se do seu cotidiano, do seu mundo de referência, e 

adentrar em regiões internas, profundas da sua psique, onde 

efetivamente estão presentes as dificuldades. O objetivo é 

conhecê-las, torná-las claras, experimentando e assimilando sem 

distorções para exterminá-las em favor próprio. “O herói é 

aquele que aprende”. (1997:117) 

Leide Moreira iniciou o chamado para a jornada quando recebeu o diagnóstico da 

ELA. Houve momentos de incredulidade, negação, busca desenfreada por inúmeras 

tentativas de cura. Desespero. O momento inicial de negação foi na verdade um “apelo” 

para a incursão na jornada do herói, etapa essencial ao processo de individuação. Ou 

seja, o aprofundamento da relação entre o consciente e o self (nosso núcleo psíquico) 

que acontece no momento difícil, utilizando o sofrimento como desencadeador do 

processo  descrito. O indivíduo começa a buscar saída e refletir sobre o significado da 

vida.  

Um ano difícil. A cada dia surgia um sintoma novo, e seu corpo foi se despedindo 

com força e rapidez: Leide perdeu movimentos, voz e capacidade de se alimentar e 

respirar no intervalo de um ano.  

Um limiar difícil de transpor, que equivale à morte seguida de um nascimento, em 

que sua potência foi golpeada seguidas vezes, cujo inédito se fez enfaticamente 

presente, e velhos conceitos, ideais e padrões emocionais já não eram adequados. 

Segundo palavras da própria Leide, aquele foi “um ano sem poesia”.  
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Assim se inicia a jornada do herói. O centro de gravidade se transfere do mundo 

cotidiano, conhecido, para uma região totalmente desconhecida.  

Campbell (1997:205), ao mencionar o chamado e o vislumbre do limiar, relata 

que são experiências determinantes e impactantes suficientes para mudar de forma 

efetiva o curso de uma vida:  

Quando ele viu mais do que poderia suportar, perdeu a inocência 

em relação à morte; mas com a sua augusta vontade de viver, 

ergueu, como uma poderosa pedra, aquele véu protetor que 

todos nós mantemos, desde então, entre nossos olhos e o túmulo. 

 A partir da perda dos movimentos, da fala e capacidade de respirar sozinha, Leide 

não podia conduzir a vida como costumava fazer, profissional e mulher independente. 

Estava encerrada com seus pensamentos e sentimentos. Por causa das  impossibilidades 

do momento, incapazes de serem traduzidos, inclusive para as pessoas mais amadas e 

importantes da sua vida. Assim são caracterizados os ritos de passagem pertencentes ao 

mundo humano desde a época primitiva, cada vez menos presentes na vida 

contemporânea. Os ritos, quando acontecem, proporcionam significativos exercícios de 

rompimento por meio dos quais a mente se afasta das atitudes, vínculos e demais 

referências, de maneira radical. Segue-se período de isolamento essencial para a 

adaptação da condição apresentada, considerada renascimento.  

Pela experimentação involuntária de nova condição proveniente dos sintomas de 

ELA, Leide viveu rompimento e isolamento rigorosos, característicos de um rito de 

passagem. Ambos possibilitaram o surgimento de um código de reconhecimento de si e 

da vida. Pelas vivências, novo curso foi tomado, como na jornada do herói. 

Aproveitando a detalhada reflexão de Campbell (1997:110) sobre o tema, transpondo-a 

para ilustrar a história de Leide: 

O herói. Deus ou deusa, homem ou mulher, a figura de um mito 

ou o sonhador num sonho, descobre e assimila seu oposto (seu 

próprio eu insuspeitado), quer engolindo-o, quer sendo engolido 

por ele. Uma a uma, as resistências vão sendo quebradas. Ele 

deve deixar de lado o orgulho, a virtude, a beleza e a vida e 

inclinar-se ou submeter-se aos desígnios do absolutamente 

intolerável. Então, descobre que ele e seu oposto são, não de 

espécimes diferentes, mas de uma mesma carne. 

A família de Leide buscou formas de comunicação. Primeiramente, por meio de 

respostas simples como “sim” ou “não”, e depois, já utilizando a tabela visual, com 



 45 

palavras, formando frases inteiras. Leide foi se expressando avidamente, lutando por 

continuar presente em sua própria vida, descobrindo nova forma de vida e recusando 

uma única face (da patologia da doença) para a sua nova condição.  

Há liberdade de seguirmos por um caminho único, cuja quantidade dos pares nada 

significa quando comparada ao conteúdo da nossa bagagem de vida, ao que tecemos 

desde o momento do nascimento, a nossa história de vida. Cada pessoa é única e, do 

mesmo modo, cada história é única; isso mostra como a vida moldou aquela identidade 

e ao mesmo tempo foi moldada por ela. Tudo é relativo quando consideramos o 

indivíduo e sua complexidade, inclusive nos limites entre saúde e doença. Cada um os 

vivencia de acordo com seu repertório estritamente pessoal. 

O mito do Minotauro ilustra ainda mais a jornada de Leide e seu sincronismo com 

a jornada do herói: a Teseu foi dado simplesmente um rolo de fio de linho, que ele, 

herói visitante, deveria prender à entrada e desenrolar à medida que entrava no labirinto. 

Muito pouco para tantos perigos e adversidades; um caminho solitário, desprotegido, de 

artifícios externos, ele e um fio. No caso de Leide, ela, sem o auxílio de seu corpo, sem 

respirar. Ela e um fio de vida. 

Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde 

pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma 

divindade; onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós 

mesmos; onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o 

centro da nossa própria existência; e onde pensávamos estar 

sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. (Campbell, 1997: 32) 

 

O chão foge e, com ele, todas as referências externas. Restamos apenas nós 

mesmos, formados por uma imensidão subterrânea fecunda, instintiva e reprimida, 

ainda por ser descoberta. Afinal, o que a vida nos reserva? Uma viagem perigosa, por 

um mundo de forças desconhecidas e estranhamente íntimas que podem ameaçar e 

desintegrar ou auxiliar e absorver; que se impõe, não aceita recusa. Na verdade, uma 

viagem heroica. 

A pessoa se encontra com partes esquecidas, deixadas ao longo da sua vida, partes 

nobres, gostosas de serem lembradas, e partes não tão amigáveis, que precisaram ser 

esquecidas, mas que precisam agora ser vistas de frente e reintegradas. Há o que ainda 

não era conhecido, mas que tem potência e pode transformar.  
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Leide, no limiar difícil das limitações da doença, precisou se recriar, e as relações 

com filhos, amigos, e o seu olhar diante da vida. Sua nova realidade não comporta 

disfarces e vai além, promovendo um convívio intenso consigo mesma: quem fui, quem 

sou e como poderei seguir a partir de agora. 

A principal missão de cada ser humano durante a vida, especialmente na 

maturidade, é se tornar quem de fato é. Jung costumava definir assim o processo de 

individuação que converge absolutamente com a jornada do herói: 

O herói é o patrono das coisas que se estão tornando, e não das 

coisas que se tornaram, pois ele é... Ele não confunde a aparente 

imutabilidade no tempo com a permanência do Ser, nem tem 

temor do momento seguinte (ou da “outra coisa”), como algo 

capaz de destruir o permanente com sua mudança. “Nada retém 

sua própria forma; a Natureza, a maior renovadora, 

constantemente cria formas de formas. Certamente nada há que 

pereça em todo o universo; há apenas variação e renovação de 

forma”. Assim se permite que o momento seguinte venha a 

ocorrer. (Campbell, 1997: 236) 

Na especificidade de cada homem ou mulher está a riqueza humana. A partir do 

mergulho em si mesmo, o herói se liberta do ego e segue adiante. Assim Leide construiu 

o seu novo caminho, potente, pela poesia. Querendo mais e mais vida.  

Os pequenos gestos, a singeleza dos detalhes... Lentes de aumento para enxergar 

um mundo não visto e, talvez, nem querido. As ilusórias tentativas de controle cederam 

espaço à nova compreensão, o redimensionamento da ênfase dada ao viver. 

Vida e morte deixam de ser um paradoxo e passam a se relacionar como algo 

maior, potência criativa acessada por Leide pela poesia. Por meio da potência criativa 

provém um infinito de possibilidades que revida contra as limitações e racionalidades 

impostas pela nova condição.  

“A vida não é, portanto, para o ser vivo, uma dedução monótona, um movimento 

retilíneo” (Canguilhem, 2009:159). O foco poderia estar na dor, na perda, mas ela o 

desloca para a sensibilidade terna, beleza e serenidade. “Assim é a própria vida (...) 

requer que o herói seja dotado daquilo que os trovadores e menestréis denominavam 

„coração gentil‟” (Campbell, 1997:118). Leide, como o herói, encontra imagens 

criadoras que residem dentro de nós e esperam ser reconhecidas e transformadas em 

vida.  
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A ordem é subvertida na história de Leide Moreira, mostrando um vasto caminho 

de possibilidades para novas combinações do viver: o caminho da não razão, da 

intuição, sentimentos e impressões, onde o que parece limite intransponível pode se 

transformar em preciosa possibilidade de crescimento, cuja finitude promove elaboração 

e sofrimento vira poesia.  

A possibilidade de liberdade do indivíduo vem da sua vontade, do seu desejo, pois 

não há controle para o curso da vida. A partir daí ele encontra a sua potência, infinita 

em possibilidades, transformações e concretizações, e o devir, pois o desejo nos move e 

não o futuro que, por sinal, nem existe. 

O ser humano tenta de forma incessante definição para a vida. O que realizou e o 

que deseja realizar, mas esbarrará na impossibilidade de concluir a tarefa, pois grande 

parcela dele, sua maior parte, é desconhecida. A parte que o constitui contém o que ele 

conhece e o que desconhece de si, experiências de gerações e códigos de vida ainda a 

serem decifrados e vividos. Infinidade acessada se respeitarmos que o fluxo seguido não 

se baseará apenas no conhecimento, mas em grande e maior parte, na espontaneidade e 

nuances nas quais estão os olhares humanos. Além do colorido que se formará a partir 

dos ângulos descobertos, observados e, principalmente, experienciados.  

Além disso, há aspectos inconscientes na percepção da realidade. O primeiro é o 

fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais, a sensações 

visuais e auditivas, tudo de certo modo é transposto da esfera da realidade para a da 

mente. Cria-se um fluxo de relações entre conteúdos conscientes e inconscientes, 

promovendo o constante contato com o inédito, segundo ressalta Jung:  

Assim, toda experiência contém um número indefinido de 

fatores desconhecidos, sem considerar o fato de que toda 

realidade concreta sempre tem alguns aspectos que ignoramos 

desde que não conhecemos a natureza externa da matéria em si.    

(1989:23) 

Permitir que a experiência dure o melhor possível, usufruindo da sua intensidade e 

absorvendo a capacidade que se tem para se transformar a cada minuto, a cada instante, 

pois ser é mudar e transformar, eis a grande tarefa do viver. Tarefa alimentada pela 

potência que o indivíduo possui para a experiência e pelo deslocamento da ênfase do 

mundo externo para o mundo interno, culminando na vivência de sensações prazerosas 

que apenas darão o poder de ação e a relação profunda consigo mesmo. 
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Leide soube descobrir potencialidades na poesia e produzir um precioso encontro 

consigo mesma e com quem tem o privilégio de usufruir de sua sensibilidade. 

Escrevendo poesias, publicando livros e, em breve o documentário, compartilha sua 

visão, os ângulos que descobriu em sua trajetória.  

Voltando à história de Teseu. Ao seguir por um labirinto de perigos iminentes 

com apenas um rolo de fio de linho, mostra como precisamos de pouco para seguir 

inteiros. A potência não está fora, mas dentro de cada um. Fonte de vida, núcleo do 

indivíduo, encontrada apenas se retirar as camadas que a recobrem. Para ser possível é 

preciso mergulhar fundo em quem somos.  

A poesia de Leide é a possibilidade de recriação do seu papel como ser humano 

atuante e desejante. Campbell diz que “(...) o verdadeiro ser não está nas formas, mas no 

sonhador” (1997:264). O chamado para o renascimento se dá em qualquer ser humano, 

e assim vivemos, num incessante desconstruir e reconstruir inegavelmente explícito na 

jornada de Leide. Ela vivencia um confrontamento com a morte pela doença, mas opta 

por desenvolver várias possibilidades de vida, mobilizando um repertório que já era seu. 

Ao transformar sentimentos em poesia e se negar a optar pela face apenas 

dolorosa da experiência, Leide abre o leque para as infinitas possibilidades humanas de 

vivenciar a experiência de extrema fragilidade humana. Ela transforma um túnel escuro, 

e supostamente sem saídas, num vasto horizonte de sentimentos, sensações, e descortina 

um mundo inteiro. Uma força heroica para realizar o que almeja e se rebelar aos termos 

oferecidos pela vida. Como analisa Campbell (1997:71): 

Trata-se antes de uma deliberada e extraordinária determinação 

de só dar a mais profunda, elevada e rica resposta à exigência, 

ainda desconhecida, de algum vazio interior expectante; uma 

espécie de recusa total, ou rejeição dos termos de vida 

oferecidos.  

 O seu corpo está imóvel, inerte, mas apesar de limitações significativas como 

estas, continua sendo superfície de contato: afeta e é afetado pelo toque e sentimentos 

gerados por essa existência e seus pensamentos, que continuam libertos para caminhar 

por quais caminhos escolher. Pela constatação que sua mente reservava infinitas 

descobertas, Leide vivenciou e vivencia as limitações da doença; contudo, optou por 

aprimorar o que se mantinha preservado, livre: uma mente pulsante de ideias criativas e 

inexperenciadas e desejos por realizar, como explica Jung (1989:38) ao falar sobre as 
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propriedades do inconsciente: 

A descoberta de que o inconsciente não é apenas um simples 

depósito do passado, mas que está também cheio de germes de 

ideias e de situações psíquicas futuras levou-me a uma atitude 

nova e pessoal quanto à psicologia. Muita controvérsia tem 

surgido a esse respeito. Mas o fato é que, além de memórias de 

um passado consciente longínquo, também pensamentos 

inteiramente novos e ideias criadoras podem surgir do 

inconsciente – ideias e pensamentos que nunca foram 

conscientes.  

Durante todo esse tempo convivendo com a doença, mais de seis anos, Leide 

preservou prazeres como a leitura, com o apoio das suas cuidadoras e a música, nos 

diversos CDs em prateleiras do seu quarto e dos shows que faz questão de assistir 

pessoalmente, apesar de todas as dificuldades. Para Campbell, “a arte, a literatura, o 

mito, o culto, a filosofia e as disciplinas estéticas são instrumentos destinados a auxiliar 

o indivíduo a ultrapassar os horizontes que o limitam e a alcançar esferas de percepção 

em permanente crescimento” (1997:178). 

Ao escrever poesias e preservar vontades, Leide se faz presente e reivindica papel 

na sociedade a que pertence, indo além. Ocupa lugar de destaque quando publica livros, 

produz documentário e luta por coautoria no roteiro da vida.  

Indiferença, revolta e exílio seriam sentimentos compreensíveis ao considerarmos 

a doença de Leide e suas consequências - forte conjunto de fatores que atuariam na 

destruição da vitalidade de qualquer indivíduo. Mas Leide continua desempenhando um 

papel, pela produção e divulgação das poesias e exercendo, portanto, o pleno sentido do 

verbo ser.  

A tradução de experiência tão única e íntima transforma-se na etapa mais 

complicada da jornada do herói. Como enfrentar a realidade novamente e o convívio 

com as outras pessoas, expectativas e limitações, após um período de vivência no 

mundo interno, quase mágico e individual? Um mundo que tudo contém, mas que 

precisa ser transformado em existência. Que deve ser trazido de alguma forma para o 

cotidiano nas ações concretas para ser compreendido e validado.  

Eis que o herói atinge o patamar mais árduo da jornada: explicar a intensidade da 

sua experiência consigo mesmo e com o mundo inconsciente em uma época cujas 

relações, atos, sentimentos e comportamentos são vivenciados externamente, com 
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velocidade e fugacidade. O passado e o futuro são idealizados, e o presente deixa de ser 

vivenciado. Como se fazer presente num mundo cuja produtividade e rapidez são 

extremamente valorizadas, sem nenhum movimento corporal, sem voz, e precisando de 

auxílio até para piscar os olhos? O impasse pelo qual passa o herói no retorno da sua 

jornada, como se confere no trecho a seguir: 

Como ensinar de novo, contudo, o que havia sido ensinado 

corretamente e aprendido de modo errôneo um milhão de vezes, 

ao longo dos milênios da mansa loucura da humanidade? Eis a 

última e difícil tarefa do herói. Como retraduzir, na leve 

linguagem do mundo, os pronunciamentos das trevas, que 

desafiam a fala? Como representar, numa superfície 

bidimensional, ou numa linguagem tridimensional, um sentido 

multidimensional? Como expressar em termos de sim e não, 

revelações que conduzem à falta de sentido toda tentativa de 

definir pares de opostos? Como comunicar, a pessoas que 

insistem na evidência exclusiva dos próprios sentidos, a 

mensagem do vazio gerador de todas as coisas? (Campbell, 

1997:215) 

Leide continua caminhando na contramão, mas sem esquecer sua humanidade. Ela 

acessa as forças internas com grande coragem, como fazia quando foi a primeira 

advogada da sua cidade, quando se candidatou a vereadora para representar sua 

comunidade e os valores que acreditava, enfim, quando manteve uma vida profissional e 

pessoal de pioneirismo e independência. Redescoberta de poderes que lhe foram 

relembrados, mas revelados por terem estado sempre presentes dentro de si. Afinal, sua 

personalidade demonstrava impetuosidade propícia às grandes aventuras, desafios e 

pioneirismos. Tudo harmonizado à potência inconsciente, como explica Jung, permitiu a 

ela seguir em frente, sem esquecer a sua humanidade e fragilidades: 

(...) todos nós vemos, ouvimos, cheiramos e provamos muitas 

coisas sem notá-las na ocasião, ou porque a nossa atenção se 

desviou ou porque, para os nossos sentidos, o estímulo foi 

demasiadamente fraco para deixar uma impressão consciente. O 

inconsciente, no entanto, tomou nota de tudo, e estas percepções 

sensoriais subliminares ocupam importante lugar no nosso 

cotidiano. Sem o percebermos, influenciam a maneira por que 

vamos reagir a pessoas e fatos. (1989: 34) 

Mesmo enfrentando corajosamente a sua jornada e sabedora de grande força 

interna, o meio externo é extremamente importante para Leide: o convívio com as 

pessoas queridas, o apoio da família, o humor das cuidadoras e de quem está à sua volta. 

Um grande exemplo foi o falecimento da sua mãe, que provocou profunda tristeza e a 
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vontade, mesmo momentânea, de desistir da vida.  

Ela se recompôs de mais uma perda, talvez ainda mais significativa que as 

anteriores, porque na história de Leide as desilusões são transformadas em aprendizados 

e convertidas em superação humana e mais desejo de viver. Como disse Jung 

(1989:112): 

(…) é atribuição essencial do mito heroico desenvolver no 

indivíduo a consciência do ego – o conhecimento de suas 

próprias forças e fraquezas – de maneira a deixá-lo preparado 

para as difíceis tarefas que a vida lhe há de impor.  

Leide tem uma missão, um grande objetivo de vida, que é tornar conhecidas  suas 

poesias, levar a sua história de vida para a maior quantidade possível de pessoas e 

concluir o documentário sobre sua vida. Talvez essa seja a forma de se manter presente, 

encontrar significado para tanta mudança de curso, uma vida virada do avesso e que 

precisou ser ressignificada sem trégua que lhe permitisse ao menos tomar fôlego.  

Ao afirmar que a vida é polaridade e que está bem longe da indiferença em 

relação às condições impostas, Canguilhem (2009:98) acredita na capacidade de 

superação similar à de Leide, na construção de outro destino para sua história. 

Superação promovida pelo embate com as dificuldades e respostas daí provenientes. A 

luta da vida consiste na necessidade vital e essencial de lutar contra os obstáculos e 

perigos conscientes ou inconscientes que a ameaçam. A potência de cada um será 

acessada, ampliando e dando significado à vida: 

Para a maioria das pessoas o lado escuro ou negativo da 

personalidade permanece inconsciente. O herói, ao contrário, 

precisa convencer-se de que a sombra existe e que dela pode 

retirar a sua força. Deve entrar em acordo com o seu poder 

destrutivo se quiser estar suficientemente preparado para vencer 

o dragão – isto é, para que o ego triunfe precisa antes subjugar e 

assimilar a sombra. (Jung, 1989:120)  

Afinal, como ter consciência das próprias potencialidades sem labor, sem luta? 

Observa-se nesse caso a verdade com que Leide trata a sua história e como suas 

potencialidades vão muito além do que conhecemos ou esperamos, ultrapassando a 

consciência e transcendendo em energia criativa. Uma coragem para insistir e recriar 

que nos cala. 
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Quando afirmamos que, como ser histórico, como ser social, o 

homem é um horizonte de possibilidades, estamos pensando em 

todas as dimensões do tempo. Mesmo um fato ocorrido, que é 

definitivamente irrecorrível, tem desdobramentos e significados 

imprevisíveis, bem como transformações infindáveis. De um 

lado o homem é ser-posto; de outro é vir-a-ser. (Ciampa, 

2009:207) 

Esse tempo repleto de significados, não linear, promove passado  e futuro na 

direção de quem o experiencia, porque para vivenciá-lo é preciso ter alma, enfim, um 

modo de ser próprio do ser-para-si. Ser nesse tempo de sentimentos e sensações, como 

ressalta André Comte-Sponville, é ser em via de já não ser. O movimento da vida: ser 

presente ou não ser. E se for presente, já é cessando de ser, mas ainda ser; e esse 

movimento incongruente para o controle racional e linear que o homem imprime para o 

curso da sua vida é obrigatório para todo e qualquer ser humano, e é o que lhe confere 

humanidade.  

Leide, pela sua nova condição existencial e com todas as consequências 

provenientes dessa condição, desprende-se involuntariamente das antigas referências, 

mas aposta que há muito mais a ser experimentado do que é possível saber ou contar, e 

o novo universo é, na verdade, integração entre a bagagem individual de cada um e a 

verdade universal, acumulada durante milhares e milhares de anos. 

A partir da integração da consciência individual e da verdade universal surge, 

gradualmente, uma personalidade notadamente mais ampla e amadurecida, sendo 

percebida, inclusive, por outras pessoas. A família de Leide reconhece a transformação 

na medida em que a ajuda a realizar novos projetos de vida, como a publicação das 

poesias e produção do documentário. Projetos que se tornam da família pela ampliação 

de personalidade e, consequentemente, do novo olhar de Leide diante da vida.    

O aspecto mais rico e total da psique somente se desenvolverá de forma plena 

dependendo do desejo do ego de ouvir as mensagens. De acordo com Jung, “o poderoso 

herói, dotado de poderes extraordinários (...) é cada um de nós: não o eu físico, que 

podemos ver no espelho, mas o rei que se encontra em nosso íntimo” (1989:352). 

A história de Leide intriga porque ela continua em condições físicas inóspitas a 

escutar as mensagens do ego e preserva a sua condição desejante diante da vida. Pelos 

projetos, com a participação ativa da família, Leide se faz presente, útil e, 

principalmente, fértil, cumprindo papel significativo não apenas em seu núcleo afetivo, 
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mas na sociedade à qual pertence. Segundo Jung, “(...) torna-se difícil resumir as 

infinitas variações do processo de individuação. O fato é que cada pessoa tem que 

realizar algo de diferente, exclusivamente seu” (1989:164). 

Trata-se de uma jornada que explicita a forma corajosa e determinada como ela 

se adapta aos reveses e extrai sabedoria e potência, sem negar limitações determinantes 

e, especialmente, sua humanidade. Faz do paralelo com a jornada do herói um caminho 

natural, especialmente quando se considera que a jornada heroica demanda uma nova 

ordem. Em decorrência, a destruição de um mundo que havia sido construído e servia 

como referência, inclusive para si mesma: crenças, valores e bagagem emocional 

recolhidos ao longo dos anos de existência. Porém, para se ter a visão geral do contexto, 

é relevante, além de demonstrar o caráter difícil e árduo da passagem, com o 

afastamento radical de atitudes, vínculos e padrões de vida, evidenciar as possibilidades 

de reconstrução de uma vida mais ampla, verdadeira, por estar mais do que nunca em 

contato com o si mesmo, experienciando e assimilando conteúdos diretamente, sem 

distorções e, por isso mesmo, configurando o que é humano. 

Os mitos e fábulas acessam conteúdos importantes do nosso inconsciente. 

Portanto, uma fábula será utilizada como metáfora para ilustrar a trajetória de Leide na 

jornada do herói: a do Cavaleiro Preso na Armadura (Fisher, 2010). Trata-se da história 

de um cavaleiro conhecido por sua armadura reluzente, que lutava contra inimigos, 

matava dragões e salvava donzelas indefesas. Ele tinha uma vida muito ocupada, 

sempre indo para cruzadas e missões, ou experimentando a armadura e admirando o 

quanto ela brilhava. Convivia bem pouco com a sua esposa, Juliet, e seu único filho, 

Christopher. Com o passar do tempo, o cavaleiro nem retirava mais a armadura para 

comer e dormir. Gradativamente, a família acabou se esquecendo de sua fisionomia. 

Para recordarem, olhavam uma fotografia acima da lareira. 

Um dia, sua esposa, farta da situação, desafiou-o, dizendo que se ele a amava 

mais do que à armadura, deveria tirá-la. Ele relutou, mas como não queria perder a 

esposa, tentou remover o elmo e não conseguiu. Buscou ajuda com o ferreiro da cidade, 

novamente não teve sucesso. Sua esposa o alimentava pelos orifícios da armadura. Ele 

ficou angustiado e, com medo de Juliet e seu filho o esquecerem, saiu cavalgando para 

procurar ajuda.  

 Foi ao palácio do rei para se despedir, e o bobo da corte informou que o rei 
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havia saído em nova cruzada. Conversando com o cavaleiro, disse que apenas uma 

pessoa  poderia ajudá-lo: o Mago Merlin. 

Ele estava descrente de que o mago ainda estivesse vivo, mas entrou na floresta 

e o procurou durante muito tempo, totalmente perdido e já enfraquecido. Finalmente, o 

cavaleiro encontrou Merlin e este lhe deu Vida para beber e o fez ser alimentado pelos 

animais da floresta. Porém, nos diálogos com o mago surgiu uma questão: Juliet e seu 

filho Christopher o queriam de volta? Seguindo sugestão de Merlin, enviaram uma 

pomba com um bilhete, no qual havia a pergunta para seu filho. Depois de espera longa 

e difícil, a pomba trouxe o bilhete em branco, evidenciando que o filho tinha tão pouco 

convívio com o pai que não conseguia nem ter opinião a respeito, o que abalou 

enormemente o cavaleiro. Merlin lhe disse que para conseguir se livrar da armadura 

precisava seguir o caminho da verdade, na companhia de uma pomba e um esquilo, que 

com ele se comunicavam. 

Iniciou-se então uma jornada com muitas provas e descobertas. Ele precisou ir a 

pé e sem sua espada, carregando a pesada armadura. No caminho, após a primeira 

grande provação, conheceu Sam, o seu eu, e passou finalmente a escutá-lo, assim como 

fazia com os animaizinhos que o acompanhavam. 

Passou por três castelos: Castelo do Silêncio, Castelo do Conhecimento e 

Castelo da Vontade e da Ousadia. Em cada um teve uma provação a cumprir e uma 

descoberta preciosa, que fizeram com que conseguisse ir se soltando da armadura.  

A última etapa era o topo da montanha. Quando estava quase chegando,  mãos 

ensanguentadas e quase sem forças, viu uma mensagem e cumpriu a sua última etapa. 

Sem armadura e enxergando como nunca antes havia acontecido, percebeu que era outra 

pessoa, um com o universo. Finalmente fazia parte de algo grandioso. 

Eis é a fábula do cavaleiro preso na armadura que ilustra a jornada do herói e 

ajuda a apurar o olhar para a trajetória de Leide Moreira. O fato de o cavaleiro não 

conseguir se libertar da armadura se tornou o propulsor da busca e descobertas feitas. A 

jornada do herói acontece exatamente assim: quando algo maior se impõe, deixa o 

indivíduo sem saída, empurrando-o para um caminho solitário e de incertezas abissais. 

O acontecimento o força a conviver consigo mesmo de forma nunca experimentada. E o 

obriga a refletir sobre como o ser humano se afasta de si mesmo ao longo da vida, segue 
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vestindo armaduras ou máscaras que o tornam um desconhecido, inclusive diante de 

pessoas do seu círculo pessoal de convívio e afeto, e para si mesmo. Como aconteceu 

com o cavaleiro da história, que se esqueceu de como era a vida sem a sua armadura. Na 

maioria das vezes, as armaduras e máscaras cumprem o papel de traduzir aquele quem 

se gostaria de ser, em detrimento de quem se é verdadeiramente. Recordemos como o 

indivíduo é composto por representações de pessoas e do meio que o cerca. Inevitável a 

analogia com a história de Leide, “presa” em um corpo que vai perdendo a cada dia, 

sentenciada pela imobilidade motora.  

Em um trecho do livro, Bolsalegre, o bobo da corte, afirma ao cavaleiro: 

“Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a 

sua” (Fisher, 2010:20). Isso remete ao número de artifícios que o indivíduo utiliza, 

criando uma linha muitas vezes imperceptível entre quem se gostaria de ser e quem se é. 

O cavaleiro talvez tivesse mais sorte porque a armadura, ainda que uma prisão, era bem 

visível. Então ele segue a jornada em busca de alguém que o ajude a se libertar da 

condição. 

Outra passagem que explicita a jornada do herói está em quando  adentra na 

floresta e se vê sozinho, enfraquecido, sem destino, desanimado, e não tão esperto 

quanto imaginava. Percebeu que desconhecia uma infinidade de fatos e situações da 

vida. E Merlin clareia o objetivo dos sentimentos para o desenvolvimento pessoal do 

cavaleiro e de qualquer pessoa em sua jornada: “Uma pessoa não pode fugir e aprender 

ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar” (Fisher, 

2010:25). 

O tempo de olhar para si, o mergulho nos conteúdos internos e mais profundos é 

condição para as descobertas acontecerem. O cavaleiro, ao beber o que Merlin chamou 

de vida  - de bebida amarga foi se transformando em algo delicioso - pergunta o que 

poderia justificar a experiência pela qual passava: “Você quer dizer que a vida é boa 

quando a aceitamos?” (Fisher, 2010:28). Na fábula e a história de Leide explicitam o 

quanto a compreensão apenas da mente é limitada, portanto, insuficiente. Além do 

costume de buscar respostas nos outros quando o foco deveria ser escutar a si mesmo, 

sem ter consciência do caminho seguido. 

A partir do momento que percebemos mudanças no nosso interior, a “paisagem” 

externa muda sob o nosso olhar. Ter que seguir o caminho desconhecido, escuro, 
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utilizando ferramentas não utilizadas anteriormente, como sensação e sentimentos como 

referência, requer muita coragem. O herói teve o apoio do mago, dos animais que o 

ajudaram e de Sam, seu eu. Leide teve e tem o apoio dos filhos  em sua manutenção de 

sujeito da sua vida e em seus projetos. 

Então o cavaleiro entra no castelo do silêncio e descobre que ficar em silêncio é 

mais do que deixar de falar. Quando não se precisa provar nada a ninguém, quando 

cessa a busca pela melhor imagem para agradar o outro, e quando se pode enxergar o 

que se tentava esconder, o verdadeiro eu. Por isso e apenas nessa solidão a armadura 

pode cair e permitir que se desfrute quem se é e o momento que se vive, 

independentemente das intempéries.  

“Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o 

desconhecido, se ao desconhecido me agarro”, afirma um trecho da fábula, deixando 

claro o quanto as antigas referências são postas de lado para que o novo seja 

considerado e possa agir, transformando (Fisher, 2010:105). Algo maior é acessado e 

relativiza todo o resto, conferindo sensação de liberdade nunca experienciada: noção de 

si mesmo, crenças, julgamentos que são transformados, o que precisa morrer para deixar 

reviver e o quanto a noção de tempo é transformada: este passa rápido quando se está 

em contato consigo mesmo e se arrasta quando se depende do outro para preenchê-lo. 

Constatação que traz o aprofundamento da experiência consigo mesmo. 

A POESIA 

Ao pensar na jornada do herói, na fábula, e considerando as descobertas do 

cavaleiro ao longo do caminho da verdade, utilizam-se as poesias de Leide como 

material para análise da sua jornada pessoal e não menos heróica. O objetivo é trazer à 

luz os conteúdos surgidos e as elaborações que ela pode fazer por meio do exercício: 

Pecado 

Lembrando dos meus pecados 

Não vejo a vida passar 

São coisas lá do passado 

Que ainda teimam em voltar 

Histórias tão mal contadas 

Que sobem à minha cabeça 



 57 

Me deixam amedrontada 

Embora nem bem pareça 

 

Esta poesia demonstra como as transformações que ocorreram na vida de Leide 

a partir do aparecimento da ELA foram determinantes para revisitar sua história e 

adentrar em territórios não visitados. Quando ela fala que lembrando dos seus pecados 

não vê a vida passar, torna explícito como todos os acontecimentos a deixaram absorta 

em seu mundo interno, de conteúdos que emergem sem a sua permissão. Um fluxo 

contínuo que a amedronta, mas essencial à reformulação que fez em sua vida, para ela 

se concretizar. 

A produção de Leide, pela poesia, durante essa jornada, é material relevante para 

se vislumbrar e analisar a transformação, o advento do novo olhar mais profundo diante 

da vida e de tudo o que está contido nela. Campbell define o herói, confirmando o valor 

do material criativo produzido por Leide: 

O herói (...) é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas 

limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas 

normalmente válidas, humanas. As visões, ideias e inspirações 

dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da vida e 

do pensamento humanos. (1997:28) 

Ao entrar em contato com o material, sentimos que mensagens diretas estão ali 

presentes, e que ela se mantém muito presente, com ideias e a complexidade da sua 

subjetividade, que transcendem o corpo imobilizado para um movimento muito maior 

do que qualquer capacidade de locomoção motora. Subjetividade trabalhada, exercitada 

e que não se faz aleatoriamente. Leide trata da sua trajetória, comparando-se ao viajante 

da poesia, com angústias, solidão, descrença e busca da felicidade. Vê-se a tentativa de 

transpor as dificuldades instaladas, a força e disposição para seguir por caminhos mais 

amenos e até plenos de satisfação: 

O viajante 

Viajante segue e caminha 

Pelos atalhos da estrada 

Eu também sigo sozinha 

Pelas angústias do nada 

Entre eu e o viajante 
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Há uma grande diferença 

Enquanto ele segue distante 

Eu paro na minha descrença 

Estamos tão separados 

Com os sinais da saudade 

E vamos assim calados 

Atrás da felicidade 

 

Ao conhecer Leide pessoalmente, houve o alerta por parte da sua filha, Leide 

Jacob, sobre sua aparência desfigurada pela doença. Ao entrar no quarto, a sua presença 

e energia criaram um contraponto à imagem exposta diante dos olhos, imagem 

impactante, é verdade, mas que incitava a quem presenciasse tal visão “enxergar” além 

do que via fisicamente. Não há explicação objetiva para essa constatação, mas está 

muito presente em tudo, sensação energética que dá a certeza interna de que ali está uma 

pessoa atuante; fato durante esse encontro: resta muito mais a ser conhecido na vida e 

experimentado.  Distintas vivências acontecem somente pelos sentimentos e sensações, 

impossíveis de relatar. O princípio de vida contínua, a partir de uma mente em exercício 

e da sua contribuição em poesia e presença efetiva. A vida fala mais alto do que o corpo 

encerrado em uma síndrome com múltiplas limitações físicas. 

Durante a jornada solitária que Leide involuntariamente foi obrigada a realizar, 

comparada à jornada heroica na pesquisa, mergulhou em si mesma, com seus 

conteúdos. Buscou meios de continuar se comunicando, relacionando-se e se fazendo 

presente. Não apenas, porque o fez de forma significativa, inclusive com grande alcance 

social. Além de viver, começou a desenvolver expressivos projetos de vida (livros e 

documentário). Pesquisando sobre a doença, foram encontradas várias histórias de 

pessoas com a mesma síndrome e que igualmente desenvolveram projetos 

significativos. O que nos faz refletir sobre a importância do mergulho interno sobre os 

próprios conteúdos e a potência que surge a partir das experiências. Campbell, mais 

uma vez, ajuda a explicitar o movimento e resgate no trecho que se segue: “(...) a 

aventura do herói costuma seguir o padrão da unidade nuclear acima descrita: um 

afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte de poder e um retorno que 

enriquece a vida” (1997:40). 
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Analisando o aprofundamento, ao falar de conteúdos internos, menciona-se o 

que se tem, o que faz parte do próprio ser e estava reprimido, esquecido ou inacessível. 

A potência está em cada ser, redescoberta e reapropriada na jornada, por causa de 

mudança no centro de gravidade ao qual o indivíduo está acostumado. Limiar que é 

ultrapassado: busca-se dentro de si o que era buscado fora. Na busca por recursos 

internos, os conteúdos inconscientes são acessados e tornam-se aliados no processo e 

não mais ameaças como eram considerados quando a vida estava voltada apenas para o 

exterior. É o Si mesmo – núcleo do nosso ser - ajudando o herói no desbravamento do 

caminho, na verdade o caminho da individuação e da vida criativa em que a morte das 

antigas referências leva a novas possibilidades. Caminho contrário à jornada trilhada 

usualmente pelo homem contemporâneo no qual o domínio do sentir foi transferido de 

si mesmo para instrumentos e aparatos impessoais, segundo reflete Perniola (1993), 

substituindo o sentir pelo já sentido.  

Ao separar corpo e mente, pelo racionalismo, a conexão e a dinâmica de 

interações do organismo pleno tornam-se tênues, perdendo potência e tentando isentar o 

homem da alternativa do agir e do não agir como comportamentos decisórios a partir de 

experimentações, possíveis e necessários equívocos e aprendizados. Tudo dado já 

processado, pensado, realizado, na tentativa de eliminar tensões, encerrando as 

possibilidades criativas do agir e do sentir e proporcionando apenas comportamentos 

repetitivos, desconsiderando que as tensões são produtivas porque propõem a 

convivência dos opostos que formam o Todo. Eis o grande desafio: deixar de ecoar os 

estímulos externos para voltar a pertencer à nossa condição humana. Integrar o interno e 

o externo, como ressalta Perniola: 

De modo é que a experiência do já sentido em que estamos 

imersos pode abrir a possibilidade de sermos tranquilamente 

coisa entre as coisas, pressagiada por Rilke, em vez de nos 

mergulhar num estado mórbido cujo sintoma mais evidente é 

uma incurável ecolalia. (1993:29) 

A jornada do herói mostra a possibilidade de um novo caminho, em busca do 

resgate pelo todo e criatividade em detrimento da repetição. Muller evidencia como o 

auxílio acontece no papel do herói: 

Trata-se, evidentemente, daquele fator criativo e regulador do 

nosso organismo, denominado por C. G. Jung de Si-mesmo. 

Com isso, pressupõe-se que o nosso caminho heroico, trilhado 
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individualmente, leva à experiência do nosso Si-mesmo, 

enquanto centro do ser, que ao mesmo tempo o expõe e o guia. 

E isso significa que o caminho do herói não está reservado a uns 

poucos escolhidos: todos nascemos para ser heróis. (1987:13) 

A trajetória de Leide Moreira joga mais luz às reflexões a partir da criação das 

poesias e do desenvolvimento de projetos de vida tão significativos. O ato criativo é 

mobilizador de conteúdos internos e, mesmo minimamente, acessa mudanças em si 

mesmo e no ambiente. E o Si mesmo, por ser formado de inconsciência, revela-se 

apenas quando o movimento de mutação está em curso, promovendo transformações 

ainda maiores. Por esse mesmo motivo, nunca concretizado totalmente.  Será por isso 

que o caminho é sempre mais importante do que a chegada? 

A linguagem poética acessa ludicidade à vida, olhar suave ao que está diante dos 

olhos, beleza tão explícita que passa pelo sensorial e que, normalmente, o racional não 

percebe. Ela acessa a criança interna em nós, que fica esquecida ao longo da vida, 

preterida pela grande importância dada às construções racionais, perdendo-se o todo, do 

qual se compõe o indivíduo e o elo com o significado maior da vida. O natural passa a 

não ser mais compreendido, e escolhe-se uma história para agradar nossos anseios e 

que, não necessariamente, é a realidade da vida. Muller declara com propriedade o 

desprezo pela criança que todo ser humano carrega:  

Essa insignificância da criança divina em nós, porém, tem nos 

criado sérias dificuldades para entrar em contato com ela. 

Estamos sempre repudiando-a, porque ela nos inspira fantasias e 

desejos que menosprezamos, chamando-os de “infantis”, de 

“insensatos” ou “ridículos”, e sempre desprezamos seu imenso 

potencial evolutivo, opondo aos seus impulsos um incrédulo: 

“Isso não leva a nada!”, ou “Em que será que isso vai dar?”. 

Desse modo, tornamo-nos os nossos próprios padrastos ruins, 

perseguindo o nosso novo nascimento e desenvolvimento com a 

rejeição e a morte. (1987:30) 

Ao voltar a lembrar dos seus sonhos de criança, Leide revisita sensações e 

sentimentos, sonhos, expectativas, desejos. Fica nítido como se deixa levar por uma 

leveza infantil que possibilita o resgate energético precioso e a conscientização da força 

da “imaginação”, utilizando a própria definição para o contato com conteúdos internos  

latentes, como se verifica na poesia: 

Fantasia 

Dentre meus sonhos de criança um deles era ser trapezista 
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Fugir de casa morar num circo ser artista 

Ficava assim nesse devaneio durante o dia 

E à noite sonhava com esse mundo de magia 

Me vestia de ouro e prata brilhava 

Voava lá no alto e a todos encantava 

Meu número era o mais importante 

Aplaudida de pé quando aparecia confiante 

A música e o palhaço me anunciavam emocionados 

Dessa vez eu subiria de olhos vendados 

Sem enxergar nada pela corda eu subia 

Alimentando com detalhes minha fantasia 

Lá em cima tão longe do chão e sem proteção 

Me revelava usando a força da imaginação 

 

O interessante na dinâmica é que durante a vida e na jornada interna, 

sentimentos aparentemente negativos como medo, aflição e impotência da primeira 

infância são experienciados inúmeras vezes, necessários, propulsores, para curiosidade, 

força de vontade e alegria de viver sejam reativadas. Usualmente acontece é que se 

negligencia a criança interna como algo ultrapassado, não digno de atenção. Tenta-se 

descolá-la do repertório pessoal, quando o seu olhar é a grande possibilidade que se tem 

de enxergar de forma mais ampla, descontaminada e poética. Impossível ter boa 

consciência da vida – que o homem contemporâneo tanto almeja – sem buscar 

autoconhecimento, que implica inclusão de todas as partes que compõem a 

complexidade que é o ser humano. Ao sentir, experienciar e expressar sentimentos, 

medos, desejos, o indivíduo fica mais próximo de si, aprende a manejar ou recupera os 

instrumentos que tem a seu dispor. Nessa prática, se conhece cada vez mais e afina sua 

participação na vida. Leide não o nega; pelo contrário, ela se entrega à viagem com os 

recursos que encontra pelo caminho e segue elaborando e desenvolvendo, apesar do 

medo, angústia, do equilíbrio por um fio, como o trapezista que habitava seus sonhos 

infantis. 

Por outro lado, ao sermos olhados, vivenciamos a nós mesmos. E talvez seja  o 

que Leide e tantos outros com a mesma síndrome ou outras limitações afins, busque 
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pela divulgação da sua poesia e da sua história de vida. Ser enxergado amplia a visão 

que se tem de si mesmo, significando e possibilitando o sentimento de pertencimento. 

Porém, ao buscar a aprovação do outro, e ao seguir na jornada solitária, se 

descobrindo e, posteriormente, dividindo percepções, conteúdos, o apelo de si e dos 

demais para reprimir os verdadeiros sentimentos e escondê-los  está muito presente. 

Medo de descontentar, que leva à postura defensiva e, muitas vezes, à dissimulação de 

facetas do próprio ser.  

À medida que se ganha confiança em si mesmo e se fica cada vez mais 

preparados para a autoaceitação, aprende-se a examinar e conhecer mais de perto medos 

e conhecer as origens. A jornada heroica do ser humano é irreversível, e o impulsiona 

para um movimento com a verdade interna, que emana para a exterioridade e transforma 

posicionamentos, olhares e sentimentos diante da vida. Leide deixa claro na poesia a 

seguir que reconhece o movimento que a envolve e do qual não tem controle. Mas 

enaltece a vida e continua sua trajetória produzindo poesia, com conteúdos resultantes 

do seu mergulho para dentro de si: 

Minha vida 

Vivo a vida e sigo pela estrada 

Com meu coração batendo forte 

Olho tudo e não vejo quase nada 

Além da minha própria sorte 

Amo a vida e a vida me embala 

Sei que morro aos poucos dia-a-dia 

Um sofrimento enorme me agasalha 

Mas continuo fazendo poesia 

 

Aprende-se a lidar com o medo diante da nossa realidade psíquica, tão essencial 

ao processo de individuação. Na história de Leide, poesias foram produto dessa jornada 

e do novo “mostrar-se” para a vida, inteira, considerando a realidade e a potência para 

vivenciá-la intensamente, sem barreiras possíveis para desejos e sonhos que teimam em 

se realizar. Muller evidencia o conceito, assinalando que “a produção de um 

relacionamento positivo com o próprio mundo corporal e instintivo representa um passo 
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decisivo na realização do Si mesmo” (1987:73). Mundo corporal que não separa o 

indivíduo em partes, mas o considera integrado, em fluxo contínuo e dinâmico. 

O indivíduo, quando começa a se relacionar com os seus conteúdos 

inconscientes, reduz as projeções negativas que o fazem enxergar no outro algo que 

precisa enxergar em si mesmo, dessa forma ao seu alcance, passível de modificações a 

seu favor. A poesia a seguir mostra como é difícil e doloroso o reconhecimento, mas 

passo indispensável para a ressignificação de nova condição na nova realidade:  

Boneca de Pano 

Minha boneca de pano 

Tão dengosa e tão macia 

Ganhei há mais de três anos 

Não era o que eu queria 

Minha boneca de pano 

Está toda arrebentada 

Tem cara de ser humano 

Seu nome é uma piada 

 

O reconhecimento ajuda, portanto, a promover maior autoconhecimento pela 

familiarização dos conteúdos, antes obscuros e temidos, que o compõem. Outra via de 

ação, que escolhe integrar ao invés de combater. 

O ser humano teme esses conteúdos porque não estão sob a luz da razão, e 

combatê-los é reação quase automática. Deve-se lembrar que o medo sim, é reação 

saudável que confere alerta e proteção ao longo da vida e poder admiti-lo é passo 

precioso para a compreensão do que está acontecendo efetivamente na vida e nas 

escolhas que poderão ser feitas a partir daí. A aproximação dos conteúdos temidos se 

faz possível, ampliando a consciência de si mesmo e do ambiente, possibilitando novos 

cursos de vida. Tarefa que Leide cumpriu para continuar escrevendo a sua história de 

forma atuante e presente, e admitindo o mundo ao qual pertence, apesar e além dos 

acontecimentos. Consciência do seu papel, do que acontece à sua volta e aceitação do 

mundo dual ao qual pertence, como se percebe na curta poesia, praticamente uma 

afirmação: 
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60 anos 

Sessenta anos num segundo 

Passei a girar nesse mundo 

 

A poesia para ela surgiu como caminho para a manutenção da relação com o 

mundo e consigo mesma, para depois aprofundá-la ainda mais, construindo projetos e 

trazendo bem-estar a um corpo supostamente reduzido e sentenciado pela visão 

positivista da medicina contemporânea. A poesia pode ter sido o amuleto que Leide 

utilizou em sua jornada, segundo analogia de Campbell (1997:74): 

Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro 

da jornada do herói se dá com uma figura protetora (que, com 

frequência, é uma anciã ou ancião), que fornece ao aventureiro 

amuletos que o projetam contra as forças titânicas com que ele 

está prestes a deparar-se. 

As vias alternativas são exercícios que o ser humano precisa fazer para lidar com 

territórios significativamente diferentes daqueles com os quais está acostumado. Além 

do encontro com partes essenciais de si próprio, que o levam a um mundo subterrâneo, 

alterando a consciência com novas aquisições, promovendo conhecimentos que não 

podem ser adquiridos de nenhuma outra maneira, e que têm importância decisiva para a 

vida. 

A compreensão de que a vida é feita de pequenas mortes e da naturalidade do 

processo, auxilia Leide a continuar sua jornada, amenizando medos e não se 

intimidando com os obstáculos. Afinal, após a consciência, o mais se relativiza em 

busca de algo maior, mais elevado. Alegria é o nome dado à poesia que evidencia essa 

percepção: 

Alegria 

Chão sol poeira 

Tem carnaval na Bahia 

Chuva alagando a ribeira 

Viver é morrer todo dia 

O tempo é fevereiro 

Vai e leva a família 

Tem festa o mês inteiro 
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Viver é fazer poesia 

 

A descida em direção ao insólito reino das trevas e da morte faz do indivíduo um 

herói, porque permite o encontro com a própria incorporeidade, com sua dependência e 

impotência, a finitude da nossa experiência. Leide vive na pele o dilema (nome dado por 

ela à poesia que segue), a cada nova limitação que se instala e expõe os sentimentos 

contraditórios provenientes da experiência: 

Dilema 

Minha vida vai se esvaindo 

Não sei se vou chorando ou sorrindo 

Sorrindo pondo fim a uma agonia que não aguento mais 

Chorando por deixar para trás pessoas que eu amo demais 

 

Experiência forte, sem a lógica da racionalidade. Por esse motivo, evitamos, 

sempre que possível, o confronto com a morte e com o “inferior” associado a ela. O que 

lembra a transitoriedade, fragilidade, fraqueza e o abandono a um destino incerto, torna-

se o “inferior” ameaçador que mobiliza as defesas e nos protege do humano 

demasiadamente humano. Muller descreve melhor a experiência: 

Neste encontro com o nosso mundo subterrâneo inconsciente, 

somos ameaçados por dores e sofrimentos, pela experiência do 

próprio vazio e da falta de sentido, do desamparo e da 

dependência infantil, mas também pela vivência da destruição e 

da agressão quase indomável. (1987:103) 

Para ilustrar ainda mais a experiência, é válido conhecer o que Leide elaborou na 

forma de poesia sobre sua vivência, análoga ao tema analisado: 

Ave Maria 

Ave Maria cheia de graça 

Mesmo rezando a minha dor não passa 

Santa Maria mãe de Deus 

Fazei felizes os dias meus 
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Desespero e desamparo quase insustentáveis vivenciados pelo herói antes de 

atravessar o limiar para nova condição. As conexões espirituais surgem como auxiliares 

no momento em que súplicas são comuns.  

Normalmente, pessoas que passam por grandes provações em doenças 

degenerativas e/ou cientes de sua morte próxima, afirmam ter vivenciado momentos da 

mais elevada intensidade. Relatam que se tornaram mais tranquilas, mais serenas, e que, 

a partir da experiência, passaram a experimentar a vida verdadeiramente. Isto se dá 

porque a certeza da morte iminente promove a redistribuição de valores, pois o que 

antes parecia extremamente importante torna-se insignificante. Há enxugamento das 

percepções, e o essencial passa a ser primeiro plano, dando espaço para a potência 

criativa emergir e transformar.  

Após ultrapassar o limiar, o herói se admira com o seu feito, com o que foi capaz 

de produzir diante de tanta adversidade.  

Meu jardim 

Plantei flores no meu jardim 

Rosas vermelhas em meio a heras 

Violetas cravos e jasmim 

Amor-perfeito dálias primaveras 

Colhi flores no meu jardim 

Margaridas costela de Adão 

Lírios um ramo de alecrim 

Muito cipreste e um coração 

Plantei e colhi flores no meu jardim 

Retirei as ervas daninhas 

Cultivá-lo faz bem para mim 

Nem acredito que as flores são minhas 

 

Nesta poesia Leide mostra que reorganizou a sua vida, demonstra o quanto o 

movimento lhe foi essencial e importante, possibilitando se desfazer do que não  fazia 

mais sentido. Muller, mais uma vez, explicita o processo: 

Todavia, dizer sim a essa morte do Eu significa ao mesmo 

tempo também dizer sim à vida e ao Si-mesmo. À medida que 
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ousa se questionar e se relativizar, desligando-se das suas 

concepções megalomaníacas exageradas, dos seus sentimentos 

de inferioridade e de culpa, o Eu adquire aquele ponto de vista 

suprapessoal, que lhe possibilita tornar-se uma instância criativa, 

que mantém uma relação fecunda com o conjunto da 

personalidade e do meio ambiente. (1987:105) 

 

Portanto, a descida aos conteúdos
7
 mais profundos de si e anteriormente 

inconscientes, proporciona um aprofundamento da vida e o seu renascimento. O que 

acontece quando o homem desiste ou não pode mais fugir de si mesmo.  

Leide, sempre uma mulher ativa, com papéis masculinos, decisórios, passa a 

trabalhar, a partir da experiência, a própria identidade feminina, latente até então. E o 

faz pela linguagem poética, uma linguagem pertencente ao feminino por expressar 

diretamente sensações e emoções. Ela conta na poesia “Meu caminho” sobre a nova 

forma de “escutar” o mundo e viver a vida que lhe é oferecida. 

Meu caminho 

No meu caminho da vida 

Há uma grande encruzilhada 

Não tem retorno só ida 

Seguida de longa estrada 

Nenhuma árvore florida 

Nenhum pássaro cantando 

Só a emoção sentida 

Que vai se revelando 

 

A poesia é linguagem do feminino, do diálogo profundo com os sentimentos e 

com o essencial. Por esse motivo, o feminino possui íntima relação com o processo 

criativo, tornando o caminho do herói e de Leide e de qualquer ser humano, o caminho 

criativo pela vida, encontrado onde menos se espera, como explicita Muller (1987:103): 

“(...) o “verdadeiro” Si-mesmo, segundo a concepção dos antigos alquimistas, é 

encontrado justamente ali onde é menos procurado, ou seja, na sujeira da rua” 

(1987:103).  

                                                           
7 Conteúdos representados pela Sombra, que é o inconsciente pessoal, e pelos 

arquétipos, que formam o inconsciente coletivo. 
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Leide o encontrou, se fortaleceu e seguiu inteira em sua jornada, apesar dos 

pesares. Na poesia “Chapeuzinho Vermelho” ela utiliza a sua potência de vida a partir 

do acesso aos seus conteúdos internos, com força suficiente para mudar a trajetória, 

substituindo o ponto final por reticências, que contêm todas as possibilidades da vida. E 

continuou se surpreendendo e ao mundo com as conquistas e descobertas: 

Chapeuzinho Vermelho 

Coloquei três pontos 

No lugar de um ponto só 

Pra mudar o final do conto 

Alterei a história da vovó 

Aqui ela vira a fera 

Para amedrontar a netinha 

Uma garota tão bela 

Que levava doces para a vovozinha 

O lobo mau é quem salva a menininha 

Que de tão assustada  

Me fez rever a historinha 
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III Parte 

A velhice contemporânea na jornada do herói 

 

A trajetória de Leide Moreira como metáfora ajuda a melhor compreender a 

condição da longevidade na sociedade contemporânea, principalmente as limitações e 

capacidade de reformulação na velhice.  

A fábula, o mito e a poesia, como a produzida por Leide, são instrumentos 

utilizados pelo ser humano como propulsores do seu desenvolvimento pessoal. E cada 

vez mais negligenciados na contemporaneidade por causa da relutância de se enxergar 

além do racional. Imagens e experiências da infância e do viver deixam de ser 

exorcizadas e trabalhadas em busca de uma descoberta maior de si. A tentativa é de 

voltar ao terreno conhecido, não se desapegar daquilo que se foi, retardando ou 

impedindo o amadurecimento pessoal e coletivo e, em decorrência, a passagem dessa 

condição para ser algo diferente. Com esse tom se pensa o processo de envelhecimento 

e longevidade nesta pesquisa. 

C.G. Jung foi o teórico escolhido como norteador da reflexão por enfatizar que 

as crises da meia-idade, para serem elaboradas e evoluírem, precisam de um 

distanciamento do mundo externo e mergulho nas profundezas dos conteúdos pessoais e 

coletivos, explicitando novamente uma jornada repleta de descobertas. 

A proximidade da finitude, a reavaliação de um vasto caminho percorrido, a 

necessidade de questionamentos sobre os novos rumos e o quanto se aproximam ou não 

de quem realmente se é, tornam evidente a estreita relação que o indivíduo tem com as 

várias mortes que fazem parte do seu desenvolvimento e que costumeiramente prefere 

negar. Campbell evidencia o conflito, gerador de diversas angústias e múltiplas 

descobertas: 

Apenas o nascimento pode conquistar a morte – o nascimento 

não da coisa antiga, mas de algo novo. Dentro do espírito e do 

organismo social deve haver – se pretendemos obter uma longa 
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sobrevivência - uma contínua “recorrência de nascimento” 

(paligenesia) destinada a anular as recorrências ininterruptas da 

morte. (1997:26) 

Para conceber o processo de transformação é preciso se desprender das soluções 

definitivas, sejam elas mudança ou permanência constantes, pois a alternância promove 

movimentos e reflexões, possibilitando alterações. Nesse sentido consideramos verdade 

válida a longo prazo quando se renova a partir de novas imagens, novos códigos. O que 

acontece por meio de um grande mergulho. Deixa-se o externo para habitar o si mesmo. 

Para o movimento ter êxito é necessário que se busque o essencial na sua simplicidade, 

esquecida nas construções que o homem faz ao longo da vida e que o impedem de 

enxergar o que está diante dos olhos. O mundo tal como ele é enxergado hoje, no 

positivismo da visão cientificista, produz apenas uma alternativa: a morte como 

encerramento de uma condição, de uma história, deixando de visualizar o quanto a 

alternativa é reducionista e como a morte pode ser apenas uma possibilidade e não um 

fim.  

O homem contemporâneo fica na superfície, teme a perda do controle e a 

supervaloriza, esquecendo que nas profundidades está parte de si, relevante à 

compreensão e evolução, e que se constitui por inúmeras e sucessivas mortes ao longo 

do seu desenvolvimento. Ao seguir essa crença, perde-se o vínculo com as 

manifestações de uma verdade mais profunda, de percepção mais difícil, de estrutura 

mais sólida e de revelação mais completa, e se manifesta um ser mais perene, não 

descartável, permeável, porém indiferente aos acasos do tempo que se relativiza a partir 

da experiência. 

Constata-se o fato de modo mais profundo no mito do Minotauro, que evidencia 

como o herói confiou em si mesmo. Por isso recebeu orientação divina que, no humano, 

acontece pela conexão com o seu interior e com conteúdos que o aproximam de algo 

maior, de verdadeiro sentido para a vida. E segue pela vida, sempre por um fio. No que 

é simples e essencial descobrimos o alimento para continuar nossa história, sejam quais 

forem as provações, como Campbell descreve: 

Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde 

pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma 

divindade; onde pensávamos matar alguém, mataremos a nós 

mesmos; onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o 
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centro da nossa própria existência; e onde pensávamos estar 

sozinhos, estaremos com o mundo inteiro. (1997:32) 

Ao longo da vida é sempre possível desviar a atenção para outros interesses, 

externos, habitantes das superfícies. Aprisionado pelo tédio das vivências esperadas, 

previamente conhecidas, o sujeito perde a chance de possuir ação mais efetiva, com 

mais presença. Por isso, dotada de significado, transforma-se em vítima a ser salva. Sua 

vida dá a impressão de falta de sentido, esperando apenas o fim que se aproxima, 

paralisado por ideias, objetivos, expectativas e virtudes que não o deixam compreender 

o futuro como riqueza proveniente de mortes e renascimentos. Sensação recorrente 

durante o processo de envelhecimento, e que se escuta com frequência em relatos de 

familiares e pessoas idosas. 

Envelhecemos desde sempre, e nos confrontamos com o inédito desde o 

nascimento. O ser humano, porém, ansioso por demarcar e decifrar o caminho que está 

trilhando, não valoriza o próprio caminhar, mas o ponto de partida e o de chegada. A 

jornada do herói o tira do curso previsível e fatalista e oferece outro mundo, de 

vivências e possibilidades, reconectando o homem ao seu potencial de desenvolvimento 

criativo. Como expressa Muller: 

O herói representa, portanto, o modelo do homem criativo, que 

tem coragem para ser fiel a si mesmo, aos seus desejos, fantasias 

e às suas próprias concepções de valor. Ele se atreve a viver a 

vida, em vez de fugir dela. Ele supera o profundo medo diante 

do estranho, do desconhecido e do novo. Trilha caminhos que, 

por um lado, tememos, mas que, por outro, percorreríamos 

prazerosamente em segredo: caminhos em esferas ocultas e 

proibidas do ser de difícil acesso. (1987:9) 

Para nós, homens modernos, a sucessão de mortes e renascimentos significa com 

frequência o processo de individuação por meio do qual se penetra em territórios 

profundos do si mesmo, vivendo a experiência da morte de valores e posicionamentos 

antigos e retornando, depois de um processo de reordenação, com atitude mais serena 

em relação a si mesmo e à vida. 

Na velhice, caso não se busque a via alternativa, o indivíduo fica desprovido de 

qualquer sentido, porque o herói questiona a nossa impotência e finitude existencial, 

com esperança e possibilidades de superação do estado insuportável. O herói é, 

portanto, qualquer indivíduo que se recusa a se contentar com essa sentença e assume as 
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rédeas da sua vida. Ele deixa de ser vítima, de ficar esperando solução ou salvação e 

segue, ele mesmo, em busca das possibilidades. 

O medo e os riscos da vida acompanham o ser humano desde o seu nascimento, 

mesmo que ele queira negar os sentimentos. E não é exclusividade de nenhuma fase 

específica da vida, sempre presente em todos os períodos de desenvolvimento humano. 

Nessa trajetória, sua bagagem racional e voluntária, como conhecimento, coragem e 

determinação, não é suficiente. Tem-se que ir além de quem se é conscientemente e 

superar críticas, pessoais ou não, frustrações e desilusões. 

Não é decisão fácil; pelo contrário, é preciso coragem e audácia para enxergar a 

si mesmo através de ângulos nunca concebidos, enxergando o vazio que nos constitui, 

pano de fundo para instintos e arquétipos que teimam em vir à tona e se concretizar na 

história do indivíduo. Etapa de conflitos, frustrações e desilusões, pois o ser humano 

precisa efetivamente se despir para colocar novas roupas que lhe sirvam, na maioria das 

vezes melhor do que antes. Muller fala sobre essa fase, como exige empenho de quem 

passa pelo caminho: 

 Se imaginarmos uma pessoa bastante corajosa para se 

desvencilhar de todas as suas ilusões projetadas, devemos em 

primeiro lugar pensar num indivíduo capaz de se conscientizar 

de uma “sombra” considerável. Alguém assim se sobrecarregará 

de novos problemas e conflitos. Tornar-se-á uma séria tarefa 

para si mesmo, já que agora não poderá mais dizer que os outros 

fizeram isso ou aquilo; que cometeram erros e que é preciso 

combatê-los (...). Uma tal pessoa sabe que tudo o que está errado 

no mundo também ocorre dentro dele, e que se aprender a lidar 

com a sua própria sombra terá feito algo real para o mundo. Terá 

conseguido, então, responder ao menos a uma ínfima parte das 

enormes questões insolúveis dos nossos dias (...). (1987:86) 

A luta da jornada acontece desde o primeiro sentimento de desamparo sentido 

logo após o nascimento. A vida contemporânea está sempre colocando, e cada vez mais 

rapidamente, as pessoas diante de situações desconhecidas. O inédito impondo sua 

presença num mundo em constante mudança, incluindo os seres humanos. 

As novas fases da vida mostram com mais intensidade o inédito com o qual o 

indivíduo é confrontado, chamando-o para a transformação e ressignificação dos antigos 

papéis e modos de vida. A aprendizagem é continua, só cessando com a morte física do 

indivíduo; o que se considera desconhecido e o estranho são muitas vezes novas 
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possibilidades de desenvolvimento, aspectos desconhecidos de si mesmo, com os quais 

ainda não estão familiarizados.  

Trata-se de vivência não exclusiva da velhice, mas pode se potencializar nessa 

fase pela proximidade com a finitude e com o eventual declínio fisiológico, caso o 

diálogo com o si mesmo não tenha se estabelecido. Se vivenciado dessa forma, sem 

diálogo interno, a vida da pessoa idosa perde o seu sentido, passa a ser um indivíduo 

“sem lugar” no mundo em que sempre viveu. Porém, a longevidade tornou-se realidade 

impossível de ser negada. O indivíduo, ainda vacilante diante do novo acontecimento da 

humanidade, oscila entre a ilusão de encontrar uma fonte da juventude e a sentença de 

morte. Porque, culturalmente, são os valores propagados intensamente pela sociedade 

de consumo, cabendo ao velho aceitá-los ou recusá-los para construir a sua história.  

É certo que o corpo declina na sua funcionalidade, mas o que vai determinar a 

convivência com ele é a relação de amizade ou inimizade que o ser humano estabelece 

com esse corpo para vencer, inclusive, os sentimentos de insuficiência e incapacidade 

que surgem em decorrência do aparecimento de certas limitações. Por isso, a história de 

Leide é relevante como metáfora desse momento para o envelhecimento. Ela teria, pela 

doença, as justificativas que quisesse para buscar o isolamento e se despedir da vida. 

Mas recusa esse papel e escreve uma história ativa e dinâmica, evidenciando o quanto 

de potência humana habita no indivíduo. Luta para que isso seja cada vez mais 

propagado pela poesia e documentário. Tótora ratifica: 

Estar em ressonância com a vida é acatar o movimento que se 

recria perecendo. A morte se dá no corpo do vivente a todo 

instante, e a experiência da morte é a de produzir devires e, com 

isso, novas intensidades. A saúde não implica eliminar a doença 

e tampouco a vida se opõe à morte. (2006:28) 

Portanto, a vida é escrita pessoal, singular, e depende do repertório de cada um. 

Mas a potência está latente, esperando para ser acessada. 

Impossível se livrar da angústia do fim, vivenciada desde o nascimento, 

agravada na contemporaneidade com a medicalização da morte, transformando-se de 

experiência pessoal, familiar, em experiência médica, científica; perdendo, assim, o seu 

caráter humanizado. Ao seguir essa tendência, o indivíduo se esquece que não é o 

biológico ou o social que acessam a potência do viver, do desejo pelo que acontece na 
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vida, mas um olhar mais intenso de si mesmo e as revelações surgidas a partir daí 

transformam o olhar para o outro e vice-versa. 

Da forma como a concepção da velhice hoje está estruturada cria-se um 

paradoxo: a longevidade é fator que confronta o indivíduo a cada dia com algo inédito e 

pouco experienciado; porém, na contemporaneidade ocidental, a pessoa idosa tem cada 

vez menos saber, em detrimento dos avanços tecnológicos sucessivos e de sua constante 

evolução, que excluem aquele que envelhece. Evolução que se dá pela criação de novas 

referências para o viver, e cada vez menos poder por causa das reorganizações 

familiares e sociais que enaltecem a juventude e dá-lhe carta branca para ditar regras. 

As mudanças reverberam negativamente para o idoso, que se sente inútil e inferior às 

pessoas mais jovens. Na estrutura que beneficia o olhar externo em detrimento do olhar 

para si mesmo, cria-se um abismo entre como somos enxergados pelo outro e o que 

efetivamente é vivenciado pelo indivíduo.  

Importante reflexão é que a vida se prolonga com a longevidade, dos estilos de 

vida, dos avanços tecnológicos e da medicina, que retardam a morte e rejuvenescem o 

corpo, mas não resolvem o abismo humano entre o que se quer ser e o que se é. 

Promovendo a convivência entre esses opostos, incluindo os sentimentos provenientes 

dessa dinâmica, cicatrizam as feridas inevitáveis da vida. 

O tempo vivido no instante, cronometrado, intensifica ainda mais a sensação de 

temor e insegurança e fortalece as negações a respeito do envelhecimento ou a sua 

vitimização diante de um processo natural, mas não vivenciado como tal. O tempo para 

estar completamente consigo, sem interferências ou interlocutores, praticamente 

inexiste. O indivíduo segue o cumprimento de metas sem fim, e se esquece do que 

realmente importa, do que lhe confere sentido para a vida, descolando-se da opinião 

alheia. Fardo pesado para uma vida cada vez mais longeva, que se confronta por mais 

tempo, portanto, com a sensação de incompletude que habita todo ser humano.  

A falta sentida a partir do sentimento de incompletude pode ser motivação para 

novas escolhas e caminhadas; mas também paralisa e destrói, caso o indivíduo não faça 

essa jornada em busca do autoconhecimento. “As Viagens de Gulliver” conferem 

nitidez à busca. 
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Gulliver, personagem criado por Jonathan Swift, trabalhava em navios como 

médico de bordo e andou pelo mundo, em diversas viagens. Encontrou povos muito 

diferentes. Pensavam e faziam coisas “estranhas”. Com o tempo, entretanto, Gulliver 

teve a possibilidade de refletir sobre valores, crenças e modos de vida sobre o seu povo 

e sobre si mesmo.  

Em uma de suas aventuras, chega a uma ilha habitada por gigantes, chamada 

Brobedinguenague. Lá reflete sobre os aspectos das pessoas, e ainda a respeito da sua 

aparência e das pessoas de forma geral: 

Na verdade, eu sentia certo nojo daquilo, pois, estando tão perto 

delas, conseguia enxergar todas as imperfeições de sua pele, os 

buracos que tinham no rosto e manchas e pelos nos lugares mais 

inacreditáveis; além disso, sentia o cheiro de seus corpos, que, 

para mim, era horrível. 

Uma coisa semelhante havia me acontecido em Lilipute, onde as 

pessoas, sendo tão pequeninas, também viam as manchas e 

irregularidades de meu rosto, comentando como minha pele era 

feia. Em compensação, nessa terra de gigantes, as moças 

consideradas mais lindas e de pele mais perfeita pareciam, às 

vezes, verdadeiros monstros aos meus olhos Claro que os 

namorados delas jamais achariam o mesmo que eu, como 

acontece entre os jovens e belos casais de nosso mundo, que não 

enxergam suas imperfeições. (Swift, 2008:40) 

 

 A velhice e algumas características associadas, como declínio corporal,  

confrontamento com a finitude, reavaliação dos caminhos trilhados anteriormente  

escolhas feitas,  querem ser evitadas a qualquer custo, por jovens e velhos. O olhar 

positivista da medicina sentencia ou nega o processo natural que faz parte da vida desde 

o seu surgimento, a sucessão de mortes para seguir, ceder lugar ao novo. 

Segundo Perniola (1993), com a informatização da sociedade, ocorreu a 

performatização do sentir. Como o termo mostra, a performance assume o lugar do 

sentir, a imagem e a produção tornam-se mais importantes do que os sentimentos, e o 

envelhecimento com suas características naturais, é associado à doença. O jovem, a 

partir do domínio tecnológico, torna-se modelo e detém o saber, tomando o lugar do 

ancião. E potencializa a aversão que permeia o envelhecer.  
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O trecho narrado por Gulliver demonstra como o olhar do humano é 

condescendente consigo mesmo em detrimento das “imperfeições” enxergadas no seu 

semelhante. Velho não é sempre o outro? (Messy, 1999:9). As rugas assombram o 

espelho e fazem o ser humano negar o envelhecer. Mas é um movimento, voltando 

novamente ao trecho destacado, que acontece durante toda a vida: não se enxerga o que 

está muito próximo. Deve-se haver distanciamento, uma lente de aumento ou visitar 

uma terra de gigantes, como Gulliver, para perceber que quem se é realmente não se 

explicita na imagem externa, porque esta é relativa. O que é essência, singular e 

complementar, como fala Manoel de Barros (2010:303): 

O rio que fazia uma volta  

atrás da nossa casa  

era a imagem de um vidro mole... 

Passou um homem e disse:  

Essa volta que o rio faz...  

se chama enseada... 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro  

que fazia uma volta atrás da casa. 

Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

 

 A velhice e os longos anos vividos nessa condição compõem uma fase da vida 

que exige novos posicionamentos, descobertas e condições, como qualquer outra fase. 

Todas são inéditas para o ser humano que as vivencia, e precisam ser enxergados com o 

olhar interno baseado não no outro, mas na singularidade do si mesmo. Uma mudança 

de fluxo, movimento que precisa ser sentido de dentro para fora, possibilitando o 

enriquecimento da consciência e a busca de sonhos e desejos que dão colorido à vida. 

“Viver o acontecimento é lançar-se ao infinito dos possíveis que se abrem, rompendo as 

cadeias de uma dada identidade, hábito ou subjetividade”, afirma Tótora (2006:30), ao 

se referir à potência do viver, independentemente de gênero, idade ou outra tentativa de 

classificação humana. 

A obtenção de mais anos de vida é fato. Por seu caráter inédito, o ser humano se 

confronta com um tempo maior para o prazer ou dissabores, dependendo de qual 

postura escolhe ter diante dos acontecimentos ou do impoderável. Referência que não 



 77 

absorve na velhice apenas, mas durante toda a história de vida. Mesmo que o foco seja 

no lado positivo, no tempo maior para o prazer, como será vivenciado? Como 

obrigação? Como algo com o que não se tem intimidade? Como será viver com tempo 

de sobra em uma sociedade organizada para vivenciá-lo sempre como artigo raro e caro 

porque indica produtividade? As referências são abaladas, momento em que a vida 

expõe outro tipo de movimento: o contato direto com o si mesmo e a cumplicidade com 

uma vida durante a qual, em sua maior parte, galopou para fugir desse contato, alçar 

grandes voos produtivos, pelo temor de escrever uma história “medíocre”.  

O que é propagado na sociedade contemporânea com forte ressonância na mídia. 

A angústia de não se sentir pertencente à grande engrenagem provoca a busca 

desenfreada por mais do mesmo, cujos mistérios precisam estar desvendados e sob o 

jugo do racional. A exigência aumenta durante a velhice porque a pessoa idosa é 

confrontada com questões existenciais maiores, a proximidade da finitude, a análise da 

história pessoal que escreveu ao longo dos anos. Segundo Tótora (2006:39), “podemos 

sempre ser surpreendidos por ideias que abalam nossa coerência consciente e por 

doenças que atingem o nosso corpo”. Apesar dos revezes, continua-se humano e tão 

capaz de ter prazer como em qualquer outra fase. Tela que inscreve a história que 

melhor lhe apetece, independentemente de regras e imposições. Pela subjetividade o 

indivíduo escapa dos conceitos e modelos, para inscrever nas entrelinhas; ato que lhe 

confere a liberdade essencial para ser finalmente cúmplice de si mesmo e da sua vida, 

resgatá-la em sua integridade e potência.  

As listas do que é “brega” e do que tem estilo, do que um jovem deve vestir e do 

que é adequado para um velho, como se houvesse modelos a serem seguidos – em que 

espontaneidade e livre experimentação não tivessem lugar -, aumentam a vigilância 

cultural de um comportamento esperado e cobrado. O conhecido é o correto e, portanto, 

o esperado. O mundo das sensações e dos afetos é desacreditado. Não será uma boa 

hipótese para explicar a grande ocorrência de demências na velhice? Talvez a tentativa 

de se rebelar quanto à ordem imposta em um recurso ainda possível em personalidade 

enfraquecida por horizontes tão estreitos. Reflexão que se baseia e amplia conceito 

defendido por Délia Goldfarb: 

(...) a falta de um reconhecimento social para a velhice, a falta 

de um lugar simbólico, o fato de não ser mais fonte de prazer, 

resulta numa desnarcização do sujeito. Isto é, numa falta de 
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investimento do ambiente em direção a esse sujeito, e vice-

versa, o que impede a elaboração da perda e provoca um 

crescente empobrecimento da vida afetiva. Frequentemente, a 

resposta a este processo é a depressão ou a demência como 

defesa do último baluarte narcísico. (1998:29) 

 

O INÉDITO DA LONGEVIDADE: A VARIEDADE DE “ELAS” 

 

O velho é experiente, possui sentimentos e julgamentos profundos. Será? O 

mergulho depende menos da fase que se vive do que da disponibilidade e coragem de 

cada um. Não há diminuição da possibilidade de ação porque existe uma via que nos 

conecta ao coletivo, cuja mobilidade física não é necessária e que pode promover 

revoluções. Vide a história de Leide Moreira contra a aceitação de ficar no lugar onde a 

colocaram. Ao analisarmos essa jornada, respondemos ao questionamento feito por 

Moody (1995) sobre se o prolongamento da vida possui benefícios para o indivíduo e 

sociedade, ou se é um prolongamento da decrepitude, invalidez e de uma existência sem 

sentido. Apesar das limitações, se está vivo, ainda se é sujeito e capaz de desejos e 

realizações. Encerrar-se nos tabus sociais e limitações físicas é desculpa verdadeira. 

Mas, ainda assim, desculpas para abdicar da jornada que a vida sempre coloca diante do 

indivíduo e que lhe oferece novas possibilidades de subverter a ordem estabelecida. 

Como seres dinâmicos, o homem muda a cada momento e precisa compreender que o 

seu estar no mundo se modifica, independentemente da fase vivida. Sempre o inédito se 

apresentando para ser desvendado, experienciado. 

Na consciência das nossas limitações, no temor, na angústia e na vivência do 

desconhecido o homem adquire poderes para sua vida. As limitações vivenciadas por 

Leide que, entretanto, mantém preservadas funções como inteligência, juízo, memória, 

tato, audição, paladar e olfato, que continuam se desenvolvendo e agregando 

experiências para ela e para quem a cerca, podem ser  paralelo ao refletirmos sobre a 

velhice. Mesmo com as limitações que surgem, mas que não negam a potência do 

indivíduo como ser singular, capaz de transformar a si mesmo e o ambiente no qual está 

inserido, mesmo que sua energia tenha sido drasticamente reduzida. A descoberta de 

que é um ser incompleto e, por esse motivo, capaz de mudanças, faz com que sempre 

possua um projeto na vida e tenha novas e infinitas possibilidades de aprendizados e 
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experimentações. Em citação anterior, Jung (1989) afirma que o verdadeiro herói, 

dotado de poderes extraordinários, é cada um de nós. Não o que enxergamos no 

espelho, mas o que se encontra no nosso íntimo. 

Os opostos que constituem o indivíduo e contidos no inconsciente pessoal e 

coletivo o movem para essas possibilidades. A realidade é sempre mais contraditória do 

que se espera. Culturalmente se criou um conceito que passou a ser vivenciado como 

verdade: a felicidade pode ser algo perene e precisa ser atingida a qualquer custo; 

quando a capacidade de o indivíduo experimentar e tentar lhe confere aprendizados, 

bagagens e momentos de felicidade. O ser humano é contrastante, e assim ele vive, 

nesse movimento, para dosar e valorizar o que lhe faz bem, ou não, e essa é tarefa 

exclusivamente individual. Desse modo regatamos nossa humanidade. 

Na sociedade ocidental o trabalho é considerado virtude suprema, e o desejo 

condição do exercício do trabalho. Erigiu-se, portanto, uma sociedade de consumo em 

que o indivíduo precisa conquistar o sucesso a qualquer custo, ser competitivo, 

eternamente jovem e belo, e assim são determinados os objetos válidos do desejo. Não 

existe liberdade para se desejar livremente, está atrelado ao controle do estabilishment. 

Tudo o que pertencia ao simbólico, que o conectava à sua humanidade, aos seus 

contrastes, virou signo, algo determinado, sem liberdade de interpretação. Há a 

manipulação da satisfação do desejo e do prazer, e a alma se perdeu. Perniola descreve a 

transformação histórica do homem contemporâneo: 

Dispensar o homem tanto da participação quanto da indiferença, 

tanto da sensibilidade quanto da insensibilidade, libertá-lo da 

fadiga, do esforço, da responsabilidade, da atenção, da escolha, 

da aplicação, subtraí-lo ao enorme dispêndio de energia 

consumida no sentir, assim como ao enorme esbanjamento de 

objetos, de pessoas e de acontecimentos passados sem serem 

sentidos, esta é a grande viragem histórica de que somos 

testemunhas. (1993:12) 

As pessoas idosas não são mais detentoras do conhecimento, mas da experiência, 

diz Olievenstein (2001); porém, com o progresso cada vez maior da medicina, e a visão 

positivista moderna, a mesma experiência foi desvalorizada em detrimento do 

experimento, e a pessoa idosa ficou sem lugar, assim como os seus sentimentos. Mas a 

capacidade do sentir, contrapondo Perniola, continua presente no indivíduo, e acessada 

por meio do seu campo de afetação, que é singular, contida na bagagem que carrega ao 
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longo da vida, focando no essencial, voltando o olhar para si e descobrindo. Considera-

se que a evolução tecnológica é caminho sem volta, e que o mundo virtual comporta 

outra noção de tempo-espaço. Daí, deve-se pensar de que forma as novas tecnologias e 

novas formas de vivenciar o mundo propiciam ao humano a intensificação de projeções 

e experimentações, vislumbrando espaços de liberdade protegidos do olhar do outro 

para experimentação exclusiva e pessoal. Radicalizando a reflexão, Moody (1995) 

afirma:  

“Há um consenso cada vez menor acerca dos valores ou metas 

apropriadas para as diferentes etapas da vida, incluindo a etapa 

final. Já não se pode dizer o que uma “pessoa racional” poderia 

preferir com respeito a um tratamento médico para prolongar a 

vida, especialmente se as condições de sobrevivência são 

drasticamente diferentes das condições que anteriormente deram 

significado e propósito à vida”.  

Apesar de mudanças determinantes de cursos de vida, constata-se na vida de 

Leide e do idoso que lida com o seu envelhecimento cada vez mais duradouro, a 

possibilidade de troca de lugares. Deixa-se o papel social e pessoal que lhe foi dado e 

vivencia novos papéis não anteriormente possíveis. Afinal, não se aprende a dançar 

olhando para os pés do parceiro, mas sentindo a música, experimentando movimentos, 

insistindo numa entrega de ritmos e sensações que brotam internamente para se 

expressarem externamente. Pode-se libertar do tempo cronológico que oprime, para 

viver um tempo generoso, que permite construções sólidas e múltiplas vivências 

significativas, com grande relação com o repertório que o indivíduo traz consigo. E que 

possibilitam, ou não, enxergar esse tempo, como explica Comte-Sponville (2006:16): 

Nosso tempo – o tempo vivido, o da consciência ou do coração 

– é múltiplo, heterogêneo, desigual. É como se não cessasse de 

se difratar ou de se diferir em nós, conforme se choque ou não 

contra nossos desejos, conforme os acompanhe ou lhes resista, 

conforme os use ou os exalte... É por isso que há um tempo para 

a espera e outro para a saudade, um tempo para a angústia e 

outro para a nostalgia, um tempo para o sofrimento e outro para 

o prazer, um tempo para a paixão e outro para a união, um 

tempo para a ação ou para o trabalho, outro, ou vários, para o 

descanso (...) 

O corpo é o suporte fundamental para a comunicação, pois requer linguagens 

como fala e gestos: o corpo fala e o corpo tem memória, mas na história de Leide 

verifica-se, por causa das limitações da doença, que ela transpõe a impossibilidade, 
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buscando alternativas de se fazer presente e continuar sendo um ser de comunicação. Na 

velhice, as restrições do corpo são eventos comuns e com os quais é preciso conviver 

por vários anos. Verifica-se a não aceitação do declínio natural do organismo, além das 

inúmeras tentativas de eternizar os corpos por meio de implantes e próteses que os 

modificam até se transformarem em completas aberrações. É difícil se enxergar debaixo 

de tantas representações negativas. Mas observando o caminho escolhido por Leide, 

constata-se que novos caminhos são possíveis para fugir da sentença. Mucida (2009) 

afirma que cada um escreve seu envelhecimento e velhice de forma completamente 

singular, seguindo o próprio estilo. Portanto, apesar das limitações, como ser inacabado, 

o indivíduo sempre busca horizontes e enredos para sua história.  

No jogo de construção e desconstrução, próprio do ser inacabado, a 

subjetividade surge inscrevendo a sua fala, proveniente do indizível e que não define 

começos nem conclusões, mas se inscreve nas possibilidades nas quais estão inclusas 

fantasias, sonhos, novas formas de ser e de sentir a vida. A vida é muito mais do que a 

soma das partes de um organismo. Como na poesia de Manoel de Barros (2010:374):  

A maior riqueza do homem  

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como  

sou – eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um 

sujeito que abre 

portas, que puxa válvulas, 

que olha o relógio, que 

compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, 

que aponta lápis, 

que vê a uva etc, etc. 

Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros, 

Eu preciso renovar o homem 

usando borboletas. 
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Apesar das alternativas normalmente viverem subjugadas pelas normas sociais e 

ideais culturais, sempre há a possibilidade de rebeldia e, posteriormente, de êxito em 

outros caminhos calcados no autoconhecimento. Mucida reforça o pensamento: “Alguns 

sujeitos fazem de seu estilo uma morada confortável tecendo, apesar da dor de existir 

também intrínseca à vida, saídas marcadas pela construção” (2009:34). Bebendo da 

fonte dessa rebeldia, a pesquisa deseja pensar a velhice como espaço amplo para 

caminhos ainda mais criativos. O indivíduo é confrontado com as limitações biológicas, 

ideais de sucesso, beleza e consumo defendidos culturalmente, mas tem como aliados 

grandes e preciosos questionamentos sobre a vida - provocados pela experiência 

acumulada e proximidade da finitude. Como analisa Tótora: 

(...) a única escolha possível é viver, com todas as maravilhas e 

dores deste mundo. Ora, não se trata, com isso, de um mero 

conformismo, ou falta de liberdade, mas sim de sermos dignos 

do que nos acontece. Tal atitude, ou uma ética da vida, revela-se 

livre de ressentimentos ou culpas. Ser velho torna-se, assim, um 

privilégio: o de ter desfrutado de uma longa existência.   

(2006:34) 

O livro “Homem Bicentenário”, escrito por Isaac Asimov, conta a história de um 

robô, Andrew, muito inteligente. Por essa característica e um “defeito” de fábrica, 

desenvolveu sentimentos a partir do convívio com os humanos. Certo dia, almejou ser 

livre, não ter mais donos. A cada conquista, não se contentava. Buscava se parecer cada 

vez mais com os humanos: aparência física, pudores e fragilidades. Ao fim da busca 

angustiante, conseguiu a finitude, pela interferência de outro robô que contratou, pois 

sobreviver a tudo e todos, e sem possibilidades de mudanças internas, tornou-se 

insuportável, mesmo para um robô.  

Considerando o cenário da longevidade que, cada vez mais estende o horizonte 

da vida, cuja vivência é permeada por acontecimentos inéditos e uma variedade de 

“ELAS”, torna-se relevante pensar até que ponto estamos nos preparando para uma 

existência tão alongada. No processo, é essencial que as políticas públicas se voltem aos 

anseios e necessidades do sujeito envelhescente, considerando que ninguém sabe mais 

sobre a velhice do que quem a vivencia. E para efetivamente terem efeito transformador 

pelo reconhecimento dos mesmos indivíduos sobre as medidas propostas e os valores 

que as inspiraram.  
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O paralelo dessa história com a reflexão à qual se pretende esta pesquisa ajuda a 

iluminar tudo o que foi dito até agora sobre o sentido da vida e as possibilidades 

existentes no humano para buscar novas alternativas para significá-la. A fala de 

Andrew, o robô, defendendo sua liberdade, foi escolhida como reflexão final da 

pesquisa, inacabada. Que sementes e possibilidades no estudo da longevidade germinem 

em futuro próximo. Sentencia o robô: 

Afirmaram aqui mesmo, neste tribunal, que só o ser humano 

pode ser livre. A mim me parece que só alguém que quisesse a 

liberdade deveria ser livre. E eu quero. (Asimov, 1999:26) 
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Anexo: Tabela Visual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
1 A B C D E F 
2 G H I J K L 
3 M N O P Q R 
4 S T U V W X 
5 Y Z 1 2 3 4 
6 5 6 7 8 9 0 
7 Ç FRIO CALOR LUZ EXERCÍCIOS MASSAGENS 
8 ASPIRAR TRAQUEO CIRCUITO PESADO ESTICAR PERNAS DOBRAR PERNAS 
9 VIRAR COÇAR RÁPIDO JANELA VENTILADOR LENÇOL 

10 CABEÇA NARIZ ORELHA OLHOS SOBRANCELHAS BOCA OU QUEIXO 
11 COSTAS BRAÇOS MÃOS BARRIGA PERNAS PÉS / MEIAS 
12 BLUSA OMBROS DEDOS BUMBUM CALÇA TRAVESSEIRO 

SONDA XIXI 


