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O presente artigo apresenta uma nova modalidade da tradicional 

técnica da Calatonia: a “Calatonia da Visão”. A visão, atualmente, 

é um dos sentidos mais sobrecarregados pelas exigências da 

cultura tecnológica. A criação dos diversos aparatos como televisão, 

computadores e games conjugados às cada vez mais imprescindíveis 

horas de leitura fizeram emergir a necessidade do cuidado especial 

com os olhos. Além disso, nossos olhos são uma das principais vias 

de conexão entre o mundo interno e externo, gerando tensões,  mas 

também podendo gerar consciência.  O relaxamento dos olhos torna-

se, portanto, um instrumento de equilíbrio e bem estar, podendo se 

ampliar para o resto do corpo.

Maria Georgina C. R. Gonçalves <ginarg@ajato.com.br>

■ Psicoterapeuta
■ Professora do Curso de Integração Psico-física - PUC/SP
■ Especialista em Terapia Psicomotora

Vivian Farah Nassif <vivinassif@uol.com.br>

■ Terapeuta Ocupacional
■ Especialista em Cinesiologia Psicológica
■ Formada pelo Método Meir Schneider Self Healing - 

School for Self Healing - San Francisco/CA/USA

Foto: Shazeen Samad
<http://www.flickr.com/photos/ssh/9639429/>
Acesso em 16.nov.2008.



Hermes13 - 25

os olhos refletem
a saúde ou a doença 

do corpo/mente

de toques análoga a da Calatonia nos pés. Os toques são realizados em pontos 
estratégicos na região orbicular, occipital e cervical. Surgiu em um contexto 
terapêutico em que a criadora da seqüência de toques estava lidando direta-
mente com pessoas com problemas de visão. Para tanto obteve formação em 
um método de trabalho corporal denominado Self Healing, criado por Meir 
Schneider. Trata-se de uma técnica que trabalha o corpo integrado à visão, 
promovendo o contato da pessoa com a capacidade inata que o corpo tem 
de se auto-regenerar, quando são oferecidas as condições adequadas para isso 
(SCHNEIDER, 2005). Anteriormente, durante vários anos, ela também foi aluna 
do professor Pethö Sándor, sentindo-se ainda ligada aos ensinamentos e práticas 
do método calatônico.

OS OLHOS, A VISÃO E A VISÃO CONSCIENTE
A visão é objeto de estudos recentes cada vez mais sofisticados. Nos dias atuais 
já existe a consciência da necessidade de cuidar do corpo para a prevenção de 
doenças e melhorar a saúde de forma global. Entretanto, o cuidado dos olhos e 
da visão tem se evidenciado como uma necessidade mais específica, a partir do 
final do século XX e início do século XXI, momento em que o uso exacerbado 
deste sistema corporal torna-se regra para a população nos dias de hoje, que já 
não pode mais prescindir do uso do computador em seu cotidiano.
 
A região que circunda os olhos é importante psicossomaticamente. A tensão 
nessa região consiste numa contração e imobilização da maior parte de todos os 
músculos que rodeiam os olhos, pálpebras, testa e glândulas lacrimais, bem como 
os músculos profundos localizados na base do occipital, envolvendo inclusive o 
próprio cérebro. Para Dychtwald (1984, p.217) “os olhos refletem a saúde ou a 
doença do corpo/mente”. Segundo ele, pessoas muito envolvidas com atividades 
mentais ou que sobrepõe a racionalidade aos sentimentos e sensações espontâ-
neas costumam apresentar os músculos da testa e das sobrancelhas contraídos. 

O método Meir Schneider Self Healing, como já mencionado, busca fazer a 
integração entre corpo e visão. Para isso, utiliza exercícios específicos e de fácil 
aplicação para melhorar a função visual. Respeita os mesmos princípios básicos 
do funcionamento do corpo, os quais requerem equilíbrio entre funções antagô-
nicas e entre atividade e repouso. Nos olhos evidencia-se a necessidade do equi-
líbrio entre olhar perto e longe; entre o uso da visão central, visão de detalhes 
e da visão periférica, que nos insere no espaço que ocupamos, na relação com 
o outro e com o nosso em torno. Além disso, é fundamental que tanto o olho 
esquerdo como o direito trabalhem de forma equilibrada, sem sobrecarregar um 
em detrimento do outro. Nos casos progressivos de perda visual, este método pro-
move a maximização das potencialidades e das capacidades do sistema visual.

A moderna arquitetura dos espaços urbanos, com altos edifícios que limitam o 
campo visual, a permanência por longas horas em ambientes fechados, são fatores 
agravantes, pois ao não olhar mais para longe a visão de perto se torna exage-
radamente utilizada. Tal qual a música apresenta a organização de sua estrutura 
na forma de andamento e pausa, assim também atividade e repouso devem fazer 
parte da organização visual para o seu perfeito e saudável funcionamento.

O sistema visual é um complexo sistema formado pelos olhos, nervos ópticos 
e córtex cerebral. Os olhos são responsáveis por receber a luz e transformar a 
energia luminosa em impulsos nervosos, que serão transmitidos ao cérebro pelo 
nervo óptico e, só no cérebro, a informação será decodificada como imagem 
visual. O nervo óptico é considerado uma extensão do cérebro para dentro do 
olho, visto que a retina é formada por tecido nervoso. “O olho é um dos nossos 
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“O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo teu corpo será iluminado. 
Se teu olho estiver em mau estado, todo teu corpo estará nas trevas. Se a luz 
que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas”. (Mt. 6, 22-23)

O presente artigo tem por objetivo apresentar um novo campo de aplicação terapêu-
tica para a tradicional técnica da Calatonia, de Pethö Sándor: a Calatonia da Visão.
A Calatonia foi criada nos anos 40 por Pethö Sándor e tem sido utilizada no 
Brasil desde 1970 por profissionais das diversas áreas da saúde e educação. Para 
além do contexto terapêutico pode ser aplicada como meio de descontração 
e relaxamento, na família e entre colegas ou situações grupais, favorecendo a 
harmonização e ampliação do contato, de forma natural e sensível.

Trata-se de uma técnica de relaxamento que atua como processo restaurador e 
reconstituinte no plano físico e psíquico. Possibilita o contato com os conteúdos 
internos no âmbito pessoal e a sensibilização ao outro, abrindo espaço também 
para a criação de uma postura existencial, ética e consciente mais ampla.

Na perspectiva fisiológica, as observações clínicas revelam que a Calatonia atua 
na regulação do Sistema Nervoso Autônomo, propiciando um recondicionamento 
físio-psíquico, promovendo a harmonização do tônus muscular e melhora na 
circulação sanguínea. Colabora também, de maneira significativa, na redução da 
ansiedade e na recuperação dos distúrbios depressivos.

Os nove toques da Calatonia são realizados nos pés e panturrilhas, existindo, 
também, uma outra modalidade nas mãos. A qualidade do toque, aplicada de 
maneira sutil sobre a pele, possibilita além de soltura muscular, um gradativo e 
profundo relaxamento das tensões emocionais e mentais. Sándor (1974, p.98) 
assinala em seu artigo sobre a Calatonia que “apesar das variantes mão-cabeça, 
o condicionamento através dos pés sempre constituirá o ponto de partida”. Para 
Miranda, simbolicamente, os pés representam o nosso começo, nos levam“ às 
nossas raízes, à identificação e à identidade” (MIRANDA, 2002, p.64). Os toques 
sutis quando aplicados nos pés abrem caminho simbolicamente para a sintonia 
com as nossas origens, com os padrões familiares e culturais, podendo levar a 
uma reflexão sobre o modo como estamos caminhando na vida. Naturalmente, 
também, nos levam a um contato mais consciente com as demandas corporais 
de sono, fome, sede e sexo e a uma conscientização corporal, necessária para se 
ter uma vida mais equilibrada.

O corpo passa a ser percebido e entendido como uma fonte de conhecimento, 
gerada a partir de experiências e reflexões individuais. O contato com o mundo 
interno através das imagens que surgem no relaxamento enriquece o processo, 
promovendo uma integração entre corpo e psique.
 
A realidade pós-moderna e tecnológica está nos tornando seres cada vez mais 
voltados para o mental, sobrecarregando nossos sistemas biológicos e psíquicos. 
A necessidade de equilíbrio entre o físico e o psíquico não deixou de existir, 
apenas pode ter ficado para o segundo plano. O estresse que afeta o corpo e a 
mente, oriundo da vida atual também apresenta repercussões no desempenho 
de nossos olhos. Os olhos, como estrutura fisiológica, se estressam com seu uso 
desequilibrado e exagerado, tanto por horas e horas frente ao computador, 
como pela TV, leituras, games etc.

A Calatonia da Visão é realizada no rosto e cabeça e reproduz, uma seqüência 
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O processo de 
aquisição da visão 
consciente começa 
pela consciência do 

próprio corpo,

mos mais propensos a desenvolver a tão necessária visão consciente, livres dos 
pré-julgamentos e dos “pré-conceitos”.

Delmanto, em seu livro Toques Sutis assinala que os toques aplicados na região 
dos olhos, cabeça e pescoço, além de relaxar, promovem a melhora da acuidade 
visual e reduzem o estresse (DELMANTO,1997).

O processo de aquisição da visão consciente começa pela consciência do próprio 
corpo, seus limites, necessidades e pela apropriação das imagens somáticas, dos 
sentimentos e concepções mentais, tecendo um padrão individual de auto-per-
cepção e visão do mundo.

Segundo Keleman,

Hoje consideramos as imagens que vêm do cérebro como se fossem a criação 
em si mesma, consideramos imagens a própria realidade. Criamos uma ima-
gem, e, então, dizemos que somos a imagem. Assim, a imagem que o corpo 
faz é quem somos nós. Estamos enamorados pelas imagens na mente do 
corpo; desconhecemos o corpo mesmo. (KELEMAN, 1999, p.45)

A Calatonia da Visão se propõe como uma técnica de relaxamento que propicia 
alívio das tensões dos olhos, da mente, e do corpo todo, propiciando bem estar 
geral, auxiliando na prontidão para o ato visual.

A CALATONIA DA VISÃO
A Calatonia da Visão vem sendo utilizada desde 2007 no contexto clínico psico-
terápico e, também, no contexto de terapia da visão.

A seqüência de toques da Calatonia da Visão começa com a estimulação, por 
meio de toques sutis, na área em torno dos olhos, testa e têmporas.
 
Os quatro primeiros toques reproduzem na região dos olhos onde se localizam os 
músculos orbiculares, frontais e corrugador, uma seqüência análoga aos quatro 
primeiros toques nos dedos dos pés da tradicional Calatonia.

Os polegares se ligam no topo da cabeça formando um arco (fig. 1).

O quinto toque análogo ao toque do hálux (dedão do pé) ocorre em cima e no 
centro do osso zigomático.

O sexto toque é feito na região das têmporas; o sétimo toque ocorre logo abaixo 
da articulação têmporo-mandibular e ambos são análogos aos mesmos toques 
na sola dos pés (fig. 2).

Os dois últimos toques na região occipital e sete vértebras cervicais guardam a 
mesma correlação com os toques do calcanhar e panturrilha.

A Calatonia da Visão pode se seguir à aplicação da Calatonia nos pés e pode 
também, ser aplicada isoladamente. O tempo médio de duração é de nove minu-
tos, um minuto em cada toque, ou 15 respirações em cada ponto.  

OBSERVAÇÕES CLÍNICAS
A Calatonia da Visão respeita o princípio ensinado pelo professor Sándor que é 
o de acompanhar o processo do paciente sem expectativas prévias. Compreende 
que a partir do encontro entre paciente e terapeuta forma-se um “campo” 
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órgãos mais complicados e fascinantes, posto que está relacionado tão íntima e 
diretamente com o cérebro” (CORBET, 1984, p.23). Vemos principalmente com o 
nosso cérebro e parcialmente com nossos olhos. (SCHNEIDER, 2005)

O olhar consciente se dá com atenção, foco e presença, em contrapartida ao 
olhar de forma vaga e automatizada, no qual o olho está funcionando para 
atividades básicas, mas sem registro. Esta visão consciente é a verdadeira visão, 
e em seu desenvolvimento, ela pode se ampliar continuamente durante a vida.

Para compreendermos o processo da visão consciente temos de considerar o uso 
dos olhos, do cérebro e da mente conjuntamente (KAPLAN, 2003). A mente e as 
emoções influenciam na seleção das imagens, por isso torna-se necessário rela-
xar a mente. Quando relaxamos, algumas imagens, sentimentos, idéias que estão 
gravadas na memória, mas que não tínhamos acesso por causa de bloqueios psí-
quicos, podem emergir, serem analisados e compreendidos. Por outro lado, estes 
bloqueios psíquicos também causam tensões musculares que dificultam a visão.

Os olhos, e, por sua vez, as habilidades visuais, estão interligados com o corpo, com 
a mente e com as emoções e são profundamente afetados por estes três fatores.

RELAXAMENTO DOS OLHOS
Por meio de imperceptíveis e constantes movimentos dos olhos a visão se 
processa; até quando sonhamos os olhos estão em movimento. Considerando a 
importância da visão para a maioria das nossas atividades, relaxar os olhos passa 
a ser uma das prioridades no cuidado destes. Uma forma simples para relaxar e 
lubrificar os olhos é piscar suavemente.

Na aplicação do método Meir Schneider Self Healing trabalha-se o relaxamento 
por meio de um exercício em que se cobrem os olhos com as palmas das mãos 
anulando toda entrada de luz e mantendo-os fechados visualizando a cor preta 
durante alguns minutos, com o objetivo de promover uma interrupção da ativi-
dade do nervo óptico e, conseqüente descanso para os olhos.

Outro exercício usado para promover o ajuste dos olhos às diferentes intensida-
des de luz é feito com o rosto de frente para o sol, sempre com olhos fechados, 
movimentando-se a cabeça vagarosamente para os lados. A percepção dos 
detalhes no ato visual é trabalhada, neste método, para a obtenção de melhora 
na acuidade visual.

Os exercícios visuais atuam na melhora da capacidade visual, contudo, Ribeiro 
aponta em sua palestra sobre equilíbrio e visão que: 

Em geral as áreas relacionadas à visão carregam tanta tensão latente que 
apenas os exercícios não são suficientes para relaxar. Se durante as práticas 
de melhora de visão buscamos resultados imediatos ansiosamente, estaremos 
caindo na armadilha da tensão silenciosa e nociva. A expectativa de resul-
tados provoca tensão e esta, por sua vez, dificulta qualquer transformação. 
(RIBEIRO: 2003, p.8)

Para a referida autora as técnicas de massagem e relaxamento despertam a sen-
sação do corpo e preparam o sistema visual para maior prontidão (RIBEIRO, 2003).
Os toques sutis sobre a pele na região ocular podem propiciar um relaxamento 
profundo. Além do relaxamento dos olhos ocorre o relaxamento da mente que 
sai do estado de vigilância e, eventualmente hipervigilância, para um estado de 
observação tranqüila, livre da atitude crítica. Neste estado de consciência fica-

até quando
sonhamos

os olhos estão
em movimento
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situações onde as solicitações das habilidades mentais e visuais são intensas. Nas 
situações de testes, provas, exames proporcionou relaxamento que trouxe calma 
e confiança aos candidatos. Além disso, relatos mostram que quando aplicada 
antes de dormir, proporciona um adormecer mais rápido e um sono reparador.

A Calatonia da Visão propicia um espaço para o corpo, os olhos e a mente pode-
rem relaxar e a partir desse estado poder perceber como as idéias, emoções e 
tensões influenciam a nossa visão do exterior e do interior.

Se quisermos ingressar na visão consciente, precisamos nos conscientizar 
de como a luz nos afeta por dentro, assim como daquilo que ela nos diz a 
respeito do que acontece lá fora” (KAPLAN, 2003, p.16).

Uma senhora, que veio à primeira consulta trazida pela filha, não desejava 
fazer psicoterapia. Já havia experimentado uma modalidade de psicoterapia, 
mas terminou por desistir por não achar efetivo o tratamento. Era visível a sua 
resistência. Após conversa e entre outras coisas, foi explicado que o tratamento 
incluía a abordagem do corpo. Ao perguntar se ela queria experimentar o rela-
xamento, ela assentiu. Após a tapotagem e a massagem com uma bolinha de 
espuma nas costas, ela relatou soltura e bem estar. Resolveu então começar o 
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visualizado como um “terceiro ponto”, que expressa a qualidade de observação 
consciente, paciente e cuidadosa do processo individual e peculiar de cada um, 
por parte do terapeuta.

As observações clínicas apontam que os toques na região dos olhos promo-
vem um relaxamento profundo, inclusive em pessoas que, mesmo recebendo 
Calatonia e outros toques sutis há bastante tempo, não conseguiam sentir a 
mente aquietar. Quando a estimulação começa pela Calatonia da Visão os relatos 
são de um relaxamento que começa pelo rosto, expandindo-se pelas costas até 
os pés, de maneira segmentar e profunda como se percebêssemos a relaxação a 
partir do eixo do corpo.

Algumas poucas pessoas relataram um desconforto nos quatro primeiros toques, 
no ponto onde os dedos polegares se unem formando um arco. Para outras, a 
mesma região quando tocada, promoveu uma sensação de “enorme bem estar 
e relaxamento, “como se o corpo entrasse de fora para dentro pelo topo da 
cabeça”(sic). Esta pode ser uma área de observação e de possíveis exploração 
de significados. Na terapia da visão observou-se a soltura em camadas dos 
músculos orbiculares e dos músculos da face e uma peculiar sensação interna 
de ligação entre os hemisférios cerebrais . Também tem se mostrado eficaz em 

Figura 1

1 . º

2 . º

3 . º

4 . º

1 . º

2 . º

3 . º

4 . º

0



Hermes13 -31

Referências Bibibliográficas

CORBET, M. D. Curacion de la vista. Tradução de P. Ângulo, México: Editorial Pax México 
Librería Carlos Césarman S. A., 1994.
DELMANTO, S. Toques Sutis - Uma experiência de vida com o trabalho de Pethö Sándor. 
São Paulo: Summus Editorial,1997.
DYCHTWALD, K. Corpomente. São Paulo: Summus Editorial, 1987.
KAPLAN, R. Visão Consciente. São Paulo: Mercuryo, 2003.
KELEMAN, S. Mito e Corpo. São Paulo: Summus Editorial, 1999.
MIRANDA, E. E. Corpo - Território do Sagrado. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
RIBEIRO, M. F. L. Equilíbrio e Visão, texto inédito em junho de 2003.
SÁNDOR P.Técnicas de Relaxamento. São Paulo: Vetor, 1994.
SCHNEIDER, M. Manual de Autocura - Método Self Healing. São Paulo: Triom, 1998.
_____________Movimento para Autocura. Self Healing: um recurso essencial para a saúde. 
São Paulo: Cultrix, 2005.

Por trás da visão está a mente, traumas, desejos, anseios, destino. Atualmente, 
com o excesso de informação e estimulação mental também precisaríamos estar 
mais conscientes do que vem de fora e chega até nós via os olhos.Ao ficarmos 
superestimulados pelas imagens que vêm do exterior e distantes das imagens 
geradas nos momentos de aquietamento e contato interno, estaríamos gerando 
uma imagem e fonte de alienação de nós mesmos?

Muitas vezes não vemos solução para problemas coletivos e individuais e nem 
mesmo conseguimos imaginar tais soluções. Necessitamos olhar para nós como 
responsáveis pela segurança do planeta, e nem nos enxergamos, ainda, como 
irmãos dividindo o mesmo lar.

“O ser humano retém na memória cerca de 11 % do que ouve, 3% do que cheira, 
2% do que toca e 83% do que vê” (MIRANDA, 2002, p.255). Se o que vemos 
compõe a maior parte dos conteúdos armazenados em nossa memória, estamos 
conscientes das imagens que nos formaram e nos formam?

De acordo com Miranda: “Fixar os olhos significa atenção e intenção, tanto no 
sentido favorável, como desfavorável. O olho é o órgão da intenção e da decisão” 
(MIRANDA, 2002, p.257).

Considerando a importância da visão e do olhar como fatores de decisão e de 
intenção e sabendo que as decisões podem ser favoráveis ou desfavoráveis aos 
desígnios pessoais e coletivos, torna-se ainda mais significativa a abordagem dos 
olhos e da visão nos tempos atuais.

Um ser humano mais sensível e consciente pode refletir sobre suas intenções 
e decisões e “vê mais longe”, fazendo um balanço do quê de perto pode lhe 
parecer favorável, tentando harmonizar as necessidades pessoais com as neces-
sidades do coletivo em prol das necessidades do planeta. 

Esse não é o padrão que temos na memória, mas pode ser um padrão que dese-
jamos querer criar e ver acontecer.
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tratamento e se tornou adepta principalmente da Calatonia da Visão. Relatava 
que os toques na cabeça, a faziam sentir “como se os pensamentos ficassem 
arrumados e a cabeça leve”. Tudo ia surpreendentemente bem até que uma das 
filhas, justamente a que ela era mais apegada, contou que iria se mudar para 
outro país. Foi visível a mudança física, emocional e mental. Ela voltou a não 
dormir bem, sentia-se triste e os pensamentos negativos tomaram conta de sua 
mente. Achava que sua filha estava fazendo uma loucura, sendo irresponsável 
em deixar carreira e uma vida já organizada. Até que a filha escreveu uma carta 
para ela, de modo que ela pudesse ler e reler as reais condições e motivos da sua 
viagem. Interessante como este fato a acalmou.

Quando fica aflita, relê a carta e se tranqüiliza, o que não foi possível acontecer 
apenas com as explicações verbais, que ficavam apenas no registro da audição. 
A mudança da filha repercutiu em seu equilíbrio e no processo psicoterápico, 
fazendo com voltasse a se ver como doente e insegura. Ela mesma se compara à 
deusa Deméter que após o rapto da filha ficou desesperada. Em seu processo de 
aquisição de uma visão mais consciente sabe que as escolhas da filha a desafiam, 
e que precisa aprender a aceitar a decisão que ela tomou. A Calatonia da Visão 
contribui diluindo as tensões mentais e possibilitando a reavaliação das idéias, 
sentimentos e emoções.

Uma outra senhora, com diagnóstico de glaucoma e acentuada perda visual em
um dos olhos, veio às sessões após cirurgia para diminuir a pressão intra ocular,
causadora de glaucoma. Apresentava dificuldade para enxergar e andar. 
Andava apoiada pelo braço do marido, embora não apresentasse qualquer 
problema de locomoção, sentia um medo enorme de cair. Estava deprimida. 
Todas as sessões foram trabalhadas com os exercícios específicos para visão 
do método Meir Schneider Self Healing e massagem e relaxamento. O relaxa-
mento era feito com a Calatonia e Calatonia da Visão e sem dúvida, era seu 
momento favorito, onde realmente relaxava e sentia-se bem consigo mesma. 
Após alguns meses sua melhora era evidente; vinha e voltava andando desa-
companhada. Seu estado geral mudou, tornou-se alegre, confiante, sorridente 
e, praticava os exercícios, que no início se sentia incapaz, com dedicação e 
facilidade. No retorno ao oftalmologista foi constatada sua surpreendente 
melhora global e de sua acuidade visual.

CONCLUSÕES
A partir da década de noventa a revolução tecnológica criou uma mudança na 
relação do ser humano com o tempo e espaço, gerando a possibilidade de estar 
perto, estando longe e de maneira muito veloz. Essas podem ser as caracterís-
ticas da mente, que são diferentes das necessidades do corpo, que precisa do 
toque e do relaxamento para o seu equilíbrio.Os olhos estão conectados com 
todo o corpo, e podem ser um dos portais para o equilíbrio físio-psíquico. 
    
A Calatonia da Visão permite que a pessoa entre em contato com seu estado 
interior e auxilia o desligar-se de conteúdos repetitivos ou excessivos de infor-
mações visuais e mentais, favorecendo que se rompa o padrão viciado com o 
mundo externo. Para o processo da melhora da visão ocorrer é necessário que a 
pessoa conheça e se aproprie da sua visão da forma como ela é. Todo ponto de 
partida começa da consciência do ponto onde se está. Para a pessoa que está 
perdendo a visão a expectativa de melhorar é tão grande, que pode interferir 
negativamente no processo, muitas vezes afastando-a de seu “banco de dados 
visuais” registrados na memória. A Calatonia da Visão pode ser um dos fatores 
hábeis a promover esta ligação entre a imagem externa e memória visual acal-
mando a mente e as expectativas por ela geradas.

Por trás da visão 
está a mente,

traumas, desejos, 
anseios, destino.


