O filme
- O Operário - é muito fiel a realidade, e pode servir como referência
e estudo sobre a eclosão de um surto psicótico.

A construção do personagem Trevor (Christian Bale) com a sua
magreza esquelética - que a princípio- com certeza, choca, é a mais pura
realidade desta contingência tão severa e tão dramática, na vida de uma pessoa e
de sua família.

Não é de repente que acontece um surto psicótico na vida de alguém.
Aos poucos o comportamento de uma pessoa vai mudando, e muitas vezes passa
despercebido, tanto da família como dos amigos e colegas de trabalho.
Os sinais vão se insurgindo insidiosamente e se emoldurando no cotidiano, e as
pessoas em volta, normalmente costumam dizer que tal pessoa está “estranha”,
esquisita.
Só quando acontecem tragédias ou brutalidades, é que acontece a procura por um
serviço de saúde.

Numa das primeiras cenas do filme, no banheiro da fábrica onde
Trevor trabalha, seus amigos conversam e ao se dirigirem a ele, convidando-o
para uma confraternização, ele recusa e limita-se a mexer em seu armário.
Depois troca de roupa e vai embora.
Eles comentam:
- “Ele era um cara tão legal.”
Percebem?
Assim é o início de tudo, como foi também no filme.
Desmistificando a Psicose
Nas profundezas do nosso psiquismo temos um pólo organizador, como
se fosse uma estação de trem.
Psicose é quando os trilhos se deteriorizam e acontecem descarrilamentos que
deixam toda a vida comprometida.
A psicose de Trevor provocou um despedaçamento em todo seu cotidiano. Ele
perdeu o emprego, e todos os seus relacionamentos interpessoais se
deteriorizaram, tanto os amigos, como a única pessoa com quem ele se
relacionava amorosamente e sexualmente- a prostituta Stevie -(Jennifer Jason
Leigh).
Uma psicose eclode quando a realidade do mundo é por demais
angustiante.
Há uma cisão com o mundo real e esta ruptura pode ir acontecendo aos poucos,
como um tecido que vai se rasgando devagar; aos poucos as linhas que ligam as
costuras vão cedendo, se esgarçam até se romperem.
Para Jung, o fator estressor para um surto psicótico ser deflagrado, é
como a gota d'água que faz transbordar o copo ou é a faísca que explode o barril
de pólvora.
Ter um surto psicótico não quer dizer que uma pessoa será psicótica
para sempre.
Por isto se chama surto, pois pode acontecer somente um episódio.
Assim como pode também desencadear um quadro crônico de psicose grave.
Existem níveis de psicose, assim como existem as diferenças de personalidade.
Quem vai fazer uma avaliação dos sintomas são os profissionais de
saúde, o psiquiatra que vai prescrever os medicamentos, e o psicólogo ou
psicanalista que vai ajudar tanto a pessoa acometida pelo surto a entender o que

está acontecendo, como também a família, a enfrentar os eventos, que a princípio
são muito traumáticos.
Depois, com um acompanhamento psicológico e o gradativo conhecimento da
situação, dos agravos da doença e prognósticos, a vida vai voltando a normalidade.
A importância do tratamento psicoterápico está em orientar o
indivíduo a buscar sua própria solução, estruturando-se diante do sintoma para
lidar com o mesmo.
...
Estruturas Psicóticas
Nos funcionamentos humanos há estruturas nas formações psíquicas, é o nosso modo de ser no mundo- vamos nos moldando as situações e passamos a
ter uma espécie de padrão nos nossos comportamentos, como uma árvore, que
tem suas raízes, seu tronco, e o que muda são os caules, as folhas, os frutos.
Todos nós temos problemas, dificuldades e sofrimentos em algum
momento da vida.
Nem sempre conseguimos resolver tudo como é necessário ou como gostaríamos,
pois nem sempre somos assertivos nas nossas escolhas e na tomada de nossas
decisões, há consequências destas escolhas que muitas vezes fogem aos nossos
sonhos e nossas expectativas, e o enfrentamento das exigências cotidianas pode
vir a tornar-se um peso.
E na maioria das vezes a fuga pode ser o corpo apresentar um sintoma físico.
Dor de cabeça, gastrite, mal funcionamento intestinal e problemas de
pele podem sinalizar um elevado nível de stress, nosso nível de cortisol no sangue
se eleva e nossa imunidade baixa, fazendo com que fiquemos vulneráveis a
doenças.
Os sintomas patológicos surgem, para que possamos parar.
Parando para resolver o sintoma, também vamos prestar mais atenção nas nossas
necessidades não só físicas, mas muito mais nas psicológicas.
Para uma pessoa que tem o funcionamento psicótico, neste caso a fuga
–como sintoma - é viver uma realidade que não existe. Irrompe o surto, que
acontece como uma defesa.

Quando a barra pesa muito o consciente se retira e deixa o inconsciente tomar
conta da nossa casa (nossa psique), assim não precisa decidir, enfrentar a vida,
os problemas, as doenças, a dor e o sofrimento, as perdas.
Importante: Isto não é sinal de fraqueza, significa apenas a maneira que a
mente encontrou de se autodefender.
Quem de nós gosta de sofrer?
Estamos falando de mecanismos psíquicos inconscientes. (que não temos
controle).
Uma das características principais do estado psicótico é a falha em
quantificar e classificar a prioridade dos estímulos.
A capacidade de agir sobre a realidade é imprevisível e diminuída, porque a
pessoa é incapaz de distinguir os estímulos externos e os internos.
No estado psicótico acontece uma desorganização da coerência dos pensamentos.
Surge porque o Ego (Eu) se desestrutura, não faz mais a crítica da percepção dos
nossos sentidos, e sendo assim vira joguete das fantasias, pensamentos
perturbadores, e emoções intensas, e na maioria das vezes desproporcionais a
realidade.
Foi isto que aconteceu com Trevor no filme, e estes sinais foram se
evidenciando aos poucos, no decorrer das cenas.
O ego é o centro do que conhecemos de nós mesmos, é a nossa
identidade consciente e organizadora dos nossos conteúdos (pensamentos,
sentimentos, emoções, sensações, intuições, etc.)
Na psicose, como o nosso eu não questiona mais sua verdade, não
critica mais nossas fantasias, não confrontamos mais o que vemos, com a imagem
mental que já está arquivada na nossa mente.
Vamos imaginar nossa área de trabalho no computador, com muitos
textos, muitos arquivos, sem qualquer organização.
Normalmente deixamos no nosso Desktop apenas os programas que usamos com
mais frequência e nos nossos documentos elaboramos um sistema de pastas com
assuntos subdivididos, para que possamos localizar um assunto que precisamos
com mais rapidez.
Se não nos organizarmos nossa vida virtual em termos de organização das nossas
memórias e textos virtuais vira um caos.

A área de trabalho é a nossa memória de curta duração, que durante o dia é
acionada em todos os momentos, e só à noite então que nossos arquivos mentais
são organizados e o que filtramos como importante guardamos na nossa memória
de longa duração.

A Ubiquidade da culpa como estopim

A natureza humana sofre muitas mudanças no decorrer de uma
vida e as perdas, sofrimentos, humilhações, decepções, expectativas que
não se cumprem, acabam levando- as ao desespero de ver a morte de seus
sonhos.
Gradativamente um casulo emocional vai encobrindo a alma, e num
processo lento e inevitável que ocorre no cérebro, fazendo com que as
pessoas vivam acuadas e presas ao terror do passado, com suas culpas e
arrependimentos.
Um passado que está depositado numa lixeira humana abissal e
que, de forma inconsciente, como se precisasse esconder, pois o mundo não
perdoa fracassados, o ser humano vai tamponando este depósito, que
sufocado, entra em necrose, gerando as dores que se manifestam das mais
diversas formas, ou doenças psicossomáticas ou a descompensação mental,
como se fossem escaras de carne apodrecida.
Quem conhece um hospital psiquiátrico e já caminhou entre os corredores
já escutou as vozes desta dor psíquica, que é feito golpes cruéis de uma
goiva que rasga a carne sem dó, nem piedade.
No filme o estopim que desencadeou o surto em Trevor foi um
atropelamento em que ele se envolveu que acabou matando uma criança, quando
ele fugiu, sem prestar socorro.
Desde então, ele passou a ser corroído pela ubiquidade da culpa, que começou a
perturbá-lo; ele tinha muita insônia- não é assim que acontece quando alguma
coisa começa a pesar, quando nossa consciência começa a nos acusar de alguma
coisa?
Sem dormir os neurotransmissores entram em colapso e o nosso pensamento
acelera - sem o sono não há regeneração das células, provocando imagens mentais
sem lógica, e as alucinações e os delírios começam a serem evidenciadas.

A importância do sono para a Saúde, não só física, mas mental.
O sono é primordial em nossa vida.
É durante o sono que o nosso dia é organizado e elaborado e o mais importante do
que vivemos no nosso dia é armazenado o significado do que vivemos.
É o significado do que vivemos que guardamos na nossa memória.
Percebe a importância do nosso filtro na percepção do que vivemos?
Se estamos estressados, cansados, com sono ou demasiadamente tensos e
preocupados, o que vai ser arquivado nas nossas memórias, é a percepção tal
qual ela foi captada, mesmo que não signifique a veracidade do que ocorreu.
Preste atenção neste parágrafo acima.
Quantas doenças que se instalam no ser humano porque “ele arquiva”
equivocamente suas lembranças, quantas depressões acontecem por julgamentos
baseados em inferências.
Por isto em terapia quando voltamos no tempo, lembramos o que aconteceu de
verdade muitas vezes podemos ressignificar o que foi vivido, pois nem sempre o
que está “guardado” nas nossas memórias é de fato real.
As lembranças que buscamos da nossa memória de longo prazo não são
as mesmas de quando nós vivemos as situações, elas foram acrescidas do que
vivemos depois, ou do que acrescentamos (inconscientemente) ao que vivemos.
Sim, somos muito generosos ao adicionar detalhes ao que vivemos, como fica
melhor para nós.
Depende do momento em que estamos vivendo.
Só que depois sofremos, não pelo que aconteceu de fato, mas pelo que
significamos dentro de nós e é aqui que mora o grande segredo.
Quando conseguimos ligar os fios deste passado com o presente, quando
trazemos ao presente situações que um dia nos angustiaram podemos pensar a
respeito, como se fosse uma visita aos sítios de nossa memória.
Quando não dormimos o suficiente não há ordenação nenhuma das
nossas memórias, e a conseqüência é começamos a dar crédito aos pensamentos e
fantasias como se fossem reais.
Não temos mais como fazer a crítica entre o que é, ou não real, pois nosso
cérebro não distingue entre o que é imaginação e o que é realidade.
Somos nós que fizemos esta seleção para depois arquivar na nossa memória de
longo prazo.
Trevor tinha insônia e cada vez mais sua vida se despedaçava por conta
disto, não dormindo a mente dele se desorganizou totalmente e o cansaço aos
poucos o desintegrava, tanto fisicamente como mentalmente.

Apesar da angústia ele se esforçava para levar sua vida com normalidade, no seu
trabalho e nos seus (poucos) relacionamentos.
Mas sua rotina se desmonta cada vez mais, lava constantemente suas
mãos, escreve bilhetes acusadores para si mesmo e claro, esquece que foi ele
mesmo que escreveu.
E sua vida vai se tornando uma autoflagelação constante.
Alucinações e delírios
Uma percepção errada de um estímulo não é uma alucinação.
Por exemplo:
A gente enxerga uma sombra e imagina que é uma pessoa, mas na verdade, é o
vento que está balançando uma árvore.
Alucinações são percepções falsas de um dos nossos cinco sentidos.
A alucinação auditiva é a mais comum.
A pessoa pode ouvir vozes que a confundem, que falam “dentro” da sua cabeça e
lhe dão ordens, ou pode escutar músicas que não estão sendo ouvidas por outras
pessoas.
Trevor entrava em seu apartamento e escutava risadas.
A alucinação olfatória costuma estar associada a cheiros desagradáveis como
vômitos e fezes.
A alucinação visual é muito comum, a pessoa em surto pode enxergar pessoas,
coisas, e animais que só ela vê e fala (e fala literalmente com seu eu - e é como se
um terceiro, seu substituto de reserva, falasse e comentasse sua atividade)
No decorrer do filme vamos entender que Marie (a garçonete do aeroporto) é
apenas uma alucinação de Trevor.
Como também o Ivan (John Sharian).
A “mente” de Trevor criou o Ivan, como que para confrontar-se consigo mesmo,
Pois é exatamente isto que a psicose faz: - Mostra-nos um sujeito
completamente identificado ao “seu eu”
Ivan - como alucinação- respondia a pergunta de Trevor nos bilhetes:
-Quem sou eu?
O mistério quanto à identidade de Ivan, e o que de fato está
acontecendo, e quantas pessoas estão envolvidas é o ponto central da
narrativa.Só no decorrer do filme vai ficando evidente que Ivan não existe.
Trevor “conhece” Ivan no estacionamento da fábrica onde trabalhava,
e que segundo ele, está substituindo temporariamente um colega.

E um dia durante o expediente Trevor vê Ivan, se distrai , aciona uma
máquina que provoca um acidente, fazendo com que um colega perdesse seu
braço.
A partir deste acontecimento o mundo de Trevor começa a desmoronar, pois
seus amigos do trabalho o consideram culpado pela tragédia e não entendem
quando Trevor fala em Ivan, pois ninguém o vê. Só ele.
Era uma alucinação.
Só ele via e conversava com Ivan.
Ele então começa a enfrentar os olhares acusadores dos colegas.
Quando eles diziam a ele:
– Ninguém quer você aqui – parece louco!
E corta o coração da gente ao escutar, pois é deste jeito que estas pessoas são
tratadas na sociedade.
Como nós podemos ser cruéis por desconhecer os sintomas de uma doença.
Condenamos, julgamos por desconhecer os sintomas, que poderiam acontecer
conosco, pois ninguém está imune.
Cada um de nós pode ter esta estrutura psicótica e não ter sofrido qualquer
gatilho (ainda)que disparasse os sintomas.
Isto acontece com nosso vizinho, com nosso colega de trabalho e com membros
de nossas famílias.
Pessoas que entram em surto psicótico têm uma história de vida parecida com a
nossa, tem família, filhos, tinham amigos- porque a maioria se afasta-tinham um
emprego- porque também na grande maioria são demitidos ou convencidos a
entrar em licença, também estudaram, brincaram e amaram como nós, e de
repente, um fio tênue se rompeu e tiveram a vida toda modificada pela doença.
Não é chamando de louco que vamos ajudar.
Pessoas em estado psicótico precisam ser amparadas, compreendidas e amadas.
Precisam ser levadas- mesmo que seja a força- para atendimento médico.

Lembram do sangue que Trevor via escorria da sua geladeira?
Para ele era Nicholas, o garoto (morto) que ele havia atropelado.
Na verdade ele havia guardado o peixe que havia pescado junto com seu amigo –
(aquele da foto) no congelador.
Mas como sua vida estava bagunçada, ele havia esquecido de pagar sua conta de
luz... e é claro...
...era o sangue do peixe que ele via (alucinando) escorrendo.
Delírio:
São falsas crenças e convicções que se mantém apesar de claras
evidências contrárias e da implausibilidade dos fatos.
O mais comum é o delírio de perseguição onde o indivíduo acha que há forças
externas tentando prejudicá-lo, como conspirações, comida envenenada, câmeras
escondidas na sua casa, micro-chips implantados secretamente no seu cérebro,
etc...
Como Trevor, ele acreditava em uma grande conspiração contra ele.
Na verdade ele se sentia tão culpado que ele próprio se condenava, e a
conspiração criada por sua mente estava sinalizando o quanto ele mesmo vivia
angustiado pelo sentimento de remorso.
Quando seu colega que havia perdido o braço vai à fábrica e diz brincando que ele
poderia compensá-lo se lhe desse o seu braço, ele mesmo assimila este
pensamento, inconscientemente, aciona o mecanismo da máquina que o prende e
quase o arranca o seu próprio braço.
Como os pensamentos dele estão desorganizados ele passa a pensar
que é o amigo de braço amputado que acionou a máquina para lhe tirar o
braço e a partir deste acontecimento vai construindo em sua mente uma teia
de coincidências em que as pessoas que o cercam estão todas em combinação
para prejudicá-lo.
E é deste jeito que uma pessoa neste estado vai perdendo seus
referenciais na vida, as pessoas se afastam, como se afastou o amigo dele ,
Reynolds (James De Paul), aquele que estava com Trevor numa foto de uma
pescaria e que Trevor “via” Ivan com ele.
Na casa de Stevie ele teve um acesso de raiva, no seu delírio construiu
uma história que Ivan era o ex- marido dela e que também ela estava contra ele,
que era cúmplice de Ivan.

E é assim que acontecem, casamentos e relacionamentos são desfeitos
quando acontecem delírios de ciúmes, a pessoa está convicta que o parceiro
comete adultério e imagina (vê) evidências em manchas nas roupas (que só ela vê),
por exemplo, e assim como Trevor vai construindo histórias, vendo coincidências
em tudo, como se fosse uma confluência de acontecimentos e situações onde
tudo se entrecruza para formar uma “gangue” contra ela.
Por isto ciúmes, quando em excesso ou irracionais que vão contra todas
as evidências em contrário, devem ser investigados, pois podem ser patológicos.
Nos delírios religiosos o doente pensa ser uma divindade ou ter
contacto direto com Deus. Existem também delírios sobre abdução por ETs,
clonagem, contato com mortos etc...
Para o paciente em delírio existe sempre uma lógica no seu pensamento, e nenhum
argumento é capaz de convencê-lo do contrário.

Um fio que liga a realidade
Mas, apesar dos delírios e alucinações formarem um corte com a
realidade, eles sempre expressam alguma coisa do inconsciente (de quem tem o
surto) que quer ser “escutado” e por maior que seja esta ruptura, há um pequeno
fio que continua ligado com a realidade, e é neste hiato, neste espaço ainda
lúcido, que vai agir a psicoterapia, identificando que parte é essa, e iniciar o
trabalho por ali, aumentando esta porção lúcida do EGO e torná-lo capaz de lidar
com a realidade sem sucumbir.
Trevor tinha com Stevie (Jennifer J Leigh) uma ligação afetiva que
sustentou seu lado emocional, era a sua porção lúcida, já que não importam as
circunstâncias da nossa vida, os sentimentos são os mesmos, uma pessoa com
estrutura psicótica também ama. (Embora muitas pessoas , além de não
acreditar- não lhes dão sequer o direito.)

Quando Stevie sugeriu que eles morassem juntos porque ela gostava
dele, ele fala que ele pode não ser a pessoa que ela imagina, que ele pode se
transformar numa “coisa” horrível.
Este recorte do filme é importante.
Quando Trevor fala isto para Stevie ele está lúcido e sua fala refere-se ao fato
dele ter matado o menino.
Só que logo em seguida ele alucina-percebe o que desencadeia “a fuga”
do consciente?
Esta realidade de ter matado uma pessoa era demais para o Ego dele aceitar, ele
preferia “fugir” do mundo consciente, e alucina,” vê” no porta retrato a foto dele
junto com o amigo numa pescaria e junta tudo de uma forma errônea, pois ele vê
Ivan no seu lugar na foto e cria uma trama (inconsciente) de que Ivan era o ex
marido da Stevie e que também ela estava conspirando contra ele.
Quando ele “conhece” Ivan no estacionamento e tem pela primeira vez a
alucinação com ele também foi depois de uma discussão com seu chefe.
É assim que acontecem, eventos estressantes desencadeiam as crises.
O indivíduo alucina e delira para suportar a vida.
Trevor vê um homem que dirije um carro vermelho (que é próprio carro
que ele dirigia na época que atropelou a criança), chega a anotar o número do
carro imaginado, deixa-se ser atropelado (tal como o garoto, novamente uma
necessidade inconsciente de punição pelo trágico ocorrido), e dá o número para a
polícia, afim de que eles localizassem o motorista que o perseguia. Mas qual é sua
surpresa quando descobre que a placa é do seu antigo carro!
Ou seja, inconsciente e simbolicamente ele estava confessando o seu
inconfessável crime aos policiais.
Nosso inconsciente é insofismavelmente ético quando conscientemente também
somos.

Existe cura para a psicose?
A loucura não é necessariamente um mal, para muitos é uma defesa, é o
último lugar onde ela poderá se sentir viva e quem de nós já não teve vontade de
sumir do mundo em algum momento da vida?
Para Trevor a cura de todos os seus tristes sintomas só ocorre quando ele
definitivamente encara seu superego (representado pelo misterioso homem de
óculos que o perseguia no carro vermelho) e traz finalmente à consciência a
lembrança reprimida do crime que cometeu, da criança que matou. Ele então vai
confessar e se entregar a polícia, é preso e...
... finalmente, depois de um ano de insônia, consegue dormir na prisão, tal qual o
personagem de Dostoievski no livro Crime e Castigo que havia cometido um
assassinato, se corrói pela culpa e também vai achar paz na prisão.
(...) O problema das psicoses seria simples e claro se o
desligamento do ego em relação à realidade pudesse ser levado a
cabo completamente. [...] Mesmo num estado tão afastado da
realidade do mundo externo como o de confusão alucinatória,
aprende-se com os pacientes, após seu restabelecimento, que, na
ocasião, em algum canto da mente (como o dizem) havia uma
pessoa normal escondida, a qual, como um espectador desligado
olhava o tumulto da doença passar por ele.
(FREUD, 2001, p. 83).
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