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Tema: Novos alcances de cura pelo EMDR 
Este artigo tem como objetivo evidenciar a utilidade dos conhecimentos da 
Neurobiologia, da Experiência Somática (LEVINE; FREDERICK, 1999) e da 
abordagem sistêmico-fenomenológica Constelações Familiares (HELLINGER, 
1996) para a prática do EMDR (SHAPIRO; FORREST, 2004). O trabalho se justifica 
por apontar para uma possível ampliação da aplicabilidade clínica do EMDR. Para 
tanto, este artigo irá demonstrar como a Teoria dos Campos Mórficos (SHELDRAKE, 
2011), os aspectos da percepção corporal das Constelações Familiares e da 
Experiência Somática coincidem com critérios específicos do EMDR sobre a 
consciência corporal para o processamento de traumas emocionais. Na interseção 
dessas abordagens, assume-se que o EMDR tem potencial para contribuir com o 
tratamento remoto (à distância) de um cliente que esteja sendo representado em 
uma prática de constelação familiar. A base ontológica para tal aplicação reside nas 
evidências sobre a comunicação neurológica não verbal entre diferentes Sistemas 
Neuronais, aportadas pela Teoria dos Neurônios Espelho (RIZZOLATTI; 
CRAIGHERO, 2006) e pelas contribuições da Física Quântica no que concerne à 
comunicação das informações. A partir de uma revisão de literatura, foi possível 
observar que o Campo (SHELDRAKE, 2011), a representação (HELLINGER, 1996), 
e a Experiência Somática (LEVINE; FREDERICK, 1999) podem ser associados na 
possibilidade de se tratar um trauma à distância. Tal constatação alimentará a fase 
experimental da pesquisa, ainda em fase preliminar, na qual se pretende uma 
observação sistemática da prática da seguinte forma: 1) Um cliente com TEPT 
(transtorno de estresse pós-traumático) será representado por outra pessoa, 
voluntária, que será seu representante (HELLINGER, 1996); 2) este representante 
se concentra na percepção de suas próprias sensações corporais, sua experiência 
somática (LEVINE; FREDERICK, 1999); 3), este representante experimentará, em 
seu próprio Sistema Nervoso, sensações físicas e emocionais específicas 
provenientes da experiência do trauma no Sistema Nervoso do cliente à distância. 
A hipótese é que o representante do cliente poderá, em seu próprio Sistema 
Nervoso, reprocessar o trauma congelado (LEVINE; FREDERICK, 1999) do Sistema 
Nervoso do cliente, através do EMDR. 
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