


gar na lista de prioridades de sua
vida, mas com certeza quer ser um
profissional realizado e bem-su-
cedido. Hoje, com a cobrança ca-
da vez maior das empresas, todos
querem estar alinhados às suas
propostas. Além de todas as pales-
tras motivacionais e cursos de co-
mo ser cada vez mais pró-ativo, já
é possível fazer um upgrade pro-
fissional com uma técnica chama-
da Brainspotting (ou simplesmen-
te a sigla BSP), uma ferramenta
neurobiológica que promove oti-
mização do tempo e mais produ-
tividade no trabalho.

Ela foi desenvolvida no come-
ço do século pelo psicoterapeuta
americano Ph. D., David Grand,
que a define como "uma nova for-
ma de terapia de reprocessamen-
to psicofisiológico". O nome vem
da área do cérebro ativada du-
rante o tratamento, o brainspot
("ponto do cérebro", em inglês),
local que mapeia continuamente

nossos sistemas, órgãos e tecidos,
inclusive o próprio cérebro para
verificar o que está ou não em or-
dem e estimular equilíbrio, adap-
tação e criatividade.

Corpo são, mente sã
A técnica está em amplo uso

também no Brasil. E uma das es-
pecialistas na técnica é a psicólo-
ga Giovanna Tessaro, que explica
como ela é aplicada. Ao acessar o
brainspot, identificam-se reflexos
do corpo que sinalizam as regiões
que precisam de ajuste. Os siste-
mas de processamento do cére-
bro são estimulados para que eles
sejam corrigidos. Com isso, ocor-
re o aumento da criatividade, no
qual o corpo pode desempenhar
melhor suas funções.

"Com o tratamento, por mais
que o paciente não tenha idéia
da causa do seu baixo desempe-
nho, seus bloqueios ou desor-
dens emocionais, o corpo ras-
treia e resolve. E são essas mu-
danças que trarão as melhorias
no campo das idéias, emoções e
atitudes", aponta Giovanna.

Um exemplo de virada positiva
nestes aspectos é o da farmacêu-
tica Érika*. Ela relata que antes de
iniciar o Brainspotting era insegu-
ra em relação às suas decisões na
empresa e costumava se questio-
nar muito quando algo não dava
certo ou demorava a tomar cer-
tas decisões importantes. "Após
o tratamento, comecei a sentir
mais confiança nas minhas atitu-
des. Tornei-me uma pessoa mais
objetiva e com mais confiança na
empresa, comecei a ousar mais
na minha postura e assim a pas-
sar mais credibilidade às minhas
subordinadas", comemora.

Upgrade no
desempenho
Durante as sessões, a psicóloga

ainda alia a técnica com outros estí-
mulos, como o uso do tato e olfato.
Esse trabalho, segundo Giovanna,
torna o processo ainda mais pro-
fundo por otimizar a comunicação
entre os dois hemisférios do cére-
bro. "É preciso conhecer as princi-
pais queixas do paciente e os ob-
jetivos que quer atingir, além de



dados sobre seu histórico. Em cada
sessão é trabalhada uma necessidade
de melhoria", relata.

Todo este processo age no desem-
penho de todas as atividades realiza-
das diariamente. O profissional pode
sentir melhoras em situações nas re-
lações interpessoais, manejo de gran-
de volume de informações, adminis-
tração de mudanças bruscas e crises,
além de questões específicas, como
aprendizado de idiomas, liderança,
agilidade e controle do estresse.

Este último foi o principal proble-
ma trabalhado no caso do médico e
militar Diego*. Ele conta que sempre
foi bem-sucedido e disposto a enca-
rar desafios, porém, sempre junto a
uma grande carga de estresse. "A an-

siedade está se minimizando, e os di-
versos tipos de medo, encarados com
muito mais naturalidade. Nas mi-
nhas áreas de atuação é imprescindí-
vel ser líder. E, evidentemente, lidera
melhor seus homens aquele que sa-
be se liderar", argumenta.

O BSP age diretamente no cérebro,
e com isso, interfere em uma função
considerada básica: ajustar o equilí-
brio interno do nosso organismo com
o meio ambiente. Por exemplo, o cére-
bro costuma generalizar as informa-
ções, então, o que ele reconhecer como
familiar na vida pessoal, também será
alterado. Liderança, mudanças de hu-
mor e habilidades técnicas aprimora-
das no ambiente de trabalho também
são beneficiadas na vida cotidiana.

Liberado pra todos
David Grand, PhD, criador do

Brainspotting, costuma dizer que to-
das as pessoas vivas podem se bene-
ficiar deste processo. E a indicação
não é apenas para o campo profis-
sional. Ele também é indicado para
aprimorar o desempenho esportivo,
sexual, melhora em quadros de de-
pressão, ansiedade, fibromialgia, so-
matizações (as chamadas doenças
emocionais), síndrome do pânico,
entre outras. "Somente recomendo
cautela nos casos de pacientes com
gravidez de risco e pessoas com pres-
são alta ou problemas cardíacos não
controlados, porque podem surgir
emoções intensas", alerta Giovanna
Tessaro. C&N
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