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As atitudes terapêuticas têm, certamente, a idade do sofrimento do homem. A fricção 

reflexa da área contundida teria sido, em verdade, o primeiro exemplo de um tratamento 

eficaz do sintoma mais comum nas mazelas humanas: a dor. Como se expressaria Hipócra

tes, o asclepíade pai da medicina ocidental: "Sedare do/orem opus divinum est". 

Em verdade, os processos terapêuticos foram, através dos tempos, resultados de obser

vações de relações causa-efeito efetuadas por homens muito argutos: os curadores. Homens 

que detinham o poder do alívio e da cura. O poder de salvação. Homens que falavam com 

os deuses e cuja atividade era, com freqüência, confundida com a dos sacerdotes. Por isso 

mesmo, ocupavam lugar de destaque nos grupos sociais, numa sutil competição com os 

chefes comunitários e governantes. Tratava-se de homens muito especiais que caminhavam 

pelas imprecisas interseções entre o real e o imaginário, entre a ciência e a religião. E em 

suas críticas buscas teriam descoberto remédios tão eficazes quanto pó de múmia, olhos de 

moscas, fluido espermático de rãs, chifre de unicórnio, asa de morcego, entre tantos outros 

possíveis placebos, incensados nos primitivos formulários corporativos. 

Assim sendo, as boas intenções que apoiavam as buscas terapêuticas justificavam ple

namente os eventuais maus êxitos que pudessem ocorrer; afinal, o paciente estava mesmo 

muito mal, e a sua salvação não estava prevista pelos deuses. Dessa forma, as elevadas 

pretensões dos curadores justificavam mortes 'misericordiosas' de personagens históri

cos, como George Washington ou Carlos I, mortos por toda sorte de atitudes terapêuticas 
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