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Prefco à 1ª edço

Este livro srcnouse das aulas por mim ministradas na Universdade de

iena, ch amadas " Teoria da neurose e psicoterapi' ou também "Teoria e terapia

das neuroses. Elas foram completadas pelos srcinais das palestras que dei em

outros lugares.

Nessas circunstânc ias, as ntercessõe s e até as repetições são inevitáveis, mas

 tendo em v ista a int enção ddá tica  acabam não sendo indese jáveis

Por outro lado, as negligências também não deixam de ser menos inevitá

ves; pois muitos caminho s percorrem "a terra va st' da ala (Arthur Schnitzler) .

Auele realmente percorrido não é nem escolhido de maneira arbitrária ne o

nco pos sível e necessá rio ; mas pas sa por aqueles lugares e paradas nos quais tan

to a probleátca quanto a sistemáti ca de todas as teori as e terapias da neurose s e

revelam de manei ra mais ou me nos nova e férti l Videat coegae 

Toda toria e toda terapia das neuroses têm de se movimentar sobre uma

escada celeste que está ncada sobre um chão clínico e, mesmo assm, alcança o

espaço metaclínico Por motivos heurísticos e para ns didáticos, temos de agir

como se existisse ago como degrau s distntos dessa escada de Jacó Na realidade,

não existem neuroses puramente somatog ênicas, psicogênicas e noogêncas, as

uito mais casos mistos  casos nos quais um fator somato gênico, psicogênico e

noogênico protagoniza opiniões teóricas e intenções terapêuticas Tais esevatio

etais devem ser idas nas entrelinhas.

V E Fran



 

Prefco à 4ª edço

A nova edição fo i e m parte abrev iada e e m parte amp liada, e m relação às

edições anteriores Sua ampliação se deu sobretudo com ua introdução relativa

ente dealada, ue deveria razer o material apresentado à luz do estado atual

da pesuisa e da prática logoterapêutica Essa introdução nasceu do seminário

"eory and terapy of neuroses ue inistre como professorvisitante de Lo

goerapia na United States nternational University, em San iego (Califórnia,

durane os rimesres de inverno dos últimos anos

Resam e anda agra decer aos meus alunos e asssentes dessa époc a, dos uais
pude usar muitos materiais de casos, a  de demonstrar a logoterapia na prática

iena/San iego, Califórnia, inverno de 974/97

Viktr E rak
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O que é logoteapia?

Antes de nos lançarmos à tarefa de dizer o ue é logoterapia vale dizer o

ue ela ão é: a ogoteapia ão é  ma paaceia ! A determnação do "método de

escol' em um caso determnado segue uma euação com duas ncógnitas:

'=x+y

onde  representa o caráter únco e indivdual da personalidade do pacente e  a per

onalidade não menos ún ca e ndvidual do terapeta Em oras palavras em todos
os métodos podem se apicados com os mesmos pogsticos de scesso em todos os te

petas podem se tiia de todos os métodos com a mesma efcácia E o e vale para

 coterapia no geral vale ambém esecalene ara a logoterapa Resumindo

ossa euação pode ser comletada ao ser formlaa da segne manera

'=x+y=À

Apear dsso Pal E onson oso armr certa vez "a logoterapa não é

a teraa rval da otras as o derá ser m e o  r essas por conta de se

s Mas os efetos desse "ps nos são revelados or N . Perlowitsc uando ele

z e a logo terapa  o contráro de todas s outras teraas não se mantém no nvel
 neurose mas va além del e alcança a dmensão os emenos eeccamene

nos Com efeto a scanálse energa na nerose o reulao e processos

codnâmcos e dess manera tena tratar a neurose enanto nsere no ogo

 N Priowisch, Ür di un dr Loohrpi in dr inischn Pschohrpi De me
he elt n 2790. ur, chur , 1964.

 C s suins inhs d um c d chnizr o psicnis odor Ri, d 3 d dzmro
 913: ino, cd vz mis innsmn, u mis cminos sum  scurido d m do u



 

! TERIA E TERAIA AS NEURSES

novos processos psicodinâmicos, como a transferência. A terapia comportamen

tal , ligada à teoria da aprendiz agem, enxer ga na neurose o produto de processos de

aprendizagem ou cdit i ig pcesses e, ne sse sentido, se esforça para inluenciar

a neurose induzindo a um tipo de reeducação ou processo de recondicionamento.

A logoterapia, por sua vez, entra na dimensão umana e, dessa maneira, ca apta a

acrescenta r a s eu instrumental os fenmenos umanos especcos ue surgem nes sa

dimensão. E na verdade tratase de nada mais, nada menos do ue duas caracte

rsticas antropológicas ndamentais da estência umana: em primeiro lugar, sua

"auotranscendência e, em segundo, a capacidade de "auodistanciament o, ue es 

pecica, em igual medida, a exisência umana como tal, como umana.

A autotran scendência marca o fato anropológic o fundamenal de ue a exis

tência umana sem pre apona para algo ue não é ela própria  aponta para algo

ou alguém, ou para um sentido ue deve ser preencido, ou para a existência de

outro ser umano ue encontra. Ou seja, o ser umano só se orna realmente ser

umano e é totalmente ele mesmo onde ele se entrega na dedicação a uma arefa,

no serviço a uma ausa ou no amor a uma oura pessoa, deixando de se enxergar

e esuecendose de si.  como um olo ue só consegue dar cona de sua tarefa,

enxerga r o mundo, uando não ol a para si mesm o. E uando é ue o olo enxerga

algo de si mes mo Somente uando está doente: uando sofro de catarat a e enxergo

uma "nuvem ou teno glaucoma e enxergo as cores do arcoris ao redor de uma

fone de luz, enão meu olo enxerga algo de si, toma consciência de sua própria

doença. E, em igual medida, mina capacidade visual ca ambém comprometid a.

Sem ncluir a autotranscendência na imagem ue fazemos de nós próprios

como seres umanos, não compreenderemos a neurose de massas dos dias de

oe. Atualmente, via de regra, o ser umano não tem mais uma frustração sexual,

as existencial . Atuamene, ele so fre menos de um s entimento de inf erioridade e

o pican alia poam onha ( e ineea o o nho )  chega a e equene que uma lha l eve ao
ceno do iumi nado mundo ineio onde ele e o enho acediam pecocemene e ela e devia
do paa o eino da omba (thu Schnizle Vie unveenliche Biee Athu Schnizle an
den Pchoanalike eodo Reik' oe tn Ltete vol 8 n 3/ 975, p 20)

 Vko . an Hnbh e Neoenlehe n yhothepe Munique Uban und Schwa
zenbeg 99



 

NTRUÇ 7

ais de um sentimento de falta de sentido Esse sentimento de falta de sentido é

associado, em geral, a um sentimento de vazio, um "vácuo existencial E é possível

omprovar ue esse sentimento de ue a vida não tem mais sentido se propaga

lois Habinger provou, com base em uma população idêntica de uinentos apren-

dizes, ue o sentimento de falta de sentido tina aumentado mais ue o dobro em

poucos anos (relato pessoal atocvil, ymetal e Koler camaram a atenção

para o fato de o senimento de falta de sentido não se l imitar, de maneira ne numa ,

os países capitalistas, mas ue também é presente em Esados comunistas, nos

uais entrou "sem visto E agradeemos a L. L. Klitzke  e a Josep L. Pilbrick a

observação de ue ele também está presente nos países em desenvolvimento

Se nos perguntarmos o ue é ue produz o vazio existen cial e o ue pode têlo

usado, temos a seguinte expicação: ao contrário dos animais, não são os instintos

e as pulsões ue dizem ao ser umano o ue ele tem de fazer E, ao contrário do ue

onecia no passado, também as tradições não le dizem mais o ue deve fazer Sem

saber o ue é imperioso fzer e sem saber o ue deve azer, também já não sabe mais o

ue uer E ual a conseuênia Ou ee qe apeas aqi qe s ts faem, e isso

é o cfmism, ou o oposto: ee s fa aqi qe s ts qeem  uerem dele

 isso é o ttaitaism Além disso, á ainda outra manifestação ue é conseuência

o vazio existencial: tratase de uma neurotização especíca, a "neurose noogênic 

ue eiologicamene tem sua razão de ser no sentimento de fala de senido, na dúvida

 reação ao sentido da vid ou à perda da esperança na existência de u tal sentido

 m  ling o  Maninglssnss Te men Jonl o   yhonly vo 2 1 92 p 8

 m thologe e Zetgete Vina ranz ick 1 9 

  L Kitzk Stns in mrging Aric a  Logohr apy in Tanzani men Jon l o Hm
t yhologyvo. 9 1 99 p 1

 ior  rank r Psychohrapi ne Zetht ü Neenhelkne vol.  Vina
191 p   1

 á z raalhos cinícos  são consoans ao armar  crca  2 as nross são
oognicas Agracmos as psisas ciaas a rank M ckly ric Klingr Gra Kovacic
irich Langn lisah S Lkas va Niar-Kozra Kazimirz Popilski Hans Joachim
rill ina Toll Rth Vohar  T A Wrnr (c ric Kingr enng n Vo Minnapois Uni
vrsiy o Minnsoa Prss 1 9 )
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sso não uer dizer  ue ess a desesperança em s i sea patológica Perguntar

pelo sen tido da existência, ue stionar es se sent ido, é antes um ato umano ai s do

ue um sofr imento neurótico no mínimo, tratas e de uma manifesta ção de ma 

turidad e intelectual: uma oferta de sentido não é ma is aceita de aneira acrítica

e se uest ionam entos  ou sea, de maneira irr eetid a  das mãos da tradição ,

mas o sentido uer ser descoberto e encontrado o m independência e autonomia

essa maneira, o modelo médico não pode ser usado de antemão na frustração

existencial Se a fstaçã existecia for mesmo uma neurose, tratase então de

uma ese scigêica. Mas é u  fato sociológico  a perda da tradição  ue

torna o omem contemporâneo tão existencialmente inseguro

Há també formas mascaradas de frustração exstencial Citarei apenas aueles

casos de suicídio, ue se ultiplica principalmente na uventude acadêmica, a de

pendência de drogas, o alcoolismo tão disseminado e a crescente crimadade uven

Hoe não é difícil comprovar o uanto a frustração existencial está e ogo neste con

texto emos à disposição na forma de teste  o P [Purpose in Life est , desenvolvido

por aes C Cru baug   um instrumento de medição ue auda a uanticar o

grau da frustração exstencial mais recenemente, Elisabet S Lukas trouxe, co seu

"ogoteste ais uma contribu ição à pesuisa exata e eprica da logoterapia     

 O íd o é a enda aa ma ree ne da more enre o ano da adade amerana

ará aena do adene aomobío omo mora J  Kno do Rhode and Coee m
oda a ora eoa n a mema axa eára o ído aaree aena em no ar (J  Kn o
n erre h e rzez en  ano 29 número   2 de mao de 19 )
ezmene noo número não nem ao não reaado de ído Po nó médo não
devemo ena r aena do ono de v a era o ma ambém do reven vo  e em maéra

de ído bdade não é m bem de manera nenhma Um óoo eoar da ereara
de edaão de ena Kra aa de m exermeno ondzdo na ía em era reão a mída
eo a m aordo de não reorar ído or m ano nero e deo do a axa de ído
nea reão a ara m démo er D  1 ovember 98

 O ee eá doníve em h aore edre_bPeronaPL d eo em 
de everero de 2 ( 

 abeh  La Zr adern der Looherae n or  Fran D ll m Snn
erna an ber 982

 o momeno há dez e e ooerao o ee PL (ppo n l)  de Jame C Crmbah
e Leonard T ao (ne exermenee Unerhn m ereh der xenzanae



 

NTRUÇ 9

o ue diz respeito ao suicdio, foram analisados sessenta estudantes da

dao State University ue tinam tentado dar cabo à própria vida. Em 85%

desses estudantes observou s e u e "a vida não ti na nenum sentido para eles.

Entre esses estudantes ue sofriam com o sentimento de falta de sentido, 93%

encontravamse em excelente estado de saúde, tinam vida social ativa, notas

exemplares nos estudos e viviam em armonia com suas famlias (relato pessoal

de Vann A. Smit .

Agora em relação à dependência de drogas. illiam J Calstrom,

diretor de um centro da Marina para reabilitação de dependentes de drogas,

não se urta em afirmar: "mais de 60% de nossos pacientes reclamam da falta

de sentido de suas vidas (relato pessoal. Betty Lou Padelford conseguiu

omprovar estatisticamente u e não é a "f raca imagem paterna ''  em geral,

inrim inada pelos psicanalistas  ue está na base da dependência das droga s

seus 46 alunos avaliados nos testes mostram ue o grau da frustração exis-

encial tem uma correlação muito maior com o ndice de envolvimento com
s drogas: esse ndice é de 4, em média nos casos sem rustração existencial,

enunto cega aos 8,90 nos casos com frustrção existencial, ou se, mais

 comic A a   Viko ak Ko d oog No  I Nikol a
ioic (og) Die Sinnge e yhothepie. Damad Wicaic Bcg
ca 192); o  SONG (eeking o noeti gol)  o  MIL (the mening in le
eltion le) d Jam C Cmbag (Skig o Noic Goa T Jonl o Clini

yhology vo /  99 o 19); o  camado idia Val Sca d
ad Daa [Deelopme nt o  le to mee  tti tin l le  e ine by Vik to Fn
 l o Iioi Uivi D Kab 19 (Diação); o  Li Po Qio

ai d      aba (aa oida o imeio Congeo Mnil e

Logotepi m Sa Digo Caiia) o Logo d iab S Lka (Logotet et 
eng «eitentielle Fttion>> Via Dick 198); o  S   (SinnEinhtng
n Ewtng [avaiação d ido  xcaiva) d Wa Bckma (Sinnoientiete
Leitngmotition n Mitbeiteühng Ein Beitg e Hmnitihen yhologie inbe-

 onee e Logothepie nh Vikto E Fnkl m Sinnoblem e beit Sga k
98)  o    aida  coam m a d ao  o ai agadcmo a
a Kovacic (Uividad d Via) Bo Giogi (Uividad d Dbi)  Paicia L
Sack Uividad do Aabama)

   Lo Padod e nene o Ethni Bgon Se n Fthe mge pon the el-
tionhip between Dg no leme nt n poe in Le Ui Sa Iaioa Uivi  19 
iação)



 

 0 T  T S NUSS

que o dobro. Os resultados dessas pesquisas coincidem com os tabulados por

Glenn  Shean e Freddie Fechtman. 

Entenese que uma reabilitação que leve em conta a frustração eistencial

como fator etiológico e que faça uso de uma intervenção logoterapêutica logra

sucesso Assim segundo o Medica Tibe (ano 3, n úmero  9,  97   de 36 d e-

pendentes de drogas acompanhados pela Universidade de Viena apenas dois se

livraram segurame nte das dr ogas após um período de 8 me ses de tratamento  ou

seja  , % a Repú blica Federal da Alemanha segundo dados de uma edi ção de

973 do steeichische teeitg, "os jovens dependentes de drogas que são

tratados pela medicina podem contar com uma cur a de menos de 0 %' os Esta-

dos Unid os são em média  %  Alvi n R Fraiser por sua vez usa u m método lo go

terapêutico em seu centro de reabilitação de dependentes químicos na Califórnia

e sua argem de sucesso é de 40% 

Para o alcoolismo a situação é an áloga Constatous e que entr e os casos de

alcoolsmo crnico grave 90% sofriam de uma abissal sensação de falta de sen

tido  ão é de espantar que baseandose em testes Jaes C Crumbaug pde

comprovar o sucesso da logoterapia em grupo nos casos de alcoolismo e compa

rando esse suceso com ouros méto dos de terapia arou: "apenas a logoter apia

motrou uma melora estaisicamente signicaiv 

Em relação à criminalidade  A M. Black e R A M. Gegson de uma

unversidade da ova Zelândia descobriram ue a criminalidade e o sentido da

vida relacionamse de maneira inversamente proporcional ndvíduos que foram

presos de maneir a recorrente se dif erencia m da população média numa relação de

86 para    quando medidos pelo teste d e senido da vida de Cr umbaug

 Gl D Sha; ddi chma, Po i Li f Sco of Sd Maihaa U  ol
oC/l yhologyvol 2, 1 9 1,  1 12 

  Amai vo om, Te ll t o Meg   eeqte o Setlzto Caifoia
W Uivi, 198 (Diação)

6 Jam C Cmbagh, Chag i a' xicial Vacm a a Ma of aic
Ocom Newlette o eeh  yhology vol 1, 92,  

 W W A M Black;   A M Ggo, P o i Lif ad Noicim i N Zalad Pio '
Bth ol oC/l yhology vol 12, 19,  



 

NTUÇ 

Coo pdera copro var pesqsadores de coporta eto da e scola de

Korad Lorez, a agressvdade qe  desvaa para obetos ofesvos (para a

tela de a telesã o, por exeplo e eles deve ser descarregada, a realdade 

ates provocada  e, coo m reexo, acaba sedo aida as tensicada as

palavras d a so cól oga Caroly  oo d She rif, da Pesylvaa State Uiversty:

Há um número substancial de evidências nas pes quisas que indicam que

a execução de atos agressivos, loge de reduzir a violência subsequente, é

a melhor maneira de aumetar a frequência de respostas agressivas (Scott,

Berowitz, Pandura, Ross e Walters). Tais estudos abarcaram tanto o com

portame nto de animais como o de seres humanos. 

O professor Ser  dos Esta dos Unidos, relata tabm que  f alsa a oção po 

pular de qe a copetição esportiva seja  sbstituto da guerra, sem derraae

to de sague. Três grupo s de joves m acapamento fechado, po r iterdio de

competções esportivas, ti h atçado agressões mútuas em vez de abrandá las . Mas

o ponto cetral  o seg ite: ma úica vez as agres sões útuas sira coo por

encato entre os acamptes, e isso acoteceu qudo os jovens tiver de ser mo

bilizados para desencalh ar um carro atolado u c ão laaceto, qe deveria leva r

comida ao acpaeto a "dedicação a ua tarefa tão ceia de setido, esmo

ue extenuate, fez co que eles literalmete s e "esquecesse' de suas agressões.

essa maeira estaos tambm diate das possibilidades de uma inter

venção logoter apêutica qe, com o tal  como logot erapêutica , obje tiva uma

 Caol Wood Si Igo Colic ad Como SocalPscologcl Aalsis'
 Congeo Centíco. 2• Olmíada Mi 22 d agoso d 192 Palsa)

9 Isso od s alicado ambém à maidad como m odo o m das coas ambém aa la
s xis saça ado cosg s gia aa aas coms aa m obivo  ovo
ião  mdia ma voa d em comm d m sido em comm. xgo a i ma abodagm
mas cda às sis as aa a a do  as mi açõs i ias d di scs os sob o ocial
agssivo co cocio a com  o s om s acdim  violcia  ga sam dsio

2020 o  a De leene ench nthopologche nlgen e ychothepe Ba as
b 19 [dição basilia o  akl Fnmento ntpológco  cotep io d
Jaio Zaa 1 98 
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super ação d o sentim ento de falta d e s entido atr avés d a mobii zação d e processos

de busca de sentido. um prazo de seis meses, Louis S . Barber consegiu a umen

tar o grau de satisfação de sentido de 86,3 para 03,46 (medido por testes no

centro de reabilitação para criminosos que dirigia. Para tanto, ele transformou

esse centro num "espaço logoterapêutico. Enquanto o percentual de recaídas nos

Estado s Unidos ceg a a 40%, B arber bai xouo para  7%

epois de discutir as diferentes e múltiplas formas de manifestação e ex

pressão da frustração exist encial, resta pergun tar como deve ser a c onstituição da

exist ência uma na  qual é o prérequ isito onto lógico para que, por ex emplo, ses-

senta alunos (pesquisados pela dao State University tentassem o suicídio sem

quaisqu er motivos psicof ísicos o u socio econômicos pa ra tanto Resumindo , como

a existência umana deve ser constituída para que algo como a frustração exs

tencial poss a ser po ssível  Co m as palavra s de Kant, perguntamos pela "condiçã o

de possibilidade da frustração estencial, e não devemos estar errando uando

assumimos que o omem é estruturado de tal maneira  é de tal constit uição  que

simplesmente não vive sem um sentido O u seja, s ó consegui mos compreender a

frustração de um ser umano uando compreendemos sua motivação E a pre-

sença ubíqua do sentimento de falta de senti do pod e nos indicar o c amino p ara

acar a motivação primária  aquilo ue o se r umano uer anal

A logoterapia ensina que o ser umano está perpassado, desde a base, por

uma "vontade d e sentid o. Essa sua teor ia da motivação per mite também ser de 

nida operacionalmente, antes de suas vericações e validaç ões empricas, à medida

ue damos a seguinte explicação: camamos de vontade de sentido simplesmente

auilo ue será f rustrado no ser umano sempre ue ele for acome tido pelo s ent i

mento de falta d sen tid o e de vazio

 O á O B a ã  S a aa mm a ba cv
é a   a açõ   a  g cav a  baa  !   xá ak
W  ga m g  gaa a ã cm  ma xm cm
 gaça  a a a  a aa agma ca  m a caa éca m
cv    2 mm b  g ga mam ca   aa  m  [à
ã   ma ag a  á v 

   Fak  De nbengte Menh a Fa ck 9 9
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James C. Cumbaugh e Leonad  ahoick, assim como Eisabeth S Lu

kas,  engenda am esfoços, a pati de mihaes de pes soas testa das, paa embasa

de maneira empíica a teoia da vontade de sentido Hoje são diugadas cada vez

ais estatísticas que eveam a egitimidade da n ossa teo ia da motivação. Do gan

e númeo de mateia sugido nos útimos tempos, essato os esutados de um

rojeto de pesquisa desenvovido peo Ameican Counci on Education em con

junto co a nivesity of Caifonia O inteesse pimáio de 73,7% dos 89733

estudantes de 360 uni vesidades  tatase de um dos ma is at os pecentuais!  ea

apenas um: "desenvove uma oso a de vida que tivesse sentido; em outas paa-

ras, enconta  u modo de estar no mundo no qua a vida f az sentido O eatório

foi pubicado em 974  Em  97 , essa po centagem ea de apenas 68,  %

Podemos cita aqui também o resutado de uma pesquisa estatística de

ois anos pubicada peo principa orgão da pesquisa psiquiática dos Estados

nidos, o Nationa nstitute of Menta Heath: 6% de 7948 estudantes ues-

onados em 48 universidades ameicanas tinha como obetivo "ganhar muito

nheio; mas o grupo majoritário, de 78%, queria "encontrar um sentido e um

ropó sito p ara a própria vid a

Vaos agora nos vota r à uestão s obre o ue po demos fazer em reação à

frustração existencia, ou seja, à frustração da vontade de sentido, e o que pode

os fazer contra a neuose noogênica Acabamos de tratar aui de apicação de

entido. Na verdade, o sentido não ode ser apicado, e o terapeuta é uem menos

ode dar u sentido à vida de um paciente ou dar esse sentido ao paciente no seu

aino O sentido deve ser encontrado, e essa busca só pode ser empeendida

eo rório su eto Essa ativida de é de responsabiidade d a consciênc ia de cada

  C Cb g, Lod  Moick, i xi U c g i Bic d
i i coic A  Viko k Ko d oog No
n: Niko Piowic  og ), De Sge  e yhothepeDd, Wicic
cgc, 1972.

 ib S Lk, Logothepe  elhkett heoe Vi, 97. Dição)

 ob L Jcobo  Te Chole o Hghe Eto Aic Coci o dcio,
igo, 972
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um . Nessa inha, chamamo s a consciência de "ógão do s entido ' O u s eja, não é

possíve pesceve sentido; o que podemos cetamente faze é desceve aquio

que acont ece no se humano se mpe que ee se cooca à pocua de sentido Nota

se que a descobeta do sentido des emboca numa tomada de consciênci a da foma

 bem no senti do de ax eth eime e Kut Lewin, que faam de um "caá te de

desao que existe em deteminadas situações Só que na foma do sentido não se

tata de uma "gu ' que nos sata aos oho s vinda dos "bastidoes' mas daquio

que, peceb ido na busca d e sentid o  nos basti does da eaid ade , é uma possibi-

idade: a po ssibiidade de modica, de aguma maneia, a eaidade

Vemos agoa q ue o homem simpes e despetensioso  ou seja, não aguém

que foi submetido a anos de doutinação, seja como estudante em ambiente aca-

dêmico, seja com o paciente num di vã anaítico  sempe soube qua o caminho

paa enconta  o sentido, co mo peenche a vida com sentido Pimeio, agindo ou

ciando uma oba  ou seja, de maneia cia doa as também po meio de uma

vivência  ou seja, quando vivenciamos ago, ago ou aguém; e vencia agu ém em

seu caáte único e iepetíve é amáo as a vida se mosta incondicionamente

ceia de sentido, pemanece com sentido (tem um sentido e o mantém) so todas

as cicunstânciase condições Pois gaças a uma atcmpeesã tgca pé-

eexva, da qua é possív e destia toda uma aoogia, no m das contas o homem

simes sabe também  que, mesmo se confontado com um fato incontoná ve  ou

exatamente nesse momento , é capaz de conseva sua humanidade ao contoa

esse fato, e pode testemunha do que o se  humano é capaz O que conta nessa ho a é

a postua e a atitude com as quais absove os inevitáveis gopes do des tino Ao se hu

mano é pemitido e concedido conuista um sentido à vida até seu útimo suspio

2626 Viko  ank Logoai nd igion' In Wim Bi og) yhothepe n
elge hngSga n  19

22 Gaça à comnão onogica é-xiva o omm comm ab  cada iação é m
imio ga ma gna  dv  ond ida o  d  mani a  na vdad  nm  
od gna o nido d a xitncia oi a vida m i é  coo ca a gna ao om
 não m d gna  an a ia vida é  gn a   m d ond a a m d 
oná v dian d' Vio  ank ic  Sog  Vina an Dick 19) dição
baiia Viko  ank otep e Sen to  V .  d São Pao Qadan 2 
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Essa ogoteoi a  a teoia dos vao es chamados oigina mente de "vaoes

iativos, v ivenci ais e atitudinais 8 desenvovida a pincípio de maneia intuiti-

a no contexto da ogote apia, acabou se ndo veicada e va idada de mane ia em-

írica Assim, Bown, Cas ciani, Cumbaugh, D ansat, Dua, ato chvi, Lukas,

uncefod, ason , eie, uph y, Panva, Popiesi, Richmo nd, Robe ts , Ruch,

Saee, Smith, Yane e Young conseguiam pova que a descobeta do sentido e

sua concetização são independentes de idade, gau de instução e gêneo, e tam

bém do fato de a pess oa se ou não ei giosa  e, caso s eja eigiosa, independen

temente de sua cons são E o mesm o vae paa o 9 Po m, Benad Dansat

onsegu iu, po meio de um teste po ee dese nvovido, egitima empiicamente a

intoduçã o do conc eito d e "ao es d e atitude' 

Como ca a apicação desta ogoteoia na p ática? Nesse s entido, queo cita

o caso de uma enfeme ia do qua tomei co nhecimento duante um semináio po

im ministado ao depatamento de psiquiatia da nivesidade de Stanfod:

Essa paciente sofria de um câncer inoperável e sabia disso. Ela entrou

chorando na sala onde os psiquiatras de Stanford estavam reunidos e com

a voz embargada falou de sua vida, dos seus los capazes e vitoriosos e de

como le era difíci despedirse de tudo isso. Até esse momento, sincera

mente, eu nã o avia encontrado nenhum ponto de apoio para lançar uma

releão logoterapêutica na discussão. Mas agora foi possível transformar

aquilo que aos seus ohos era o mai s negativo em algo muito pos itivo, ceio

de sentido tive apenas de le perguntar o que diria então uma muler que

não tivesse tido lhos. Eu estava convencido de que mesmo a vida de uma

muler sem hos nã o precisaria ser, de maneira alguma, desprovi da de sen 
tid o Mas também imagina va que uma muer dessas se sentiria, a princípio,

8 Idem,Idem, "Zur gistign Problmatik der Psychotherapi':"Zur gistign Problmatik der Psychotherapi': n r ci  vol vol 1

1938 p.p. 

 dem,dem, Dr unu G Mnque, Kõsl Verlag,Mnque, Kõsl Verlag, 1974 [Eição brasilira Vitor E Frankl,[Eição brasilira Vitor E Frankl,

 Prnç nrada d Du Ptrópolis, Vozs,Ptrópolis, Vozs, 8]

 Beard Dansart,Beard Dansart, Dvn f  Sc  aur Aiudin Vu  Dnd y Vir Fran
eKalb, Northr linois Univsiy,eKalb, Northr linois Univsiy, 1974 (Disseração)(Disseração)
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desesperada, porque não haverá nada nem ninguém a quem ela "tenha de

deiar quando chegar o momento de se despedir deste mundo Nesse mo

mento, a epressão da paciente s e iumino u D e repente ela se conscie ntizou

de que o qu e import a não é se despedir  pois, cedo ou tar de, todos te mos
que fazer isso O que importa é se há algo de que temos de nos despedir

Algo que deiamos no mundo, algo que preenchemos de sentido e que nos

preenche no dia a dia, que dá sentido ao nosso tempo  quase impossível

descrever o alívio da paciente depois de o diáogo socrático entre nós ter

tomado um rumo copernicano

Go staia agoa de compaa uma in tevenção no es tio ogoteapêuti co c om

uma intevenção psicanaítica, como de scito num taba o de Edith eissopf-

Joe son ( exadepta da psicaná ise, ho je convetida à ogotea pia) :

"O efeito desmoraizante da negação do sentido de uma vida, prin
cipalm ente do sentid o profndo, que é inerente ao sofrimento , po de ser

ilustrado a partir de uma ps icoterapia aplicada por um freudiano a uma

mulher que sofria de um câncer incurável E WeisskopfJoelson passa

a palavra paa K. Eissler: "Ea comparava a totalidade de sentido de sua

vida anterior com a falta de sentido da fase atual; mas mesmo agora,

quando não podia mais eercer sua profissão e precisava se deitar por

várias horas durante o dia, na opiniã o dela sua vida continuava cheia de

sentido, uma vez que sua eistência era importante para seus lhos e ela

tinha uma taref a a cumpri r Mas quando f oss e internada se m persp ectiv a

de volt ar para casa e sem s er capaz de sair da cama, ela se tran sformaria
num pedaço de carne em via de apodrecer e sua vida perderia todo o sen

tido Embora ela estivesse disposta a suportar todas as dores enquanto

isso l he parecesse ter um míni mo de sentido, por que eu dev eria animá

la a suportar suas dores num temp o em que a vida já tinha perdido todo

seu se ntido Repliquei que, em minha opinião, ela estav a cometendo um

grande erro, pois sua vida cm um td era sem sentido e sempre fora

assim, ainda antes de ter adoecido Os ósofos continuavam, em vão, a

procurar um s entido par a a vida, f alei, e a ssim a diferença entre su a vida
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d e antes e a d e agora era apenas o fat o d e que antes ela ainda acreditava

num sentido da vida, enquanto na fase atual ela já não estava mais apta

a fazêlo. Na realidade, inculqueilhe que amas as fases de sua vida ti

nham sido totalmente sem sentido. Confrontada com essa afirmação, a

paciente ficou sem saber o que fazer, disse que não me entendia bem e

desatou a chorar.

Eisse nã o apenas etiou da paciente a cença de que até o sofime nto po-

ia te um senti do como também etiou dea a cença de que tod a su a vida pu-

sse te tido um mínimo de sent ido as não nos p eguntemos a penas como um

sicanais ta se com pota diante da iminência d a pópia mote ou da mote de o u-

to aguém; vejamos também como um teapeuta compotamenta ida com isso 

 dos epesentantes mais signicativo s d a teo ia compotamenta, f undamen

tada na teoia da apendizag em, no s expica: em tais casos , "o paciente deve f aa

a teefone, cota a gama ou ava ouça, e essas atividades devem se eogiadas
 ecompens adas de outa foma pe o teap eut'

Anal, como uma psicoterapia, que deri va sua compreensão uman a de

eperiências com ratos , po deria lidar com o fato antropológico f undamental

de que o homem, por um lado, comete suicídio na s ociedade da abundância

e, por outro, está dis posto a so frer, desde que seu sofrimento tena sentido

Tenho em mãos a carta de um jovem psic ólogo, que me relata como ele ten 

tou fortalecer sua mãe moribunda. "oi uma eperiênci a amarga para mim ,

ele escreve, "não conseguir usar nada daquilo que tinha aprendido em sete

anos de estudo a m de aliviar a dureza e o caráter denitivo do destino de

minha mãe' Nada, somente aquilo que ele aprendeu numa f ormação logo

terapêutica posterior, a respeito "do sentido do sofrimento e da rica coleita

no celeiro do passado' Visto isso, ele teve que admitir que esses "argumen

tos, parcialmente não cientícos, embora sábios, são os de maior peso na

última instância human

K issler  T sychiaris an d h Dyin ain Nova ork 1 955 p. 1 90 ss

22 J. Wolpe. In rican urnal fsychhrapy vo 25 19 71  p 362
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Já deve te cado cao que apenas uma psicoteapia que ousa i aém da

psicodinâmica e da pesquisa compotamenta e enta na dimensão dos fenôme-

nos especicame nte hu manos  ou seja, apenas uma psicteapia emaizada  é

capaz de compeende os sinais dos tempos e esta à atua das necessidades domomento. Em outas paavas, já deve te cado cao que nós, a m de apenas

diagnostca  a fustação existencia ou até uma neuose noo gênica, temos de en -

xega no homem um se que, gaças à sua autotanscendência, está constante

mente à pocua de sentido. as no que diz espeito não ao diagnóstico, mas à

teapia, e não quea da neuose noogênica, mas a teapia das neuoses psicogê-

nicas, de vemos  a m de esgot a todas as possi biidad es  ança mão da capa-

cidade de autodistanciamento, que também dene o homem; encontamos ea,

sob uma f oma não meno s impotante, na capacidade do homem p aa o humo.

ma psicoteapia humana, humanizada e eumanizada cooca como pé equisito

que mantenhamos o oha na autotanscendência e saibamos usa o autodistanciamento. as ambos não são possíveis se enxegamos no homem um anima.

Nenhum anima se peocupa com o sent ido da vida e nenhum anima sabe i. s so

não que dize que o homem é apenas homem e n ão também anima . A dimensão

do homem é maio em eação à dimensão do anima, e isso que dize que ea

incopoa a dimensão meno. A deteminação de f enômen os espe cicamente hu-

manos no homem e o econhec imento simutâneo de f enômeno s subumanos nee

não são um a contadição, pois ente o humano e o subumano não há uma eação

de excusão , mas  se posso me expessa assim  de incusão.

O objetivo da técnica ogoteapêutica da iteçã paadxa é mobiiza a

capacidade de autodistanciamento no contexto do tatamento da neuose psicogênica, enquanto outa técnica ogoteapêutica, a deeexão, está baseada num

outo fato antopoógico fundamenta, que é a autotanscendência. A m de com-

peende mos ess es doi s métodos de tata mento, temos de p ati da teo ia ogot e-

apêutica das neuoses.

Distinguimos tês padões de eações patogêni cos. O peio pod e se de s

cito assim: o paciente eage a deteminado sintoma (Figua  com o temo de que

ee podeia eincidi, ou seja, com uma ansiedade antecipatóia, e essa faz com que o

stoma eamente ecida  ago que apenas efoça os temoes iniciais do pacie nte.
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 Viktor E Frank "Paradoxical Intention a Logotherapeutic Technique me o o
oe vol  9 p 50

I. M Marks "e Origins of Phobic States' me o o soe vol.  9 p. 
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mais tade foi conmado pea teapia compotamenta, a pa ti de uma sóida base

empíica? Já em 947 defendíamos a seguinte posi ção:

"Notadamente podemos compreender a neurose, num certo sentdo e

com certa razão, também como um mecansmo de reeo condconado
Todos os métodos de tratamento pscoterapêutcos de orentação prorta

ramente analítca querem, em prmero luga r, trazer à conscênca as con d

ções prmáras do releo condc onado, ou s eja , a stuação nterna e eterna

da prmera ocorrênca de um sntoma neurótco Entretanto, somos da op

não qu e a neur ose em s  a neuro se manf esta, já ada  não é cau sada

pela sua condção prmára, mas por sua facltação neural (secundára)

Mas esse re leo condconado  do qual tentamos a gora co mpreender o

sntom a neurót co  é faclt ado pe o círcuo vcoso da anseda de antec pa

tóra Se quser mos por ass m dzer desfac ltar um releo já nc rustado, en

tão é precso elmnar a ansedade antecpatóra, segundo aquele prncípo
que apresentamos como a nenção paradoal'

IGURA 

 rã  rã t

O segundo padão patogênico de eação  obsevado em casos de neu-

ose obsessiva, e não nos de neuose de angústia O paciente está sob a pessão

55 Vikto  ank, Di e Psychohepie in de r Praxis Vina, a Dutick, 1947 [diçõs basii
as Vikto  ank, Psicoepia: U a Casuísica para Médicos São Pauo, PU, 1 976  Psicoer-
pia na Práica. Caminas, Paius, 1989]
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(Figua 2) ue he inige ideias obsessivas e eage a eas tentando epimias.

essa maneia, ee tenta faze uma pessão oposta as é essa pessão opos

ta que apenas aumenta a pessão oigina. ais uma vez o cícuo se fecha e

novamente o paciente se enconta peso nesse cícuo vicioso diabóico. O ue

caacteiza a neuos e ob ses siva não é, como no caso da neuose de angústia, uma

fuga, mas a uta, a b ataha conta as ideias obse ssivas. ais u ma vez teíamos de

nos pegunta o ue o motiva e o eva a isso E desco bimos qu e o pac iente teme

ue as imagens obsessivas possam se mais do ue uma neuose, sinaizando

ma psicose Ou o paciente teme que e e pos sa pô em pá tica as ideias obse ssi

as d e conteúdo ciminoso, a tacando aguém  ou a si mesmo. De um jeito ou

e out o: o p aciente ue sof e de uma neuose obse ssiva n ão tem medo d o medo

em si, mas medo de s i pópio.

 taefa da intenção paadox a destui ambos os mecanismos c icuaes,

quebáos, tiá os de seus ti hos. E isso aconte ce na medida em ue o s temoes

os pacientes sã o minimizad os, etiando s e o vento das eas d a sua angústia; é

uando o pacient e "pega o touo à unh ', com o um dees s e expess ou ce ta vez.

Entetanto, é peciso emba ue uem sofe de neuose de angústia teme ago

que he possa acontece, enuan to ue o ne uótico obses sivo também teme ago

que ee possa faze. Ambas as facetas são evadas em conta uando denimos a

intenção paadoxa da seguinte maneia: o paciente é oientado a deseja (neu

ose de angústia) ou faze ( neuose ob sess iva) aquio ue tan to teme.

Como vemos, a intenção paadoxa impica a inv esão dauea intenção

ue caacteiz a ambos o s padões patoógicos de eação, ue são o evitame nto

o medo e a obsess ão pea f uga do pimeio ou uta conta o s egundo. as is so

 exatam ente auio ue ho je em dia os teapeutas compotamentais conside 

am ecisivo: à sua hipótese de ue a fobia é mantida peos mecanismos ue

iminuem o evi tamento, . . aks acescenta a seguinte oie ntação teapêu-

tca:  fobia s ó po de s e supe ada de fa to uando o pa cien te enf enta a situa

ão fóbica novamente . E a inte nção pa adoxa se ve paa i sso. Num taba ho

escito em con junto com S Rachmann e R. Hodgson, aks também essata

6 L6 L M Mak  cit 1970
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que o paciente deve se  con vencido e encoa j ado a en fenta aquio qu e mais

o deixa nevoso  as também num taba o con junto com J P. atson e R

Gaind, ee acons ea, do p onto de vista teapêutico, que o paciente se apox ime

tanto quanto e o mais apidamente possíve do objeto de seus medos, e não

evte tais objetos 8
Os maioes teapeutas compotamentais da atuaidade também econe

cem que a ogotea pia já apicava essas o ientações teapêuticas á tempos, na fo-

ma da intenção paadoxa descita já em  93 9

"Embora a inenç ão paradoa para de u ma ba se be m diferene daquea

da eoria da aprendizagem, escrevem H. Dilling, H. Rosefeld, G Kocko e

H. Heyse, do Insiuo M Panck de Psiquiaria, seu "efeio poderi a possi 

velmene ser expicado com princípi os simpes da psic oogia da aprendiza-

gem Depois de os auores admiirem que a inenção paradoal "resula em

bons resulados, em pare muio rápidos' ees inerpream esses resulados
com base na psicologia da aprendizagem, supondo "uma dissoução da re-

lação condicionada enre o símulo desencadeador e a angúsia. A m de

consruir novos modos de reação, mais adequados, o comporameno de

fuga, com seu consane efeio reforçador, precisa ser abandonado, e a pes-

soa em questão deve ganhar novas eperiências com os esímulos que lhe

desencadeiam angúsi

Essa questão é esovida pea intenção paadoxa Anod A Lazaus tam

bém con mou seus suce ssos e o s expica do ponto de vista da teapia compota

menta da seguin te maneia:

Quando as pe ssoas encoraam a erupção de suas ansiedad es anec ipaó

rias, elas percebem que quase sempre a reação oposa em primazia  seus

 S Racha R. Hogso L M. Marks "e Treat et of hroic Ob sessie- opulsi e Neu 
rosis: Bvir Rrc nd Tr, ol. 9 1 971  p. 237

8 8  Watso R Gai L M Marks "Prologe Eposure: Brii dicin urnl, ol. 1 197 1 p . 1 3

99 H Dillig H Rosefelt G. Kockot H. Heyse "erhaltestherapie bei Phobie Zwagseurose
seuee Struge ud Süchte. Frcri dr Nuli und Psciri, ol. 39 1 97 1 p. 293
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piores medos diminuem e, quando o méodo é usado diversas vezes, seus

emores acabam por desapa recer .

A intenção paadoxa foi usada po mim já em 1929, mas descita ape-

nas em 1 939 e puicada com esse nom e apena s em 1 94_ A semehança com
s mtoos de tatamento da teapia compotamenta sugidos posteiomente,

mo povocação de ansiedade, exposição i viv, inundação, teapia imposiva,

ansiedade induzida, modeação, ateações da expectativa, pática negativa, sa

iaento e exposição poongada  inegáve e tamm não passou despeceida

eos tea peutas compotamentais. Segundo Diing, Rosefedt, Kocott e Heye,

 todo da intenção paadoxa, segundo  E. Fan, apesa de não te sido

onceido oiginamente dento da psicoogia da apendizagem,  possíve que

teha como as e um mecani smo de ação igua às fomas de tatamento chamada s

idaçã e tepia impsiva' E no que se efee à útima foma de tatamento

itada, L . as tamm saienta "cetas simiaidades com a tcnica da inten-
ão paadoxa, em como o fato de que essa nossa tcnica "se assemeha muito

ao qe agoa se c hama mdeig'

 Arno A. Laarus Behavir Te and Bend. Noa York McGrawHi 1 97 1 

 uwig J Pograt chhe ie i n Sedareunen . Bera Huber 1973

 iktor E. rakl "Zur meikametse Uterstütug er Psychotherapie bei Neurose.
cheizer Archiv fr Neuie und chiarie ol. 43 1 939 p. 26

 ior E rak Die chhera ie in der xi op. cit. 1947

 . Diig; H. Rosefet; G. Kocko tt; H. Heyse  op. cit. p. 29 3

 I. M. Marks Fear and hi a Noa York Acaemic Press 1969

 Iem "Treatmet ofObsessie-ompusi e Disorers : I H as H . Strupp et a. (org.) . chhe-
p nd Behair Chane hicago Aie Pubishig ompay 1974

 O professor L. Michae Ascher assistete e o ope a clíica e terapia comportame
ta a Uiersiae a iaéa cosiera curioso que a maioria os sistemas psicoterapêuticos
dseoeram métoos que ão poem ser utiiaos peos represetates e outros sistemas.
A tcica ogoter apêutica a iteção paraoa  uma eceção a mei a em que muitos psi cote
raputas s mais iferet es eomiações icorporam -a m s eu próprio sistema . "Nas ú tmas
duas écaas a iteção paraoa se torou popuar com uma ariae e terapeutas imprs
sioa os com a ecácia a técica (L . Mich ae Ascher "Paraoica itet io': I Goste i e E
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Caso a intenção seja ecama uma pioidade em eação à intenção pa

adoxa, ceio que apenas os seguintes autoes podem fazêo: Rudof eius,

a quem agadeço a indicação de um "tuque anáogo que foi descito po ee em

193248 e, ainda antes, po Ewin exbeg, que cunhou, ad hc, o temo "antissu

getão' E, em 1956, soube que H von Hattingbeg também chamava a atenção

paa uma e xpeiência paecida :

A pess oa que consegue, por eempl o, desear conscienemen e o apareci 

meno de um sinoma neuróico, conra o qual aé enão inha se defendido

com medo, é ambém capaz de fazer sumir, por meio de sua posura aiva,

o medo e, por m, ambém o sinoma. Dessa maneira, é possíve espanar o

diabo com o belzebu  claro que al eperiência só chega a bom ermo para

alguns. Mas quase não há uma eperiência que sea mais insruiva para

aquele que se enconra i nibido psiquicamene.

Também não é possíve aceita que a intenção paadoxa, caso ea eamente

seja ecente, no tenha tido ses pe cusoes e iniciadoes O que podemos conta

como méito da ogoteapia nes se sen tido é apenas que ea dese nvoveu o pincípio

tansfomando o em um método e o integou num sistema.

B oa (orgs)  Hadbook of Ba vior al Irvios. Noa York  John Wiley  1 980 ) Ascher consi 
dera até que f oram dese nolidos método s de terapi a comportame ntal que são simples "traduções
da intenção p aradoa l na teo ria d a aprendiagem  o que aleria prin cipalmente para os métodos

chamados de "iplosio e "saiaio. O professor Irin D Y alom d a Uniersidade de Stanfor d

acredita que a técnica logoterapêutica da intenção paradoal tenha antecipado "acipd) ométodo introduido por Milton Erickson Jay Haley Don Jackson e Paul Watlawick chamado
de "sypo prscripio (Irin D Yalom " e ontribution of iktor rankl: In Exiscial
Psychorapy Noa York Basic Books 1980)
Em reação à "efetiidade terapêutica da intenção paradoal a qual Ascher consiera ter feito essa
técnica tão "popular amos lembrar de um único eemplo de "icapaciai ryropobia' que Y
Lamont agne conseguiu curar em quatr o sessões embora essa já durasse doe anos (Y Lamont agne
"Treatment of Erythrophobia by Paradoical Intentio: T ]oral ofNrvos ad  al Disas
ol 166/4 1978 p 304-306)

4848 RudolfDreikurs Das rvs S ypo. iena/Leipig erlag Morit Perles 1932

44  on atti ngberg Über die ieb e Munique/Berlim 1 940
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Des sa maneia, fica ainda mais cu ioso que a pimeia tentati va de com-

pova expeimentamente a eficácia da intenção paadoxa tenha sido em-

preendida po teapeutas compotamentais. Foam os pofessoes L. Soyom,

J. GazaPeez, B. L. Ledwidge e C. Soyom, da cínica psiquiática da cGi

nivesity, que escoheam dois si ntomas pesentes com a mesma intensidade

 casos de neuos e obses siva cônica, tatando um dees, o si ntoma o bjetivo,

o a intenção paadoxa, enquanto o outo, o sintoma "de contoe' pema

necia sem tatamento. O esutado foi que apenas e tão somente os sintomas

tatad os desapaeceam, e i sso em poucas semanas. E não sugiam quaisq ue

sntomas substitutivos!

Ente os teapeutas compotamentais, foi novamente Lazaus que notou

 eemento integante no pocedimento da intenção paadoxa de Fank: "a

povocação deibeada do humo. m paciente que tee esta tanspiando 

exotado a mosta à sua audiência como  eamente a tanspiação, a tanspia

 bicas, a m de moha quase tudo que está ao seu acance' Como já adian

taos quando da ençã o da mobiização da c apacidade do autodistanciamento ,

reaente o humo, com o qua o paciente deve fomua a cada vez a intenção

 L Solyom J Gara-Pere B L Ledwidge C Solyom, "Paradoical Intention in the Treatment of
sessie oughts a Pilot Study: Coprehesie Psychia ry, ol  13 , 1 972 , p 291 .

  Ascher tamb ém tem méritos n a comproação eperimenta l d a importância terapêut ica e n a ecá
ia da técnica da inten ção paradoal No geral, o resultado fo i que a técnica logoterapêutica tem igual
alor em relaçã o às diersas "interenções terapêutica  comportamentai s Nos cas os dos dis túrios
do sono, entretanto, e tamém no caso de dis túrios neur óticos da mi cção, o método logoterapêutico

foi até mais eca No que di respeito ao s casos de distúrios do sono, os paci entes de Ascher preci
aam, a prin cípi o, de 48,6 mi nutos em média para adormecer D epoi s de de semanas de tratamento
raêutico co mportamental, eram 39,3 6 minutos  Em seguida, foi usada a técnica da intenção para
doxa por duas semanas, e esse temo aiou pa ra apenas 10,2 m inutos (L M  Ascher J Efran, "Use
of Paradoxical Intention in a Behaioral Program for Sleep Onset Insomni: oural of Cosu li
 Cliica Psycholoy, ol 46, 1978, p 547-550)  intenção paradoxal redu de maneira signi
tia as queia s em relação ao sono em contraste com gr upos de controle que receeram place o e
os da lista de espera (Ralph M Turner L  Michael Asch er, "Controled Comparison of Progres sie
Relaxation, Stimulus Control, and Paradocal Intention erapies for Insomni  oural of Cosul
 a Clica Psycholoy,ol 47/3 , 1 979, p  500-508 )

 Arnold A Laarus, Behaor Terpy a Beyo op cit , 197 1.
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paadoxa ,  pate esse ncia des sa tcnica, e isso a difeencia tambm dos mtodos

de tatamen to da teapia compotamenta que istamos antes

ve Hand, teapeuta compotamenta do audse Hospita, de Londes,

compovou há pouco como sempe acetamos em atenta paa o signicado do

humo no sucesso da intenção p aadoxa: ee obs evou que pacientes que sof ia m

de agoafobia, e at então evitavam as situações que podiam desencadea seus

medos, quando confontados em teapia de gupo com essas mesmas situações,

espontaneamente incentivavam a si mesmos e aos outos a exagea seus me

dos: "Ees usaa m o h umo de maneia esontn ea como um dos seus pinci pais

mecanismos de ida com a situação  Resumindo, os pacientes "inventaam a

intenção pa adoxa   e foi dess a foma que o gupo de pesquisadoes ondino

intepetou seu "mecanismo de eação !

amos agoa nos ded ica à intenção paadoxa como ea  apicada ege  tis,

segundo as egas da ogoteapia; f aemos isso a p ati de ea tos de cas os e sse

sentido, indico tambm os casos que são discutidos no s meus ivos Die sych the

pie i de xis De ie zm Si e ztiche Seesge  segui, v aos nos

concenta em mateia ainda não pubicado

Spence doph , de San Diego, Caif ónia, esceve paa mim :

Dois dias depois de er seu ivro Man Serch fr Meaning encon

reime numa siuação que me deu a oporunidade de esar a ogoe

rapia. Paricipo de um seminário sobre Marin Buber na universidade;

durane o primeiro en conro, f iquei de bo ca fechada quando achei que

devia f alar ea amene o conrário do que os ouros haviam f aado De

repene, comecei a suar em bicas E assim que percebi isso, fiquei com

medo de que os ouro s pudessem noar amb ém  e aí suei ainda mais.

Subiamene embreime do caso de um médico que consulou o se

nhor por causa de seu med o de sudorese ecessiva e pens ei que minha

siuação era parecida. Mas eu não levo a psicoerapia muio a sério,

muio menos a logoerapia.

5 3 Palestra o Si ói br Lri  nrl orgaiao pela Ameica Psychological
Asso ciat io em 1 973
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Mas, por isso mesmo, a siuação parecia ser uma pounidade única

para experimenar a inenção paradoxa O que era mesmo que o senhor

havia sugerido ao seu coega? Que a se ee zs se ag o diferene e mosras se

aos ouros o que é suar de verda de? "Aé agora, sempre suei 1 i ro, ma s vou

chegar a 1 iros! era o que dizia o seu ivro. E enquano eu coninuava

faando no seminário, disse a mim mesmo: mosre ambém a ees o que é

suar, Spen cer! Com força oa, isso não é nad a, você pod e suar muio mais

E não s e pass aram mais que aguns poucos segundos para eu observar como

minha pe e começav a a secar.  secreamene. Eu não esava esperando que

a inenção paradoxa  ncionasse, muio menos ão rápido. "Di abos eu dis

se baixinho, deve haver ago nessa inenção paradox a  deu cero e oa que

sou muio céico em reação à ogo erapia ! .

Destacamos o seguin te caso d e u eato de ohammed Sadiq:

 senhora N., uma paciene d 48 an os, sofri a de remores ão intensos

que era incap az de segurar uma x cara e ca é u um cp de águ a se er

rama r um pouco de quido. Ea ambém não conseguia escrever ou segurar

um ivro com tranquiiade suciene para êo. Cera manhã, esávamos

frene a fren e, e e a começou a rem er de novo. Naquea hora, deci di enar

a inenção paradoxa, e cm muio humor. Assim, comecei: Senhora N.,

que a  fazermos um concurso de re medeira ? Ea: Como ass im?  Eu: a

mos ver quem consegue remer mais e por mais empo Ea Eu não sabia

que o senhor ambém sofria de remores' Eu: Não, nada disso. Mas se eu

quiser, ambé m posso  remer (e eu comec ei  e como!)  Ea: Ora, o senhor
faz mehor do que eu (e, rindo, ea começou a acee rar seus rem ores)  Eu:

Mais rá pid o! amos, senhora N., a senhora tem de remer mais rápid o Ea:

Mas eu não consigo. Pare com isso, nã o agueno mais . Ea reamene inha

se cansado . Ea se evanou , foi até a cozinha e voou  com uma xcara de

café. Ea bebe ua od a, sem derramar um goa sequer. Desde enão , sempre

que a agro remendo, preciso apenas dizer: E a, senhora N., que a um

concurso de remedeira?  E ea cosuma responder: Tudo bem, udo bem

E iso sempre a audou'
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Geog Pynummooti ( EA) eata o seguinte:

"Um ovem veio ao meu cons uório por causa de um ique severo de pis 

car os ohos que começava quando era preciso faar com alguém. Como as

pes soas cosumavam lhe pergunar o que esava aconecendo, ee cava cada

vez mais nerv oso. Indiqueio a um psicanaisa. Mas ee vo ou após uma sé-

rie de ses sões a m de me infor mar que o psicanais a não inha cons eguido

achar a causa, muio menos audáo. Por essa razão, orieneio de que na

próima vez que faasse co m aguém, pis casse o máimo pos síve para mos

rar ao seu inerocuor como ee fazia isso bem. Mas ele disse que achaa

que eu inha enouquecido, pois esse con seho só i ria piorar a si uação. E ee

se foi e cou agumas semanas sem aparecer. Cero dia, porém, ee voou

e me conou, muio saisfeio, o que havia aconecido nesse meio empo.

Como ee não deu a mínima para o meu conselho, ambém não encionava

coocáo em práica. Mas as piscadas pioraram muio, e uma noie, quando

se embrou daquio que eu lhe dissera, ee f aou a si mesmo: Já enei de udo

e nada me audou. O que pode haver de mal nisso? ou enar aquio que

aquele médico me sugeriu E no dia seguine, ao enconrar a primeira pess oa

pea fre ne, ee reso veu piscar o máimo possíve   e, para sua surpre sa, ee

simpesme ne foi incapaz de piscar. A pa rir daí, se u ique de pis car os ohos

nunca mais s e manifeso u

m assistente univesitáio nos esceveu:

"Eu devia me apresenar num ugar quaquer , depois de er concorrido

a uma vaga que me era muio ineressane, viso que pod eria razer minha

muher e meu ho para a Caifórnia. Mas eu esava muio nervoso e me

esforcei ao máimo para dear uma boa impressão. Sempre que co ner-

voso, sino uns espasmos na perna, e isso é ão fore que as pessoas per-

cebem. E aconeceu de novo nessa vez. Eu disse a mim mesmo: vou fazer

com que esse s múscuo s se movimenem ano que não vou conseguir car

senado, e erei de me evanar e dançar pea saa e as pessoas vão achar

que eu sou oco . Esses múscuos v ão se mov imenar co mo nunca  hoe
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ou batr o rcord. Bm, os msculos não s moimntaram nm uma

z squr durant a ntri sta  ganh i a aga ,  logo minha família stará

comigo na Calif órni a.

Dois exempo s de Athu Joes cominam em nesse contexto:

Uma nfrmira io falar com ors, "rclamando qu smpr caa ru

borizada quando prcisa a ntrar na sala do médico para discutir algo com

l. Trinamo s juntos a intnção paradoxal  poucos dias dpoi s rcbi uma

carta fliz: tinha funcionado diritinho' O utra z, ors falou com um s tu

dant d m dicina "qu prcisaa tirar uma ótim a nota numa proa a m d 

rcbr uma bolsa. E s quixa a d mdo do xam. T ambém trinamo s a

intnção paradoxal , j a só,  s mantv compltamnt calm o durant

o xam, tndo passado com uma b oa not 

Agadecemos a Lay Ramiez o seguinte eato de caso:

" técni ca q m ajudou mais frquntmnt  aprsnto m aio r 

cácia nas minhas sssõs d cunseling (aconslhamnto) foi aqula da in

tnção paradoxal. lustro com um xmplo. Linda T., uma b a unirsitária

d 19 anos, scru na sua cha qu staa tndo problma m casa, com

os pais. Quando nos ncontramos, ra idnt qu la staa muito tn-

sa Gagujaa. Minha ração natural tria sido dizr rlax, stá tudo bm'

ou qu tranquil, mas a xpriência m nsinou qu pdir para rlaxar

iria apnas fazr com qu sua tnsão aumntass Em z disso, fali jus

tamnt o oposto, Linda, quro qu  voc ê qu o ma is tns a possív . ja

com o maior nrosismo qu pudr Ok� la m di ss, car nrosa é f ácil

para mim'. Ela comçou crrando os punhos  balançando as mãos, como

s stissm trmndo. Está bom, u fali, mas tnt car mais nrosa

O humor da situação cou óbio,  la diss: Eu staa ralmnt nrosa,

mas não consigo continuar.  stran ho, porqu quanto mais tnto car t n

sa, mnos sou capaz d car Rlmbrando ss caso, é vidnt para mim

 Arthur Jores, Dr Kr i psychoviv Sru Gttigen, adehoeck, 1973,  2
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qu o humor qu nascu do uso da itnção paradoxal é qu ajudou Lida

a s dar conta d qu la ra um sr humano m priiríssio lugar  uma

pacit m sgun do lugar,  qu u, tam bém, ra prim iro um sr humano

, m sgundo lugar, su conslhiro. O humor foi aquilo qu mlhor ius-

trou nossa humanida d'

J  Biggs ministou um a paesta p aa a Ro ya Socie ty o f edicine, da qua

destacam os o seguinte t echo :

"Fui chamado para consultar um jovm d Livrpool, gago. El quria

dar aulas, mas a gaguira  a carrira d prof ssor nã o combinam. u maior

mdo  sua maior procupação ra o mbaraço qu sntia ao gagujar, d

manira qu s sntia mtalmnt agoniado toda vz qu tinha qu dizr

algo. mbrim d qu tinha lido um artigo d Vikor Frankl um pouco

ants sobr a ração paradoxal. Então, lh passi a sguint orintação: Nst

nal d smana, você vai mostrar às pssoas como você gaguja tão bm!

El rton u na s mana s int  stava claramt aliviado porqu su a fla

stava muito mlhor. El dis: Você nm sab o qu acontcu! Fui a um pu

com o s amigos  um dls m dis s qu achava qu u  ra gago. Rspondi qu

ra,  daí? Foi nss instant qu pgui o touro à nha  du crto'

Outo caso de gagueia se efee a um auno da Duquesne nivesity, que

me esceveu o seguinte:

"Durant dzsst anos, gaguji muito. Houv tmpos m qu qui

incapacitado d falar. Fiz divrsos tratamntos, mas nnhum com sucsso
Crto dia, um profssor m passou a incumbência d falar sobr su livro

Man Search fr Meaning [Em Busca d ntido] um sminário. Li o livro

 conhci sua intnção paradoxal. Dci di usál a m mu próprio cas o , vja

só, logo na primira vz la ncionou maravilhosamnt. Não havia m

sinal d gaguira. Em sguida, dcidi m confrotar com as stuaçõs nas

quais  u smpr gaguj ava,  novant nm sinal d a gaguira . Alguma s v

zs não a usi,  a gagu ira voltou imdiatamnt. Enxrg o nis so uma prova

 qu ralmn f oi a intnção paradoxal qu m livrou da gaguira'
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O chst  o pod a ca d foa dsss at os: agadço a U Mshouam,

gotaputa da Uv sidad Havad, po qu s sgu:

Um d sus pacints foi conocado pas forças armadas austraianas

 staa conncido d qu não sria acito por sofrr d gaguira sra.
Quando nalmnt fo i aistado,  tntou mostrar ao méd ico, por três 

zs, como ra gra  su problma, mas lh  ra impos síl gagujar. Por m,

 foi di spnsad o po r causa d prssão ata "s forças armadas austraianas

proalmnt não acrditam até hoj qu l sja gago' ncrra o rato.

O mpgo da tço paadoxa nos casos d gagua fo muito dscu

tido na itat ua citíca Mafd Esman ddcou ao tma a sua dss ta

ção d 1960 a Uivsdad d Fiug m Bisgau J Lhm pucou suas

expêcia s com ca ças ssatado qu apas uma vz g stous o apac-

nto d st omas susttu tvos; sso cospod às osvaçõs d L  Soom,

azaz, Ldwdg  C Soom, qu o cotaam m um úico caso d

sintoma susttutvo na aic aço d a itço p aadoxa 

Crta z, ors tratou d um a pacint qu iia conicta d qu tinha

smpr d dormir o sucint Mas a s casara com um homm qu tinha

muitos compromissos sociais, d manira qu ota  mia a tinha d s

ditar muito tar d. El a diss qu smpr suportara mal isso. Mui tas zs ra

acomtida, ainda durant a noit, d u m ataqu d nxaquca por ota da

uma da manhã, ou n o mais tardar na manhã sguint.  liminação dssas

 J Lehebe itetio paadoale pocé dé de psychothéapie : Aca nurica ica ol 64
1964, p 25

 L Solyo J GaaPee B L Ledwidge . Solyo "Paadocal Itetio i the Teatet of
Obsessie oug hts a Pil ot Study op cit

 Asche ão obseou s itoas substitutios após o epego da iteção paadoal Ele tabé é
cota cosidea a iteção paadoal coo ua sug estã o "A iteção paad oal foi ece te mes
o quado as epectat ias do s pacietes ea claaete cotáias ao cioaeto da técic
L MM Asche Reiew of Liteatue o the Teatet of Isoia with Paadoical Itetio
ar iédito)

5858 Athu Joes op c it
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naqucas, associadas a dormir tard, foi lograda com o mprgo da in

tnção para doxal  pacint rcbu o conslho d dizr a s i msma Bm,

agora ocê ai sofrr uma naquca daqulas, bm trríl Dsd ntão,

como rlata or s, os ataqus css aram.

Esse caso eva ao empego da inteno paadox em caos de distúbios de sono.

adiq , qu já citam os, tratou crta z d uma pacit  d 54 anos qu ti

nha s tornad o dpndnt d son ífros  fora intrnada num hospital. "Ela

saiu d su quarto às dz da noit  pdiu os soní fros. E la Ond stão mus

comprimidos ? Eu into muito, ls acabaram  a nf rmira s squcu d

pdir mais. Ela Como ou dormir , ntão? Eu Hoj trá d sr sm rmédio

Ela raparcu duas horas mais tard. Ela implsmnt não dá. Eu E qu

tal a snhora s ditar noamnt , para ariar, não tntar dormir, mas, ao

contrário, s sforçar para car acordada a noit toda? Ela mpr achi qu

u foss maluca, mas acho qu o snhor também é. Eu ab, às zs gosto

d sr maluco . . . a s nhora ntn d? Ela O sn hor stá falando sér io? Eu

O quê? Ela Isso d u tntar não dormir. Eu Claro q stou falando sério.

Tnt! Vamos r s a snhora consgu car acordada a noit toda. Pod

sr? Ela O.k. Quando a nfrmira ntrou no quarto pla manhã para lh

trazr o café, a pacint ainda não tinha acordado'

Há ainda uma anedota que meece se citada nesse contexto; está egistada

no conhe cido iv o de Jay Hayey, Stategies f Psychtheapy

Durant uma palstra ministrada plo famoso hipnotizador  traputa

Milton H  Erickson, um jom s lantou  lh diss "Talz o snhor con

siga hipnotizar outras pssoa s  mas não a mim. Erickson conidou o jom

a subir no palco  sntars,  dpois lh falou "Você stá compltamnt

dsprto  ocê continu ará dsp rto  ocê stá cando cada z mais ds

prto, mais dsprto, mais dsprto ..  E imdiatamnt o j om ntrou m

trans profundo. 

5 Jay Hayley Sraeies ofPsychoherapyNoa ork Grune & Stratton 1963
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  edicott, p siquiata da nivesidade da No va Zeândia, evou o é -

rito de epega a intenção paado xa pea pieia vez não apenas no so no,  as

tabé nos sonhos Ee já tinha tido uito êx ito co e a  incus ive no caso de

 paciente que ea psic anaista

Havia uma paciente que sofria regularmente de pesadelos, sempre

sonhando que era perseguida e, por fim, atacada com uma faca. Em se

guida, el a gri tava , e se u marido também acorda va Medlicott orientou a

a se esforçar ao máximo para sonhar esses terríveis pesadelos até o m,

até que o esfaqueamento tivesse um fim. E o que aconteceu? Os pesa-

delos cessaram, mas o sono do marido continuou abalado: a paciente

tinha parado de gritar enquanto dormia, mas pa ssou a rir tão alto que o

homem também se incomodava. 60

a eitoa dos Estados nidos nos eata ago seehante:

"a quinta feira, acordei deprimida e ach ei que nunca mais recobraria a

sade. Durante a manhã, comecei a chorar e estava desesperada. embrei

me então da intenção paradoxal e disse a mim mesma: Vamos ver o quão

deprimida consigo car. Vou chorar tanto que o apartamento será inundado

de lágrimas. E imaginei minha irmã entrando e dizendo: Que diabos é toda

essa torrente de lágrimas? Tive de rir ta nto disso que quei com med o. Des-

sa maneira, não me resto outra alter nativa senão dizer a mim me sma: Vou

rir tanto que os vizinhos virão correndo ver o que está acontecendo. esse

meio tempo, deiei de estar deprimida, convidei mina irmã para sair co

migo era quintafeira, como eu disse, e hoje estamos no sábado e continuo

me sentindo ótima. Creio que a intenção paradoxal funcionou há dois dias

como uma tentativa de chorar e, ao mesmo tempo, olhar no espeho  sabe

Deus por quê, mas co simplesmente imp ossível chor ar de novo'

Pode se qe ea não e steja tão eada Ana, abas  a intenção paado xa

 a autoeexão  são veícuos da capacid ade huana do au todistanciamento

 R  Mdlictt, " Mngnt f Anity': Nw aland dica jurnal, l 0, 1 969,  155.
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Obs evamos o tempo tod o qe a intenção paadoxa também f ncion a em

casos sé ios e cônic os, há tempos instaados, e também qando o tata mento é

cto. Foam descitos casos de neoses obs essivas insta adas há sessenta anos,

às qais a intenção paa doxa consegi taze ma mehoa decisi va Os s

cess os teapêticos qe f oam acançaos com o empego dess a técnica são no

míimo speendentes e notáveis qando os co nfontamos com o pess imismo

bíqo qe o psi qiata de ho je dedica às neos es o bsess ias g aves e cônic as

L. Soyom, GazaPeez, Ledwige e C Soyom fazem efeência ao estado de

doze pesqisas sbseqentes, oigináias de sete países difeentes: as neoses

obsessivas de 50% dos casos eam consideadas não inenciáveis teapetica

mente. Os atoes consideam o pognóstico da neose obsessiva pio do qe

o pognóstico de otas fomas de neose, e a teapia compotamenta, na opi

nião dees, não toxe nenhma mdança nesse cenáio, pois apenas 6% dos

casos pbicados po teapetas comptamentais ap esentav am mehoas. as

também segndo D. Henke, C Schmook e  Bastine apontam, ecoendo a

psicanaistas expeientes, "pincipamente neoses obsessivas gaves se mos

tam incáveis, apesa de intensivos esfoços de tatamento enqanto a inten

ção paadoxa , qe está em o posição à psicanáise, "deixa econhece caament e

possibiidades paa ma inência essenciamente mais ápida em distúbios

neóticoobsessivos

A pati de sa dissetação de 196, Fiedich . Benedi demonsto qe

o empego da intenção paadoxa em casos seveos e cônicos exige m empenho

pessoa mito gande. Nesse contexto, qeemos também epeti qe "o efeito tea

pêtico da intenção paadoxa  depe nde da coagem do teapeta em intepeta paa

 1 K. Kocourk, E Niur  Pul Polk In itor E. Frnkl, ictor E. on Gsttl; J. H . Schultz

(orgs.). Erbni dr linichn Anndun dr Lhr  i Hndbuch dr Nurnlhr und
chhi. Muniqu/Brli , Urn & Schwrznrg, 1 959

2 . Solyo; J GrzPrz; B.  dwidg;  Solyo, "Prdoicl Intnt ion in th Tr tnt of
Osssi oughts  Pot Sudy, op. cit

3 D Hnkl; . Scook; R Bstin In rxi dr chhr i, ol. 17 1972 p 236.

 Fridrich M. B ndikt , u r Tri n  und znnu richr S  i Hi d r rd
xln Innin und Drxin nch V E. Frnl. Muniqu, 1968 (Dissrtção)
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 paciente sua apicaço  o que já foi demonstrado a partir de u m caso concreto

A terapia compotamenta tam m rec onhece a importância de tais procedimentos

a cunhar uma expresso própri a para tanto, chamando s de mdeig.

O seguinte caso deve compr ovar que a intenço paradoxa tamm f uncio -

a em casos de onga duraço e que o tratamento pode ser reve

Ralph G. Victor  Carolyn M. Krug, do Dpartamnto d Psiquiatria da

Unirsidad d Washington, aplicaram ss a técnica no caso d um h omm

iciado m jogo dsd os 14 anos. Els ori ntaramn o a joga r três horas por

dia, mas l prdu ta nto qu m três sma nas sta a sm dinhiro. E o qu

os traputas zram? Friamnt, ls aconslharamno a ndr o rlógio.

D um modo ou d outro, ra a primira z m int anos ("ar 2 yars

and  psychiatrists, como stá litralmnt na publicação) qu o pacint

s lirou d sua paixão plo jogo.

N ivro iica Behavi eapy,8 ax Jacos comenta o seguinte caso:

 snhora K . sofri a haia plo mnos 15 anos d uma sra c austro

fobia quando foi s consultar com acobs na África do ul, uma smana

ants d voltar para casa, na ngatrra. Ela é cantora lírica  tm d iajar

muito plo mundo a trabalho. ua claustrofo bia concntras jus tamnt m

aiõs, ladors, rstaurants   tatros.

a técnica da intnção paradoxal d Fran, l scr.

acobs orintou a pacint a procurar por situaçõs qu dsncadassm

sua fobia  dsjar aquilo qu smpr tmu  sufocar. Ela tinha qu dizr
a si msma "Vou sufocar agora, já [let it d its damnde st]  lém disso, a

55 ior E Frankl "Di Psychothrapi in dr Prais op cit 1947/1961

 Ibid

 alph G. ictor; arolyn M Krug "Paradoical Intntion in th ratnt of opulsi
abling Aricn urn f chhr ol. 1  1967 p  808

 M Jacobs. In Arnold A. Lazarus ( org)  Cinic bhir hr Noa ork Brunnr-a zl 197
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pacint rcbu trinamnto d "rlaxamnto progrssio  "dssnsibi-

lização' Dois dias mais tard, la staa apta a ntrar num rstaurant sm

maiors problmas, andar d lador  até d ônibus. Quatro dias dpois

la pôd ir a um cnma sm mdo  não staa mais ansiosa plo su oo

d olta até a nglatrra. D ondrs, la rlatou qu foi capaz d andar d

mtrô, coisa qu não fazia haia anos E a pacint continuaa sm sintomas

quinz mss dpois d um tratamnto tão br.

Na squência, Jacobs ambm dscr um caso d nuros, mas dssa z

não uma nuros  d angústia,  sim uma nuros obsssia:

O snhor T. so fru uma nuros por 2 anos, tndo passado, sm sucs 

so, tanto por uma psican áli s quanto por um tratam nto com ltrochoqus.

u principal tmor ra sufocar nquanto comss, bbss ou atrassass

uma rua. acobs orintouo a fazr xatamnt aquilo d qu smpr t

mdo : "Usando a técnica da intnção paradoxal, l rcbu um copo dágu a

 foi instruído a tntar, d todas as maniras, s sufocar Isso dria sr r

ptido três zs ao di' lém disso, o pacint trinou rlaxamnto. Na 2

sssão, o pacint diss qu não tinha mais qualqur sintoma.

Smpr s prguna quais são as condiõs  prruisios para um

oraão no modo ogorapêuico E  usamn a cnica da innão p

radoa qu asa s zs sr sucin o ao d concêa bm a partir d

bibiograa isn  oda manira,  nr os psiquiaras  psicnaists

qu idam com a in não paradoa d man ira mai s ci n  cons in am 

bm aqus qu nunca nraram m conao conosco Sabmos por mio d
suas pubicaõs u s concm a innão paradoa apnas por mio d

nossa s pub icaõ s Mas  ambm  inr ssan noar com o os dirns autors

modi cam a int não paradoa  a combinam com ouros procdimnos Ess 

prcpão apnas r ora nossa conicão d qu  a psicora pia  ou sa, não

somnt a ogo rapia  dpnd da coní nua disposi ão para impro isar  Ond

xis a possibiidad d organizar a ormaão a parir d dmonsraõs cíni

cas,  ssa improisaão qu d  sr nsinada, no m da s conas  E qu tab

pod sr aprndida
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A frqênci com q os ligos plicm co êio  innção prdo m

i smos  srprndn.

Diant d nós stá a carta d uma mulhr qu sofru d agorafobia por

catorz ano s, tnd o fito um tratamnt o ps icanalítico ortodoxo por três ano s
sm mlhoras Durant  dois anos,  la s consult ou com um hipnotizador, 

sua agorafobia mlhorou um pouco  pacint chgou até a sr intrnada

por sis smanas Nada a ajudaa d rdad Ela scr: "Nada mudou

ralmnt m catorz anos Cada dia d todos sss anos foi um infrno'

Chgou um tmpo m qu la quria dar miaolta no mio da rua, tão

sra staa sua fobia Foi quando la s mbrou daquilo qu tinha lido no

mu liro Man Searchfr Meaning [Em Busca d ntido]  diss a si ms-

ma: "gora ou mostrar a tod os ao mu rdor como u sou mst r nisso : n

trar m pânico  tr um ataqu ' E, d rpnt,  la s acalm ou Ela continuou

su camin ho até o suprmrcado  fz as compras Na hora d pagar, porém,
comçou a suar  a trmr E oltou a dizr a si msma: "ou mostrar agora

ao caixa como posso m nsop ar d suor El ai car spantado  pnas n o

caminho d olta la prcbu qu tinha s acalmado E continuou assim

Dpois d pouca s sman as, com a ajuda da intnção paradoxa l, la ra capaz

d domina r d tal manir a a agorafobia qu às zs não cons guia acrditar

qu tiss stado dont um dia "Tnti muitos métodos, mas nnhum m 

du o rápido alíio do su método crdito na intnção paradoxal porqu a

tsti m mim msma tndo lido apnas um liro'

Não podmos diar d rgistrar, por curiosidad, qu ssa mulhr 

agora saudál  t a ambição d compltar s u conhcimnto sobr a

ntnção paradoxal oriundo da litura d apnas um liro Por uma sma

na, la publicou no jo rnal Chicag Triune o sguint anncio: "Gostaria d

ntrar m contato com qualqur pssoa qu conhça o tratamnto da ago

rafobia pla intnção paradoxal ou qu tnha passado por l' Um rcort

acompanha a sua carta Mas ninguém s  manifstou 

O fo d o ligo podr sr  innção prdo,  ind mis m si
smo, s  o rn  comprnsí l qndo lmbr mos q   s bsi m cpig
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mechaisms (mecansmos de enf entamen to dsoní ves no se  humano  o

que as já ctadas osevaões de Hand comr ovam De sse mo do, odemos co m-

eende tam m o segunte cas o:

Ruvn . K, d sral, studant na  . ntrnatioal Univrsi, foi
alistado no srviço militar aos 1 8 anos  "Estava asio so or srvir o xército

chava qu a luta do mu aís or sua sobrvivcia fazia sntido ssim,

tnti dar o mlhor d mim ngrssi voluntariamnt as troas d li

t como paraqudista Fui xosto a situaçõs nas quais miha vida stv

m rigo Por xmlo, ao saltar do avião l a rimira vz, snti mdo 

stava litralmnt trmndo,  tntar scondr m fz trmr ainda mais

Então, dcidi scancaar mu mdo. E, dois d um tmo, os trmors

dsaarcram Usi a intnção aradoxal d manira involuntária,  sur

rndtmnt la ncionou'

as a ntenão aradoa não  descoeta de um nco ndvíduo ad

sm ppi m Seu ncío ásco tamm fo descoet ea squata r-

centíca Em sua aesta gtheapy ad eigis thpsychiatic eapy,

J  Ochs defendeu sua convcão de que a etnosquata aca ncíos que,

mas tade, foram sstematzados ea ogoteaa A medcna dos fau sea,

em sua onão, esecamente ogteaêutica "O amã da siquata oua

meicanoameicana, o cade,  um ogoteaeuta Ochs tamm se efee a

aace e ogeson  segundo os dos tmos , a medc na oua tamm faz uso

de pincíos geais que tamm têm um ae na squata modena: "Paece

que a ogoteraa  um eo ente os dos sstemas

Tas hóteses aecem ausíves quando comaamos dos eatos como

os que se seguem

O rimiro s dtém num squizofrnico d 24 anos, qu soi a d aluci

naçõs auditivas El  scutava vozs qu o amaçavam  dsdnhavam Nos

so iformant travou cotato com o aci nt durant uma itrnação num

99 Palstra nstrada na Pnnsylana Scgcal Scty  968, na ana Ursty
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hospital. " O pacint dix aa su quart o no mi o da noit para rclamar qu

as ozs não o dixaam dormir. El tinha sido orintado a ignorálas, mas

isso ra imossíl . Dus n tão o sguint diálogo: Médico: Q u tal tntar

d outr ito? Pacint: Como assim? Médico: Dits  siga da manira

mais at nta possí l aquil o qu as  ozs lh dizm  não prca nm uma pa

lara, cto? Pacint : O snhor st á falando sério? Médico: Claro qu sim.

Não o or qu ocê não pos sa s dirtir com s sas maldit as oz s (these

Gd dmn things)  só para aria r um pouco. Pacint: Mas u achaa .. . Mé

dico : Tnt. Dpois a gnt olta a con rsar Dpois d  45 minutos l tinha

adormcid o. Na manhã sguin t, staa fliz  as ozs o tinham dixado

m paz plo rstant da noit'

E, agoa, outo eato Jack ue isitou ceta ez uma cínica geenciada

po psiquiatas adeptos do zen  O ema que conduzia o taaho desse s psiquiatas

ra: "A ênfase  ie com o sofimento em ez de ecama dee, anaisáo ou
tnta eitáo

Crto dia, uma mona budista qu staa sofrndo d um sr s

tado d con fusão m ntal f oi intrnada. El a sta a tns a  amdrontada,

pois im agina a qu cobr as andaa m sobr la. Médico s urous, p si 

quiatra s  ps icólogos á tinham d ado o caso c omo in sol l, quando foi

a z do psiquiatra adpto do zn. "O qu acontcu?, l prguntou.

"Tnho tanto mdo das cobr as  há cobras ao mu rdor , m todos os

lugars' O psiquiatra zn pnsou um pouco  dpois diss: "nfliz

mnt tnho d ir, mas ol to m uma sm ana. Enquanto isso, quro qu

ocê obsr atntamnt ssas cobras. Dpois ocê trá d m dsc r

r cada um d sus moimntos. Uma smana mais tard, a frira á

tinha oltado ao s u stado normal. "E aí, como ai? , prguntou o psi

quiatra zn. "Obsri as cobras da manira mais atnta possíl, mas

não consgui por muito tmpo, pois quanto mais u prstaa atnção,

mais las sumiam.

 Jck Hubr Tuh an Earn Wind. No ork Bnt Books 1968
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Rsanos agora comnar o rciro padrão paológico d ração. En

quano o primiro padrão  caracrizado p la nuros  d angúsia  o s gundo

plas nuross obsssias, o rciro s rfr a um mcanismo qu nconra

mos nas nuross suais, ou sa, m casos nos quais a poência  o orgasmoaprsn am probl mas. Nsss ca sos, obs ramos ai nda qu, como nas nuross

obsssias, o pacin lua; mas nas nuross suais l não lua conra ago

(dissmos qu o nuróico compulsio lua ct a compulsão. O nuróico

sual ua p algo,  l o fa z  mdida qu lua por pr azr sual, n a forma 

poência  orgasmo. nflizmn, porm, quano mais s busca o prazr, mais

 s sai. Pois o prazr não  nm o ral obio d nosso comporamno 

ação nm uma ma possíl; l  muio mais um fio, um fio scundrio

qu surg sponanamn smpr qu inciamos nossa auoranscndên

cia, smpr qu nos nrgamos no amor a algum ou a sriço d algo. Assim,

quan do não samos mais prsando anção ao parciro, ma s apnas o prazr ssa nos sa onad d  prazr arapalha a si msma . A auomanipuação f racas sa.

O ca minho para o prazr  a auorralização pass a ncssari amn pa nrg 

d si msmo, po squcimno d si msmo. Qum considra ss caminho

um sio na scolhr um aalho  ir d iro ao nconro do prazr como um a

ma. Mas ss aalho s mosra um b co sm saída.

IURA 

Noamn podmos obsrar como o pacin nra num círcuo icioso.

A ua plo prazr, a ua po r po ência  orgasmo a onad do prazr , qu forçou
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a hiprinnção do prazr (F igura 3 , não son ira o praz r da pssoa coo

raz ua hiprrl xão amb forçada: a pssoa c oça a s  obsrar duran o

ao  igiar ab o parciro E a sponanidad acaba 

S nos prgunaos o qu pod r iniciado a hiprinnção nos casos d

súrbios d poênc ia, aos noar qu  o pa cin rga no ao sxual u d-

spnho qu lh  xigido Rsumindo, o ao sxual  u carr d xigên

a   1967 aponaos qu o pacin "s sn, por assim dizr, obrigado

a cprir o ao sxual  ssa "compulsão  sxualidad pod sr ua copul

so d su próprio u ou ua copulsão grada por ua siuação' A compulsão

d ab ir da parcira (parciras xigns do pono d isa sxual, "d

pramno for O signicado dss rciro aspco foi conrado xp-

rinaln a  aniais Konrad Lornz consgui fazr co qu a fêa

  pixba não na dass  d anira "coqu  a o acho, as d anira

rgica O piba acho ragiu, diríaos, d anira huana: por rxo,

su órgão d copulação s fchou

Às rês insâncias ciadas qu pri a sxualidad dos pacins,

aras, ais rcnn, mais do is faors riiro, o alor qu a socda-

 q prza o dspnh o d  capac ida d dsmpnho sxual A dpndênc ia

 o diíduo sn m rlação a sus pars  quilo qu os ouros, o grupo ao

a prnc, considra "i'  pee pesse) , faz co qu a poência  o or

aso sa nados  anira forçada Mas não  apnas a hiprinnção qu

é criada colian assi, as amb a hiprrlxão O rsan da spon

aiad qu a pee  pesse dixou inocado  aboc anhado plos pesse gps

rps de pessã}
Esaos falando da ndúsr ia d prazr sxual  da indús ria da

foração sxua l A prss ão para a consu ação sxual qu las ê co o obio

é lada s pssoa s plos hidde pesades pesases c ts,  a ídia d massa

s rsa a isso  O paradoxo  qu ab o  o s dixa dominar plo capia

dsrial  balança co a onda sxual, s prcbr qu a o s anipulando

m aua conra a hipocrisia dria fazêlo ab ond a pornograa, para

 ss ngócios não sa arapalhados ,  usada c oo ar ou inf oração

  iktor E. Frank , rzlche Seelsore,op. ci t 1946
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A situação s e agravou de tal maneira que ca da vez mais autores observam

um aumento da impotênci a entre os ovens e culpa m a emanc ipação emin ina por

esse aumento J M Stewart la a respeito de "impotência em Oxod: as ovens

andam para cima e para baixo exigindo seus direitos sexuais demadig sexa

ights) e os ovens cam com medo de ser considerados amantes medocres por

parceiras com muita ex periên cia Mas tambm G eorge L Ginsberg, ili am A.

Frosch e eodore Shapiro pulicaram um trabalo chamado "Die neue mpo

tenz [A nova impotência] em que alam explicitamente que "o homem ovem

sentese exigid, na medida em que se descobre nesse caso de nova impotência que

a inici ativa para o ato sexual veio do lado emini no'

Enrentamos logoterapeuticamente a hiperrelexão com uma derrelexão,

enquanto para o combate da hiperintenção patológica nos casos de impotência

este uma tcnica logotera pêutica que data d e 1 94  Orientamos que o paciente

não encare o ato sexual "de maneira programática, mas o conduza com carinhos

contnuos  ragmentados , com o no cas o de prelimin ares sexuais mútuas . Tamm

pedimos que "o paciente diga à parceira que ele s estão sob uma estrit proib io do

ato sexual a verdade, o paciente deve transgredir essa proibição em algum mo-

mento, ma s, á livre da pressão de exgências sexuais que at então vinha m do l ado

da parceira, começ ará uma aprox imação cresce nte at o coito, corr endo o pe rigo

de ser re eitado pela pareira (p or causa da inútil proibição do ato sexual  Qunto

mais ele  reeitado, mais terá sucesso'

illiam S Sahakian e Barbara Jacquelyn Sahakian acreditam que os re

sultados das pesquisas de  Masters e V Johnson corroboraram integralmente

nossas próprias Realmente, o mtodo de tratamento desenvolvido em 1970 por

asters e Johnson apresenta pontos muito parecido s com nossa tcnica publicada

7272 MM Stwt In sychly and L Nslr, ol I,  97 p  SS

33 Gorg  Ginsbrg; Wili A Frosch; hodor Shpiro In Archivs f Gnral sychiary,
ol  197  18

44 ktor E. Frnkl, "D Psychothrpi in dr Prs op ct, 1947

55 Wili S Shn; Brbr Jcqul Shn, "ogothrpy s  Prsonlity ory: sral
Annals fsychiary, ol 10   97 p 30
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e 1 94 e apresentada aqui ra pidamente Mais uma vez, vamo s conrmar nossas

rmações com alguns caso s

Godryd Kaczan ows tra z um relato sobre um cas al que o consul tou

Els tiham s  casado haia poucos mss  O homm staa i mpott 
muito dprimido. O casamnto acontcra por amor,  o homm staa tão

fliz qu só tiha  objtio, qu ra torar sua mur o mais fliz possí-

l, também sxualmnt, fazndo com qu la chgas s a orgasmos muito

intsos Dpois d poucas s ssõ s, Kaczao wski chgou à coclu são d qu

ra xatamnt a hiprintção do orgasmo da mulhr qu dia tr impos

sibilitado a potêcia do homm. E também notou qu o marido daria mais

à mulhr do qu um orgasmo ao "s trgar a la  isto qu ss orgasmo

acontcria automa ticamnt, dsd qu não foss a itnção ltima. gu

do as rgras da logotrapia, Kaczano wski prscru uma proibição d sxo

até sguda ordm, o qu claramnt aliiou o pacint d sua asidad a-
tcipatória. Como sprado, dpois d poucas smaas o pacit  ignorou a

proibição, sua mulhr foi cotra por algum tmpo, mas dpois também rsol

u ignorál a  dsd ntão a ida sxual d ambos stá  00% normali zada.

Há u cas o análogo de Darrell Burnett, que trata nã o de impotênci a, as

e rigidez:

Uma muhr qu sofria d frigidz caa o tmpo todo obsrando o

qu acontcia com su corpo durat o ato sxual, ttando fazr tudo d

acordo com os manuais Ela foi orintada a prstar atção no marido. Uma

smaa dpo is, t um orgasmo

Assim como n o caso de Kaczanowski, em qu e a hiperintenç ão oi elim inada

ela intenção paradoxal, ou sea, p ela proibição do ato sexual, a hiperre lexão da
aciente de Burne tt oi elim inada pel a derreexão, mas is so só oi pos svel porque

a pacient e cons eguiu praticar a autotra nscendência

 Godf ryd Kaczan owski " ogothrapy a Nw Psychothrapu tic Tool  sychosoaics ol 8
1967, p. 158.
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Algo semelante ocorreu no caso se guinte, da mina própria casustica

 pacint io até mim por causa d sua frigidz. Na infância, la

tinha sio abusada sxualmnt plo pai  staa conncida d qu isso

iria à tona. Mas imrsa na ansidad antcipatória, la smpr staa "à

sprita  quando manti nha um contato íntimo com o parciro, porqu la

quria nalmnt consolidar sua fminilidad  conrmála. sso fazia

com qu s ua atnção stiss diidida ntr o p arciro  la própria. Tudo

isso dia também diidir o orgasmo pois a atnção qu prstamos ao

ato sxual é dirtamnt proporcional à nossa incapacidad d ntrga.

Dis s lh qu sta a sm tmpo d atndêla  pdi qu  oltass dali a dois

mss. E até lá la não dria s procupar com sua capacidad ou inca

pacidad d chgar ao orgasmo  pois iríamos falar longamnt a rspit o

durant o tratamnto , mas dirig ir toda sua atnção ao parciro durant o

ato sxual. E o qu acontcu m sguida m du razão. contcu o qu

u pr ia  pacint olt ou não dpoi s d doi s m ss, mas dpois  dois

dias   curada.  mra libra ção da atnção qu prsta a m si msma, d

sua capacidad ou incapacidad d orgasmo (m outras palaras, uma dr-

rxão),  uma ntrga mnos tnsa ao parciro foram sucints para

proocar um orgasmo p la primir a z

Por vezes, nosso "truque só  unciona quando nenum dos doi s arceiros

est ciente del e Agradeço o s eguinte ca so a Myron J or n, e aluno meu, que

mostra o quão inventivs temos de ser em tais situações

"Um jom casal m  procurou por causa da impotência do marido. Sua

mulhr lh dissra árias zs qu l ra um aman horríl (a lusy le)

 qu la staa pnsando  m procurar outros homns a m d nalmnt sr

satisfita. Pdi aos dois qu cassm, durant todos os dias d uma smana,

ditados lado a lado na cama, nus, fazndo d tudo a nica coisa stritamn

t proibida ra o ato sxual. Ri os dois uma smana mais tard. Els diss

ram tr tntado sguir as instruçõs, mas  inflizmnt' tinham tido rlaçõs

por três zs. Fiz d conta qu staa nfurcido  insisti qu s mantissm
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rms plo mnos na smana sguint Passarams apnas poucos dias 

ls m ligaram para dizr qu, noamnt, tinham sido incapazs d sguir

mha ordm  muito plo contrário, tinham tido rlaçõs mais d uma z

por dia Um ano mais tard, soub qu o sucsso prduraa'

Mas tambm  poss vel qe o "truque tenha de ser aventado não ao pac ien -

e as  sua p arceira Aconteceu assim no c aso a seguir

A participant d um sminário d logotrapia ministrado por osph

B abry na Unirsidad d Brkly usou nossa técnica, sob a orintação

 abry, com su próprio parciro, qu ra psicólogo  também conduzia

m sriço d aconslhamnto sxual (l tinha sido formado por Mastrs

 ohnson) Ess conslhiro sxual staa com um distrbio d potência

"Usando a técnica  ran' nos dissram, "dcidimos qu usan dria

dizr ao parciro qu staa sob os cuidados d um médico qu lh prs-
crra alguns rmédios  qu pdira qu la s abstiss do sxo por um

mês Els saam libr dos pr a car sicamnt róximos, sm qulqur

rstrição, xcto o ato sxual m si Na smana sguint, usan rlatou qu

tinha dado crto' Mas ntão hou uma rcaída usan, a aluna d abry, foi

inntia o sucint para rsolr sozinha a qustão d impotência do ma

rido "Dsd ntão, la não rpt iu a história da proib ição do médico, mas

diss ao parciro qu raramnt, snão nunca, tinha chgado ao orgasmo é

lh pdiu ajud a nss sntido' Ou sja, la assumiu o papl d uma pacint,

a m d impingir ao parciro o papl do conslhiro sxual atio  assim

fazêlo prati car a autotranscndência sso ta mbém fz surgir a drrxão 
liminou a hi prrlxão pato gênica outrora xistnt " Du crto d noo

Dsd ntão, os problmas d impotência não s rptiram'

Gustave Ehrentrau, conselheiro sexual da Caliórnia, certa vez tratou da

eguinte maneira um paciente que soria de eaculação precoce desde os 1 6 anos

Primiro o ca so foi abordado pla trapia comporta mntal, mas msmo

dpois d d ois mss não hou progrssos "Tnt i aplicar a intnção para-

oxal d Viktor ran, l diz "nformi ao paci nt qu l não s ria cap az
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d atrar sua jacuação prcoc,  por isso  dvria s ipotar apnas

m satisfazr a si msmo' E quando Ehrntraut orintou o pacin a con-

sumar o ato o mais rapidamnt poss ív, a tnçã o paradoxal fz com qu

a duração do coito s quadrupicass Não houv mais rcaídas ds d ntão

Outro terapeuta sexual da Cai órnia, Claude Farris, envioume  relato que

mostra que a intenção par adoxal tamb m pode ser usada no cas o de vaginismo

Para a pacint ducada num convnto catóico, a sxualidad ra um

tabu xtrmo Ea vio s tratar por causa d muitas dors durant o ato

sxua Farris orintou a a não rlaxar a rg ião gita, mas prss ionar tant o

a muscuatura da v agina a m d torn ar impossív a su marido pn tráa

Uma smana mais tard, o cas a aparcu para contar qu o ato sxua tinha

transcorrido sm dors pa primira v z m sua vida conjuga N ão s  sab

d rcaídas O curio so n ss c aso é o fato d usar a intnç ão paradox a a m

d s  chgar a um raxamnto 

Nss contxto, dvmos mncionar também u xpriência d D

vid L. Norris, psquisador californiano tv, o vountário, foi orintado a

raxar, o qu  tntou, sm sucsso, visto qu s sforçou muito para isso

Norris consguiu obsrvar o procsso muito bm, visto qu o vountário

stava igado a um tromiógrafo qu rgistrava smpr 5 microamprs

Em crto momnto, Norris diss a tv qu  nunca consguira rlaxar

d vrdad Nssa hora, tv xpodiu: "Qu s dan o raxamto Estou

m ixando para isso' E a aguha do tromiógrafo baou imdiatamnt

para 1 microamprs " Tão rapidamn t, diss Norris , "qu u pnsi qu

a unidad (aparho) stivss dsconctada Nas sssõs sguints, tv

tv sucsso porqu não tntou raxar'

Algo análogo vale tambm para os diversos mtodos de meditação, para

não dizer se itas, que hoe não estão men os na mod a que o relax mento Uma pro-

essora de ps icologia americana escreveu para mim: "Passe i recentemente por u

treinamento de meditaç ão transcendental, mas desist i após algumas semanas por

que senti que co nseguia me ditar sozinha, mas quando come çava a azêlo  ormal-

mente, não conseguia mais'
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Esque ma d a te o i a das n eu oses

II . TEORI. TEORI A DAS NUA DAS NU RROSES OSES COMO COMO PROBLEMPROBLEM AA

FÇÃO  CLSSFÇÃO  CLSS FCÇÃO FCÇÃO  S OÇS RÓTCSS OÇS RÓTCS

O termo "neuros e oi cunado por Cullen ( 1  . Mas apoiarse na de-

ção de Cullen para a neur ose pod e levar a uma des orientação, pois o conc eito,
ese então, passou por uma mudanç a de si gnicado, como Quandt e Fervers res-

ltaram. E poderamos dizer que os dierentes signicados oram se sobrepondo

 aos outros ao longo do tempo. Assim  po ss vel compreender que tanto Bumke

anto Kurt Scn eider advog assem a extinção do con ceito de "n eurose. Tambm

los estar ia disposto a ingressar nes sa coluna, pois ele ainda considera o conceito

ut pouco denido e, o mais, totalmente dspensável mesmo assm, ele pró-

o acrescenta que a expressão parece ser inextinguvel.

Em geral, parece aver na literatura corres pondente duas tend ência s em

lção aos limites do conceito de neuros e: uma inac ionária e outra deacio -

a No que diz respeito  ltma, seu representante mais vigoroso  erner
llger, que advoga contra uma ampliação do conceito, ou sea, contra uma

liação de seu conteo. Do outro lado, estão autores como Rümke, que

lia as ronteiras de tal maneira que não enxerga a neurose como doença,

 uma unidae nosológica, mas como uma sndrome, ou sea, uma era

ae sntoat ológca .

Nós própros ueremos tomar posição intereiára dess es dois pontos ex

s, na m edia em que azemos uma dierenciação entre a neuros e em seu

to litral, exato, e aquela no sentido lato, mais amplo. Podemos separar uma
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neurose autêntca das pseudoneuroses, o que não quer dizer que precisemos e

pressa r o preo "pse udo  po demos ta mbm deix álo de lado, sem mas

Ao menos no sentido de uma hipótese de trablho, ou sea, num sentdo

mas ou meno s heurstco, sugermos partir da denição que dz que está corre tochamar d e neurótica toda doença que  psicogênica 

  


intomatologia

' Fnopsíquica Fnossomática
 omatogênica Psicos Donça no sntido comum
w

Psicogênica Psiconuros Nuros orgânica

Assm que tomaos essa posição de partida, surge natural ente u esque-

a das possbilidades de doenças do ser huano Como prncpios de classica-ção nosológcas, usamos:

1  a sntomatolo ga ou enomenologa e

2 a etiologia da doença em questão

sso quer dzer que colocamos, de u lado, as doenças de acordo com as

manestações (pato lógicas  sinto mas ou enômenos  que el as geram e, do ou

tro, como surgiram: dess a maneira di erenciamos do enças enopsquicas ou  enos-

soáticas e somat ogêncas ou psicogênicas ( Fgura 4

Vaos começar primeiro co m a psicose co mo um a doença qu e gera man

estações psqucas ( enopsquicas , mas que surge por causas somátic as (s omato-

gênicas  sso não quer diz er, evdentemente , que as supostas causas somátic as daspscoses  oram pesquisadas centicamente (Se quisermos, sera possvel alar

das scoses como doenças criptossomáticas Pelo contrário, Kurt Schneider de

ne como um escândalo da ps iquiatria o  ato de os mbi das pscoses endógenas

sere desco nhecidos at ho e  A delmitação da som atgênese tambm não que

dizer qu e ua doença s omatogênica não poss a ser tratada de aneira psicotera-

pêutca ( vea p 8 

Pelo que o dto , acabamos de crar liites  e onde há lmites há tamb 

os casos lmtroes Teos de nos aastar da tentação de procurar comprovar o
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egar algo com caso s limtro es, po is com a auda de c asos ltro es tudo po de se r

omprovado ou negado  e iss o quer ize r que nenhuma compro vação e nen ha

egação são p ossv eis Com razão Jürg Zutt disse certa vez que tambm há seres

vos dos quais não podemo s dizer com certeza se sã o animais ou plantas; apesarsso, nngum se dá ao direito, por este motivo, de armar que não há uma dis-

nção esse ncial entre animais e plantas Heyer diz algo se melhante qua ndo aponta

ue ningum u sará a exstênca do s hermaroditas para negar a dierença esse ncal

etre homens e mulheres 

Tambm não s e deve nega r de modo algum que o psquico e o s omático ( ou

seja, não apenas o psicogênico e o somatog ênic o ormam uma unidade ntima  a

uidade pscossomática do ser humano Porm, não podemos conundir ida

 com idetidade (mesmidade, muito menos com ttaidade. sso signica que

embora o psquico e o somático no ser humano esteam assim tão intimamente

lados, ambos continuam sendo duas maneiras de ser com dierenças es senciais,e o que eles têm de comum  apenas o ato de serem maneras de um mesmo e

ico ser Entre essas maneras de ser existe, porm, um abismo intransponvel

 exemplo: a lâm pada  sica  que eu en xergo so bre m im  cla ra e re donda [   ]

euanto a percep ção  psq uca  dessa mesma lâmpad a ou sua ideia  igualme n-

e psquica  não  (depois de  echar os olhos nada cla ra e redond: uma ideia, por

eemplo, pode ser viva , m as nun ca redonda

Tratase de uma questão à parte saber como conseguir manter e proteger a

udade da existência hu mna tambm na teoria, na obse rvação do home m, na ima-

em do homem , apesr des se abismo insupervel entre o ps quico, de um lado, e o

somático, de outro  sendo cada um dees uma maneira de ser essencialmente die -ente Em minha opinião, s so  p ossvel no cont exto de uma consideração da onto-

logia dimensional do problema psico sico Pois enquanto alarmos dessas maneras

e ser apenas em analog ia com uma estr utura em degra us ou camad as  por exem-

lo, como azem icolai Hartman n e M Scheler , continua existi ndo o pergo

e o ser humano ser dividid o, por assim dizer, num ser corporal e num ser anmco

 como se esse ser, como se o homem  osse "compos t'' de corpo e a (e esprito 

as se eu proeto, por exemplo, esse copo que está aqui na minha rente sobre a

esa, no nvel a mesa, tenho como resultado um crculo, e se depois o proeto em
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um plano vertical teno como resultado um retângulo apesar disso, não pos so dize

que o copo  composto por  crculo e um retângulo Muito menos posso dize

que o omem  composto por corpo e alma (e esprito E por esse exato motivo 

corporal e o anmico não p odem ser tomados por degra us ou camadas existentes p

si mesmo s, mas como dimensõ es do ser umano unitário e total Some nte então es

unidade e totalidade podem ser abarcadas antropologicame nte de maneira corret 

Somente então  possvel entender a compatibilidade do incomensurável, a unidade

do ser umano apesar da diversidade das diensões que o constituem

Resumindo: apesar da unidade do ser umano, á uma di erença essenci 

ente o somático e o psquico como seus constituintes (sobre seu constituinte e

sencial, o espiritual, logo trataremos O ato de aver apenas dierenças graduai

entre a psicogênese e a somatogênese não uda isso em nada esse sentido, e

proessor Oswald Scwarz costumava apresentar o seguinte esquema:

IGUA 

psicogênico somatogênico

esse esquema, as verticais representam dierentes doença  com maior o

menor p articipação psicogênica ou so matogênica Uma doença sempre  mais o

menos psicogênica ou s omatogênica Sua posição no esquema  var iável, e a ve

tical que a representa  óvel A diagonal, entretanto, continua sendo um limite

rgido e preciso  quer dizer, o limite entre a reg ião psquica e a somática tomada

como regiões e si, cada uma como uma região ontológica diere nte, uma dimen 

são antropológic a dieente

o mai, vale o seguinte: qualquer doença pode apresentar tanto comp

nentes ps icogênicos quanto som atogênicos, em proporções mutuamente va iávei 

porm, do ponto de vista pragático, o mais importante para nós mdicos, te

rapeta, não  sabe o quanto de psiogênese ou somatogênee está contido n
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ologia Para nós, o que importa  saber a causa prmária: se  pscogênica ou

omatogênica O velo ditado q i be e dist igi f bee dcet po deria ser adaptado

, no sentido de nossa busca por uma terapia o betiva, da seguinte maner a: qi

ee distigi t be e cat.

Um único repar o precisa se  eto  obe ção de que nunca se pode alar de

a psicogênese ou somatogênese primária, visto que em cada caso os compo

ntes causa psquicos e somát icos se ligam num crculo causal, de mo do que o

áco est á s empre condicionado pelo ps quico, assim como o ps quico sempre

á condicionado pelo so mátco Ess a obeção não se col oca só quando se po de a-

ar de u crcul o causal numa obs ervação de cor te transversal do evento da doen 

  enquanto numa observaçã o orizontal logo resulta que se trat a, na realidade,

 ua espia casa , isto , o caso concreto permite a denição precisa de onde

 ent o circular começo u  na área ps quica ou somática , mesmo se depoi s

oer um condicionamento mútuo do psquico e do somático (sso no valida

bm a obeção de que nossa pergunta sobre o que  primário, o psicogênico

 o somato ênico, seja parecda com a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou

 aina, pois no cas o particular concreto de uma galina e u m oo colocados 

a rente, por exemplo, eu poderia muito bem decidir uem veo primeiro

 círculo causal representa apenas uma pro eção da espiral de causas, qu er dzer ,

 btração de uma dimensão (no cas o dado, a dimensão do tempo  

S e voltarmos agor a ao ponto de partida de noss as ree xões, podemos de-

r a eurose como uma doença psicogênca, mas, ainda alm, como uma doença

coênca prmár a Es sa denição vale no s entd o estrito de neurose  ou sea,

ão no das pseudoneurose s

  H J Wtbrcht, Kriik de r Psychosomai k. Stuttgrt, 1955 , p. 87/ 88 "A d d smult ndd
ossomátc, tão nrd hoj m d como  pdr ngulr dos sábos, l, concrtmnt, 
 mplcção suspt do problm corpo-lm [...  sm lr m cont  bnldd d dzr
  tudo o qu é nímco há lgo um pouco somátco m jogo, msmo qu pns sustntdor
 om d um conhcnt o prnt d tot ldd,  prob látc d  squênc, dos procss os
d mpo, d compnsção  dscompnsção ds rlçõs mútus ntr s lrs dos fnômnos
oors  nícos são ddos d ldo. Há dsd  consttção d u m cd nímc-spr
l qu smplsnt dscns sobr o orgânco, té o fto rtroto d oprçõs nícosp
s sobr  ss cmd sustntdo r, [ . . . ] númros tpos d rlçõs possís:
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Ao destacarmos e ampliarmos o campo in erior dieito da Figura 4, veremo 

que no caso das neuroses orgâ nicas  como doenças psicogênicas  enosso mática

 tratas e sempre do eeito do psquico no campo somático Se con rontarmo

esse caso de uma neurose (orgânica autêntica com uma pseudoneurose, ou sea com neuroses não no seu sentido literal, mas num sentido mais abrangente, então

teremos de azer uma distinção entre "eeito e mero desencadeamento (Essa

dierenciação entre eeito ou causa, de um lado, e mero desencadeamento, de ou

tro,  importante não apenas em relação às neuroses , como tambm em relação 

psicoses: as psicoses como doenças somat ogênicas [enopsq uicas] , sob determ

nadas circun stâncias, podem s er desencadeadas tambm pelo psqu ico  apesar de

sua s omatogênese princi pal

Tambm á doenças que são apenas desencadead as pelo anmico  e não

realmente causadas; assim, não são condicionadas animicamente, não são psico

gênicas em senso estrito Camamos as doenças que não são causadas pelo aní
mico, mas apenas por ele desencadeadas, de doenças psicossomáticas (Figura 6)

IUA 6


noético 



noogênico
 

psíquico  
psicogênico psicoss mático

+


somático 



fito dsncadamnto

t
funcional

Ifito

�------·g 
• <

rato g



.
-�

fito rtroatio

Tambm  pos svel que se trate de um eeit o autêntico , mas não do eeit o do

psquico no campo somático (como no caso de neuroses orgânicas genunas e

sim o contrário um eeito do som ático no campo psíquico Como á sabe mos, tai

doenças  de acor do com a Figura 4, enopsqu icas e somat ogêni cas  são, ex de

itie, psicoses; porm, num contexto especial, no qual alamos de tais doença

enopsíquica somatogênicas, trata se principalmente de distúr bios ncionais do
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ipo vegetativo e e ndócrino que à s vezes transc orrem d e aneira mono ssintomá

ica sendo  sse sintoma de caráter psquico; ness e contexto  estar ia ora de questão

ar tal doença de psicótica (Comparemos co aqueles casos que Hans Ho

e em mente ao se reerir às "anomalias congênitas ou adquiridas das reações

egetativas' nas quais "o paciente tende à direção simpática ou parassimpáic'

e "atuam as anomalias do conceito glandular de secreção intern' Ou sea não

evaos em conta conscie ntemente as psicos es e podemos agir assim po rque nos

eportamos apenas às neuroses e pseudoneuroses ou às neuroses em sentido lato

 estrito Chamamos de doenças ncionais aqueles estados semelhantes à neu-

ose nos quais o corre o eei to do som ático no campo psquico

O paciente costuma reagir de alguma maneira psquica aos encionados

eeitos "uncion ais de distúr bios de unçõ es so máticas (vegetativa s ou endó crin as

o capo psquico Tra ta se então de eeitos retroativos psquicos ante distúrbios

e base soática E chamamos esses efeito s retroativo s essas reaçõ es de ne uroses

eativas Mas temos de completar o seguinte: n o caso das neuros es reativas tam-

b podemos estar lidando com reções neuróticas em relação a algo psquico

e não  somatogênico (no sentido de uma doença  uncional  mas psi cogênico

Por m pode ser que "atr ás de uma neurose reativa ou de uma reação neu

ica estea um mdico  à medida que o enseo para a eação neurótica tenha

io ua armação imp ensada ou despr opositada do mdico esse caso  por as

i dizer um subgrupo das neuros es reativas  alamos de ne uroses iatrogênicas 

E pode tambm acontecer que "para al da psicogênese e uma neu

se psicogên ica ( não alamos mais de eras neurose s orgâ nic as  a verdadeira

usa da doença não sea procurada no campo psquico mas nouro que está

esecialmente alm do psquico: no campo notico no campo do espiritual

eses casos em que um problema espiritual um conlito de consciên cia ou uma

ise exi sencial esá na base etiológica da neurose e m questão  alamos de uma

eose noogênica  

 scartarías tant a frulaçã "nurs nética quant a prssã "nurs stncial (cf
sattl) siplsnt prqu  nétic u  stncial nã pd sr nurótic  si,  pr iss
 urs tabé nã pd sr nética u istncial. A ustraçã istncial, pr pl, pd
r patgênica (n ã nc ssariant é apnas facul tatiant  patgênica) , as n ã é patlógica
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O campo espiritual  aquela dimensão que deiamos de lado at o mome nto,

quando alamos do somático e do ps íquico como dime nsões da existência humana

 e da pos sível exstência humana nu m estado pa tológico Essa terceira dimensão,

a espiritual,  necessária à integridade da dimensão humana, à sua "totalidade

(como á mencionado , mas não como mais uma dimensão em si, pois ela  usta

mente aq uela  se não a única  dimensão de  ato humana , visto que o ser huma no

se constitui como tal apenas por meio de tais atos (espirituais, nos quais ele se

eleva da dimensão somático psíquica e alcança a espiritual
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Psicoses end óge nas

E E CEE E CE

 PsicogPsicog ênesênes e ne n as pscosesas pscoses

11  11 . . Gênese Gênese rripiptotossssomáomátiatia

As explicações que se s eguem não enunciarão nenhuma novidade, mas tra

rão apenas de reorganizar coisas antigas de uma maneira nova e de ordenar coi

ss novas com as antigas

Conhe cemos a classicação das doenças humanas de acordo c om dois prinís d e classicação  sintomatologi a e etiologia Em seguida, di erenciamos

oenças enops quicas e enossomátcas  de aordo com seus sintomas psqucos

 somáticos  e, no qu e diz respeito à etiologia, doenças somatogênicas e psic o

êcas Segundo esse esquema de classicação, a psicose  uma doeça enops

casomatogênica

Entreta nto, a somatog êese das pscos es não po de se r apresentada somente

e maneira transversal assim que uma observação longitdal  aplcada, ela n

lu tambm a heredogênese

Assim como as relações coloadas pela chamada medicina pscossomática

ão são suie tes para se duv dar da soatogêese a s "doenças no sentido ba
l da palavra , aqulo que K Shn eide r chama de " es cândalo d a psquiat ra (vea

 60) tambm não muda ada na somatogênese princial de doenças psicó

s, e, aesar de todas as lmtações que ainda serão cometadas, contua

os deededo a gênese somática de tais doeças Etre essas circunstâcas

 Por mot ios hursticos, aos considrar , a pincpio, a p sicos  como uma donça so matogê nica,
e vrmos ntão quando sobra spaço para uma psicogêns, qu s chamaria ntão patoplástica
quica ou dsncadamnto a partir do psquico.
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"escandalosa s não há nada que no s impeça de alar de um a gênese cript ossomá

tica  a m d e darmos um nome à coisa

Tal somatogênese undamental de maneira alguma descarta uma psicogê

nese parcial S ó que aqui temos de entender parcial com o estrutur al, e não comoaditiva ão podemo s somar smatgêese e psicgêese à gêese e scigêese,

que ainda serão comentadas Mais importante  o valor correspondente de cada

uma, e esse valor está localizado em di erentes dimens ões d a existência humana,

pois tambm a psicose se espraia em dierentes dimensões da existência huma

na  e a psiqui atria deve perseguila em toda s elas ão dev emos adicion ar os

elementos e  atores indiv iduais, mas sim ime nsioná los  Pr incipalmente, porm,

não devemos contaminálos misturando as dierentes dimensões Mas isso acon-

tece por c onusões , que serão comentadas a seguir

12 Efeito e12 Efeito e csA "racionalização secundári assim chamada pelos psiquiatras,  um e

nômeno bem conhecido Encontramola, por exemplo, quando um paciente pa

rarênco aponta as alucinações da sensação corporal da qual sore para alguma

direção  sea qua ndo ele, como em tempos passados, s e consider ava possudo ,

talvez pelo demônio s ea quando ele, como nas últimas dcadas, alava sobre hip

nose, pois achava que estava sob sua inluência ou ainda quando incluiu o radar

no sistema de sua alucinação de explicação, como aconteceu tão requentemente

nos últimos anos Mas não vemos tambm muitas vezes os amiliares de nosso

paciente azendo uma racionalização secundária? Escutamos, por exemplo, que

um noivado rompido carrega a culpa pela doença esquizorênica de uma lha oa masturbação mais ou menos excessiva  causa da psico se de um lho Em todos

esses casos acontece uma conusão entre pst hc e ppte h c, nunca s e levnd o

em conta que cada hc em si era eets.

Para nos mantermos no último exem plo: o onanismo excessivo não era ca

sa, mas o eeito da doença  Em outr as palavras, não se tra ta de um ato patogênico,

mas antes de m ato patognomônico a verdade, porm, nós psiquiatras não

podemos atirar a primeira pedra por causa disso, pois nós próprios não estamo

livres da tendência da racionalização secundária Qantas vezes nossa própria
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ecessidade causal não nos prega uma peça? São principalmente o traumas, os

omplexos e os conitos  icriminado s d o poto de vi sta pa togênico e mui o

itado s  que devem ser a valiados não como patogê nicos , mas apenas pato gno-

ôicos. O surgimento de traumas e complexos e o ato de algum não ser capaze erentar seus conitos azem parte do campo da sintomatologia, mas não da

etiologia da psic ose em questão.

Vamos usar como exemplo a d epressão ed ógea . Como á tentamos apon -

tar ates, o ser humano vivena e experimenta numa dimesão exagerada as

tensões entre o ser [ Sei e o dever [ Se  O paciente exerga com a lupa da de-

ressão endógea que aumenta e des oca aquilo que se u ser aind a precis a cumprir

em relação ao seu dever. A distância etre o ser e o dever  vienciada e experi

etada como se  osse um ab ismo. Mas a t ensão entre ser e dever (ser  a tesão

existen cial, como tambm a chamamos  , em si, insupe rável e imprescindvel:

enquato o homem está cosciente, seu ser está devendo algo ao seu dever (ser.ão  essa tensão existencial intesicada, essa distância ao dever que se torou

m abismo o que  ez surgir a dep ressão endógena (no sentio a paogê ese ; ao

otrário,  a depressão edógea que az surgir o abismo (o setido de patog-

omia. ão  a tensão existencial que torna o homem doete, mas sim a doença

a epressão endógena que az com que o homem se dê conta dessa tensão de

aeira desocada e ampliada

E o que  a depressão endógea em si? Apesar de tuo, la contiua sendo

algo somatogênic o  uma "somatose  E talvez sua caracte rização mais eet iva sea

a e uma baixa vta l Cotudo talvez tam bm sea álido  alar de uma vaza te do

otô us ( Ewald .E quando se enxerga um recie a vazante? igum vai ousar armar que

 rece sea a causa da vazate ao contrário:  a mar vazate que o tora visvel.

cotece algo derete com o abismo etre o ser e o dever? Ele tambm não  ape

as isvel pela depressão e ndógena, por ess a vazate (baixa ital? D es sa maeira,

ale o seinte: assim cm a maé vaate ã é casada pe ece qe sge a

sicse também ã é casada p m tma psíqic  m cmpex  m cit.

Para carmos na parábola da mar vazte: se a mar cotina a vazar, o recie

ai aumetando. Algo aálogo acotece a vaznte vital chamaa depressão edógea.
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Conhcmos uma pacint com dprssão ndógna qu trabalhou

como auxiliar no corrio durant a Primira Gurra Mundial, no lu

gar d colgas homns rcrutados. Décadas mais tard, durant uma

anamns numa fas dprssiva ndógna, la afrmou tr roubado um

saco intiro d corrspondências naqula época  sabido qu a culpa

ral quas não aparc nas autoincriminaçõs alucinatórias d pacints

com dprssão ndógna. Dpoi s d mais q ustionamntos, dscobriu-

s qu o roubo f oi d um saco d corrspondências vlho, vaz io .. . sm

corrspondências! O fato d a pacint  lmbr ars ds s mínimo dlit o

é fito da dprssão ndógna,  não sua causa. Nm a grand culpa

subjtiva nm a pquna culpa objtiva ram patogênicas nss caso

ram apnas patog nomônic as.

11 3 3 Causa Causa e e desencdesencadeamadeamentoento

Alm da inversão citada acima da relação entre eeito e causa, a psiquia-
tria não pouca s vezes cai no erro de não distinguir a causa psquica autêntica e o

mero desencadeamento psquico Doenças que são desencadeadas pelo aímico

(ou sea, ão sã o verdadeiramen te causadas por ele não devem rec eber o nome de

psicogênicas tratase de uma pseudopsicogênese

 trvial dizer que doenças psquicas, e portanto tambm psicoses, po-

dem s er desencadeadas por excit ações Precisamos apena s lembrar aqu i que ess e

tip o de excita ção não precisa ser apenas da natur eza da angúst a: excitaç ões de

elicdade tambm podem colocar em andamento uma doença s quica De um

ou de outro modo, tratas e s empre de um e eito de estresse psquico Por out ro

lado, ão po demos deixar de notar que não são apen as essas cargas extremas que
o dem atuar como  ator atogênico de desenc adeameto de algo ps íquco, mas

tambm o liberarse dessas cargas, principalmente uma descarga brusca Cio

esse contexto a situação caracterstica da liberação de um camo de coce

tração ou d e um c ativeiro de gue rra 

2 f iktor E. Frank, Ãrztich Ssorg ina, 1946, p 81 "A súbita ibrtação, a ibração da
prssão anímica, signica [  ] um prigo O qu amaça aqui, no pano caractroógico, rprsnta
nada mais do qu a contrapartida psíquica d a donça d ais son
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o entant o,  caracterstico das doenças psicótic as, em alguns caso s, não

ecess itar de um  ator desenc adeante E á que acabam os de alar de prisão no s

campos de c oncentração: conhecem os um paciente que  oi acometido p or uma

mania no campo de Dachau; depois de sua libertação, entretanto, apesar da

surpresa eliz de uma chance de emigração absolutamente avorável, ele cou

seriamente depressivo no sentido de uma ase melancólica Tudo isso atesta a

pura independê ncia das psico ses aut ênticas d a atalidade  ou em outras pala

ras: aponta para o caráter de destino dos proces sos ps icóticos em s i E m rela-

ção a isso, as pe squisas estatsticas de ] Hirs chmann apr esentaram de maneira

ais que suicente a relativa "estabilidade em relação ao mundo das pscoses

e tambm das neurose s 

Por m, a possiblidade de desencademento de doenças psicóticas 

sem nos reerrmo s às suas causas !   um ato bem conhecido e reconhecido

o campo somático: basta que nos recordemos do tpico desencadeamento de

quadros psicóticos por intercorrências somáticas como typhus abdom inalis4 ou

com mo tio cer ebr Mas não só isso : não apenas esses processos patol ógicos mas

tambm processos siológicos podem ser considerados atores desencadeantes

do campo somático Citemos a puberdade como um tempo tpico de predile

ção para o surgimento de ataques esquizorênicos (tpico na medida em que

esse estado recebeu o antigo nome de dementia praecox), enquanto para ases

endóge nas depressivas o temp o tpico de predileção seri a o climatrio Ambos 

puberdade e climatrio  são como um desenc adeamento por parte do sistema

 Ma Malzachr, Jrg Mrz  Danl Ebnthr Enschndnd Lbnsrgnss  orld
akutr schzophrnr Epsodn': rch Psychia Nervenh ol 30, 1981, p. 7), da drção d
qusas da línca Psquátrca da Unrsdad d Zurqu, analando u grupo d 70 pa
cnts qu aprsntaa  sua prra ansta ção d  psco s s quzorênca, n ão c onsgura
coproar a unção dsncadadora d nto dcsos d da para pscoss squzorêncas
ostulada por Brown  Brly

 s prêncas d Ho  Hlg, rlatadas na p. 95, plca qu o to pod sr dsncadado por
va nrsa, a partr do psíquco

 ktor E. Frank, "Manschdpr Phasn nach Schdltraua': Monasschr fr Psychiarie
 Neuroloie o 1 19, 1950, p 307.
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endocrinoló gico mesmo a ssim, ningum chegaria a dizer que a depressão endó

gena  uma doença endócrina

 compreensvel que ustamente no caso de estados depressivos

desencadeados no climatrio se questione tambm um desencadeamento simultâneo do psquico: pense mos no pân ico ante a nitude da vida e no balano eis

tencial  isto , o balano entre aquilo que a vida deve ao indivduo e aquilo que o

indivduo continua devendo a ela; se esse resulta negativo, mesmo se somente do

ponto de vista da suposição e da subetividade, então, se quisermos, tratarseá

menos de um desencadeamen to psquico de um a psicose endógenodepre ssiva e

mais de uma combinação de uma depressão endógena, psicótica, com uma de-

pressão psicogênica, neurótica

Se nos perguntarmos qual  a dierença última e essencial entre causa

e desencadeamento, em certo sentido veremos que o desencadeamento tam-

bm  uma causa, quando não a causa principal , por assim dizer, um a ca u-sa secundária Por m, uma causa secundária, nesse sentido, não  apenas um

desencadeamento, mas tambm o que chamamos comumente de condição

Ainal, condicionar algo tambm não quer dizer srcinar e causar esse algo

 sabido que ex istem as condiç ões nece ssárias e su icientes , e podemos dizer o

seguinte: enquan to a causa principal pode ser compreendida como a condição

suiciente, o desen cadeam ento  enqua nto e le possa ser ta mbm co mpreendi

do como condição  , como caus a secundária, não  condição nem su iciente e

muito menos uma condição necessária Seria preciso cunhar um termo novo

para ela: (mera condição possvel!

11 ..4. 4. PaPatotogênese gênese psíquica psíquica e e patoplástipatoplástica ca psíquicapsíquica

  Patoplástica temática

Psicogê nicos, no sentido mais amplo da palavra, são os conteúd os  por

exemplo, os conteúdos de ideias delirantes: um ato que oi admitido há muito

e sobre o qual se insiste há muito De todo modo, nesse sentido amplo, material

psicogênico entra na temática das ideias delirantes

 mérito da psicanálise investigar analiticamente os atores que coinci

dem essa maneira com a temática de pensaentos delirantes, com o intuito d e
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ersegilos at a inância Com razão, pois se entende por si que o indiduo,

omo ser temporal que  , literalent e s e explica e se desenole atras da ida

que transcorre  de maneira que a penas u ma isã o geral sobre a i da transcorrida

ode p ermitir um olar p ara a in diidualidade, para o indiduo em si

Patoplástica in dividual

Mas isso não ale apenas para o patológio: tambm dentro da normali-

dade, esse ou aqu ele c onte údo da con siê ncia re pondera  de acor do com a in-

diidualidade E no caso de acometimentos de doenças posteriores, costumamos

hamar de pers onalidade prmórbida esse conunto de con teúdos de o nsciên ia

desde sempre preponderantes O pensamento dos pacientes gira em torno deles

"omo a agulha qu e ca presa no sulco de um dis como uma de nossas pa cien

tes deniu tão bem sso aontece quando um paiente não se lira de sua culpa,

enquanto outro paciente pode não estar tão preocupado om s ua ulpa, sua culpaoral, mas mais com suas ulpas naneiras, as dvidas o primeiro caso, lida-

os com um delrio de peado, no último com a angústia do empobrecimento

Quando ideias delirantes hipoondraas são preponderantes, elas, por sua ez,

leam à angústia do adoecimento

Patoplástica coletiva

 eidente que a escolha do delrio, omo queremos chamálo, depende

tambm do con unto dos pensamento s oleti os  e, em determinad as circunst n

ias, do pensamento coletiista de nosso tempo E  nesse sentido que  possvel

alar de uma sociogênese na etiologia da s psio ses  sso acontece num sentido para-lnio  ou sea , num sentido q ue nos dá d ireito a alar de neuroses oletias De s-

sa maneira, teramos tambm o direito de  alar de psico ses oletivas, à med ida que

entendemos sob esse conceito nada mais nada menos do que o total de elementos

e atores soc iogênicos e coletios, d a maneira como eles ons eguem isiel mente

entrar na psicose indiidual  na psiose no sentido clnio

Estudálas seria obeto de uma patologia do esprito da época [Zeitgeist ]  As

sioses em si sempre oram expressão e relexo de tal atologia, pois as ideias

redomina ntes se orientam de acordo om a poa  de aordo c om o Zeitgeist
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 e com a s doenças do esprito d a poca, que acom panham a mudança do tempo

Resumindo: sempre há uma troca de dominância das ideias predominantes 

Dessa maneira, sabemos que nos anos 1920 a depressão endógena enco-

berta tpica era comumente mascarada sob a imagem de ideias obsessivas escru

pulosas, enquanto hoe ela se assemelha principalmente a sugestões de angústia

hipocondraca, des envolvendo se sob um quadro  óbico e, por ess e motivo, rec ebe

a etiqueta diagnóstica de depressão vegetativa ingum se espanta que num tem

po desses o pensamento depressivoendógeno gire mais raramente ao redor do

tema da culpa do ser humano do que dos conteúdos principai s da saúde corporal

e da capacidade de trabalh o prossional

 Patoplástic a estilíst ica

Patoplástic a da personalidade

A patoplás tica psquic a  nesse (e só nesse sentido u ma "psicogê nese  se

torna perceptvel e atuante não só do ponto de vista temático sobre determinado

tema de delrio, mas tambm do ponto de vista estilstico, levandose em con-

ta o "estilo e vid' omo um todo (A Adler, e isso nos interessa em primeira

instância pelo  ato de que tambm esse estil o de existência da personalidade pr-

mórbida pode ser rastreado at o psicoticamente caricaturizado 

esse s entido, devemos muita coisa não somente à psicologia individual de

A Adler temos de valoriza r igualmente a contribuição de L . B inswan ger com sua

Daseinanalyse para a análise estilstica das psicoses ão que o conhecedor não

perceba o quanto a Daseinanalyse  semelhante a uma ontologização da teoria da

"apercepção tendencio s' segundo a psico logia individua l

Patoplástic a da pessoa

Para alm de tu do que  indi vidual e pes soal, pod emos conrmar que a psi 

cos e  mais do que um mero tipo de doença: el a tambm  sempre uma maneira

e uma pos sibilidade da ex istência humana Em relação à depressão endógena, da

 H Kraz. I Forschrie er Neuroloie Psychiarie usw  ol 23 1955  58

 A A o  Orll  I Scheizer rchiv fr Neuroloieol. 73 1954  217
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ua análise existencial epecca chegoue à concluão, como á mencionao,

e que a depresão endógea em  i, coo morbus, não  mai nem menos o que

uma baixa vital ma e o er huano que dela sore, o que ele  alm aquilo que

a aálie existencial, a análie estencial geral, demonstrou? Um indivduo que 

esposável por eu er e pelo seu deverser Há pouco, alamo que essa teão

eitencial  viv enciada e experimentad a de maneira espec ca e eagera da pelo

ivduo endógenodepresivo Bem, a baixa vital em i não geraia nem ais

e meno  o que uma sensação de vaga insuciência  ma o ato de o se r huma-

o, aquele er humao acometido por ea doenç a não e econde r implemete

oo um animal elvagem  erio, as vveciar ua ins uciê ncia como c ulpa em

elação à ua cociênci a ou ao eu Deu  tudo iso não etá ma i conti do no mor-

bus a depreão edógea, eno mai a contribuição o er humao à oeça

coeponde e nace  e um con ronto entre o humano no oente e do oentio o

humano Vai muito alm a mera baa vital, de uma icosomatose lidamo

om um igrediete da peoa, algo peoal e, ese moo, algo tanmórbio,

oi a es soa  uma pes oa espiritual e, por iso, etá alm e se r sauável e doete

 nálise exstencial as psicosesnálise exstencial as psicoses

O obetivo a análise exitecial  apontar o que exite e pesoal na picoe

e exar io em eviêcia Ela teta tornar o caso transparete em relação à peoa,

acener a imagem da oença para uma imagem o homem A image da oeça

é apenas uma imagem deguaa e ombeada da pessoa e i  ua mera pro eção

o vel lnico, aino de uma imenão a exitência humana que está colocaa para

aé da neurose e a pic oe Etano nee epaço metaclico, a análise eitecial

abm ivestiga o enômeo e o sintoas a oença neurótica e psicótica

ee e paço, ela descobre e uc ita algo O que ela escobre  uma huma-

ae itacta e imue a eterioraçõe  a análise exitecial quer no e niar a e -

ergála por trá de toa  a eguraçõe neurótica e de ormaçõe picót ica 

 ikor E Frank, Ãrzlich Slsorg. Vina, Franz Duick, 1946). [Edição brasilira ikor E
Frankl, Psicorapia  Sio a ia 4 d. São Paulo , Quadran,  003. 

9  mério rno d H. Baruk  r sido pr oalmn qum ousou dar o primiro passo nssa ára
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Como outros conteúdos que emergem do inconsciente, nesse sentido tam

bm a religiosidade inconsciente pode emergir na psicose e, por seu intermdio,

chegar at  a consciênci a Dessa maneira, o que  autêntico e primário pode se tor

nar maniesto na psico se, enquan to permanecer ia latente na noralidade, cobe rto

e ocultado pelo que  regular e cotidiano

o geral, porm, continua tão evidente quanto antes que um organismo psi 

cos ico de bom  ncionamento sea a c ondição para que a espiritualidade humana

se desenvolva ão podemos esquecer que o psicosico, independentemente de

quanto poss a condicionar o esp iritual, não tem qualquer eeito, não consegue cri ar

tal espiritualidade Tambm não deveramos esquecer que  sepre unicamente o

organismo psicosic o que  aetado  por exem plo, no sentido da doença psicót 

ca De qualquer maneira, u m distúrbio  uncional psico sico pode azer com que

a pessoa es piritual que está por trás desse organismo psico sico (e, c omo veremos

adiante, de alguma maneira tambm acima dele não consiga mais se expressar,

se mani estar:  esse  e não mais n em meno s  o signi cado d a psicose para a

pessoa Tambm em R Allers lemos: "A doença impede a peoa em sua automa

niestaão e o autor não se urta de apontar explicitamente nesse contexto que

isso tambm val e p ara "os sr ios es tados dee ituoso s, po r exempl o, o idiotismo de

alto grau, causado pelo desenvolvimento precário do crebro, ou para a demência

avançada, causada pela devastação do crebro'

O esprito humano está condicionado à uncionalidade de seu corpo

sim, mais ainda: o corpo tam bm pod e renu nci ar aos seus ser viç os  em con

textos sem elhantes e apoiandom e na potentia oboedientialis, alei de ua im-

potentia oboedientialis.

  ktor E Fran, "Dnonn d Mnchn: ahrbuch r ychi und ychhi
ol. I 1953 p. 1 86.

  Aqul qu rga ont o condconanto bológco, pcoógco  ocológco do r
hano d anra nddual  não o  dr d binaçã d íri  rlação a  alha
 àqula poa qu nrga o câbo no otor do carro, a  não a brag O r huano
pod dtancar-  do "can o da puõ, da hrança  do abnt  a trê "archa  
por força do podr d obtnação do pírto tabé "dngatar a nlênca ta  oca
O fato d  pod r d obtnação do  pírto não r pr ncáro é u aunto à part; f 
lznt, o r huano não prca fazr uo contant dl. Anal, co a a frquênca co
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Quando e e nquanto eu não puder reconhe cer a pes soa espiritual porque

a psicose construiu uma barreira na sua rente e impede meu olhar, tanto será

o tempo em que não poderei evidentem ente me aproxim ar dela de maneir a te-

rapêutic a, e um apelo necessaria me nte fcassará Disso resul ta que um procedi-

ento lo goter apêu tico só pode ser colocado em questão em casos de psicoses

eves at medianas.

22 11  Inter Interpretação e busca de pretação e busca de sentiosentio

Costumamos dierenciar entre encontrar o sentido e dar sentido. A tentati-

a de uma interpretação de s entido na ormação delirante, de que alamos antes,

deveria ser compreendida como encontrar o sentido. Mas não podemos nos es

uecer de que a interpret ação da ormação delir ante  interpretação de um sent ido

ara mim, como mdico  e seria preciso perguntar se a psicose tambm ca rrega

 sentido não para mim coo mdico, mas para o própri paciente. Em noss a

oinião, a psic ose de ato tem tambm um s entido para o próprio pacente, mas

esse entido não  dado; antes, ele será dado pelo prório paciente.  o doente que

deve dar o sentido à sua doe nça. Primeiro ele t em de procurar por ele, inv estigálo.

Recordemos que a análise existencial não almea apenas descobrir algo

as tambm despertar algo. Aquilo que ela descobre  a humanidade intacta e

vulnerável. São três "estenciais que não apenas caracterizam mas constituem

a existência humana como tal, como humana : espiritu alidade, liberdade e respon 

sabilidade. E no ins tante em que a análi se existencial tenta desco brir a espi ritua-

idade tambm na existência psicótica, ela se esorça em despertar nela tambm

liberdade e respons abiidade.

a realidade, a existência psicótic a tambm se caract eriza por um grau de

liberd ade  liberdade em r elação à dominaç ão pela psic ose  e um últi mo resto de

responsabi lidade . Responsabilidade essa pelo domnio da psic ose  pela conor

ação do destino, chamado de psicose, pois esse destino continua podendo ser

lasmado e está para ser plasmado.

qu o ho s aa aar d sua hrança apsa d su abint  apsa d suas pulsõs l

ambé o faraça à sua hranç a gaças ao su abint   virud d suas pulsõs
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2.2.2. 2. Revelar e aRevelar e apelarpelar

A anális e existenci al revela um a esp irituali dade intact a e invu lnerável, qu e

ainda se mantm por trás da picose, e apela para uma liberdade que continua

ainda por cima da psico se: a liberdade de se co nronta r com a psi cose , da orma

que or: reprimindo a ou reconciliando se com ela Em outras palav ras: a análise

exsencial, à medida que  psicoerapia, ou assim que se torna logoterapia, re

vela não apenas o espiritual, mas tambm a pela a esse espiritual  ela apela a u m

obstinado poder espiritual Sabemos o quanto a expressão "apelar parece algo

abominável aos olhos da psiqui atria contemporâ nea Mas não oi W von Baeyer

quem disse  pedagogia mdica dos loucos apela à liberdade e à responsabili

dade? Não  oi J Se gers que disse que, " precis o alguma coragem moral para se

apelar a uma liberdade respon sável, que, "apesar disso, prec isamos alcançar es se

estágo na clínic' ? Não oi E Mennngererchenthal que cha ou atençã o p ara

o ato de que " a melancoli a às vezes não avança at o cerne da pe rson alidade , no

qual sua posura básica esá ancorada? Em nossa opinião, a pessoa que sore de

depressão endógena  enquanto pess oa espir itual  pode obstar ess a aecão do

organsmo p sco ísico e dessa maneir a mane rs e ora do process o orgaísmico

da doença. Na realidade, no caso da depressão endógena, estamos lidando com

uma aecção psi coísica, p ois nela o psíquico e o ísico estão em p de igual da

de, caminham em paralelo A depressão psicoísica anda de mãos dadas com

anomalas somáticas da menstruação, da secreção do suco gástrico ou coisas

semelantes O ser humano so re de depress ão endógena com o estômago, com

a pele e os cabelos, com o corpo e a alma, mas não com o espírito  somente o

organsmo ps icoísc o ue  aetado, não a pes soa esp irtual, que como al, com o

pessoa espritual, nem tem condições de ser aetada O ato de uma essoa se

dsanciar de sua depressão endógena e nquanto outra se deia cair na depress ão

edógena, ceteris paribus, não depende da depressão endógena, mas da pessoa

espiritual E ass im vemos co mo o paralelismo psi coísico contrasta com um a n

tagonismo psconotico. Tra ta se de mobilizálo

   on Bayr Rlatóro da palstra do º Coresso a Socieae Ale ã  e Psiquiaria e Neurlo
ia m Bad Nauhm, 1   d a brl d 1 955 
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A Daseinanalyse [análse da exstênca] de  Bnswan ger não se dedca tan-

o à possbldade de tal moblzação e apelo sso não deve ser vsto como uma

desvantagem ma avalação comparava da Daseinanalyse e da análse exsten-cal An al, o tema da Daseinanalyse não  terapêutco pelo menos  o que arma

 Boss: "A Daseinanalyse não tem nada que ver com a prátca pscoterapêutc'

nquanto a análse existencal tenta servr ao tratamento de neuroses, a Daseina

alyse contrbu pa ra a com preensão de pscose s (ess e sentdo, a Daseinanalyse

ão  contrára à análse exstencial, mas complementar

Por conta dessa compreensão, a Daseinanalyse tem de orenta rs e pela un-

ade do "estar no mundo [inderWeltSeins] (M Hedegger, enquanto a análse

exstencal salenta a plu raldade nessa undade, decompõe a undade de manera

ensonal na pluraldade de exstênca e actcdade, de pessoa e organsmo,

de esprtual e pscoísco para consegur apelar à pessoa e consegur convocar ooder de obstnação do espírto Se ela dexasse a pesso a esprtua l absorvda e m

m Dasein noopscoísco neutro, como a a Daseinanalyse, a quem esse apelo e

essa convocação seram drgdos ? O destnatáro sera desconhec do Q ual poder

e obstnação devera ser convocado? Contra qual pder lusóro ele devera ser

lnçado? essa magem do ser humano, não  mas possível derencar entre a

essoa esprtual e o evento da doença orgânca A pessoa depressva endógena

ão podera mas se dstancar de s mesma Ela sera depress vo endógena de ma-

era untára, pos a pes soa pscótca , cujo "ser no mundo dessa manera e não de

utr', que a Daseinanalyse tenta clarear com tanto sucesso e com tantos mr os, 

ão determnada e mpregnada por ess e "estar no mun do que a pes soa ps cót ca seeconra totalm ente enred ada em sua mane ra do "estar no mundo' ', que  precs o

alar de uma nltraç ão, embe bção e dfusão de tal Dasein pela pscose Do ponto

e vsta da Daseinanalyse, não há como a pess oa pscótca sar da pele pscót ca do

"ser no mundo de ssa manera e não de outr

Se no começo delmamos a área de vald ade da pscanáls e no que dz res

eto à sua preten são para conrbu r na compreensã o do pscogê nco nas psc oses ,

lembremonos agora que a pscanálse se autocompreende e descreve como psco-

loga dnâ mca em contrapartda, a Daseinanalyse correspondera a uma psc ologa
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caracterizada como está tica, enquanto a logoterapia deveria ser caracteriza da como

psicoterapia apelativa em relaão às outras duas Pa a logo tepia um fato biológi

co como a psicose está longe de se apsar de tudo um fato biográco; poi s enqunto

a Daseinanalyse se orienta pela unidade da pluralidade do "corpoalmaesprito' a

logoterapia se orienta, ao contrário, pela pluralidade den tro da exstência humana e

apesar da unidade da exstência umana;  ustamente o espr ito num antagonismo

acultativo à alma corporl, que nós  em oposião a o paralelismo psico sico ( que

 obrigatório  designamo s como antag onismo psiconotico Ess a tese da lo gote

rapia sobre o caráter de destino da psicose não  uma tese a talista Embora ela não

reconhea, dentro da gênese das ps icoses, nenhuma psicogênese autên tica, apenas

pseudopsicogêneses (ou sea, patoplástica psquica, mesmo assim ela reconhece

uma indicaão estrita para a psicoterap ia tamb m nas ps icoses , evident emente que

apenas no contexto de uma somatoterapia simultnea

3. A logoterapia e psicoses3. A logoterapia e psicoses

Vimos o seguinte: no mbito da gênese d psicse , a psicogênese eiste apenas

no sentido de patoplástica psuica; alm disso, vim os tambm que  nesse senido

 tambm há noogênese, ou sea, uma patoplástica a partir do espiritu al Dessa ma 

neira,  evidente que lá ond e há um a patoplást ica a partir do espiriua l deva exst ir

tambm uma psicoterapia a partir do espir itual  mesmo nas psicos es Como psico-

terapia a partir do espiriual entendese , e denitione, o que chamamos de logotera-

pia Esse  o ponto em que a análise existenci al se torna logoterapia

A logoterapia tem de se esorar em dois pontos: não dierentemente da

psicoterapia das neuroses, ela deve orientar e encoraar o paciente a obetivr o

evento da doena e se distanciar dele Resumindo: o paciente deve aprender a en-

rentar e a rir na ca ra de coisa s como a anstia e a obse ssã o ( mtodo da intenão

paradoxal É ustamente a colocaão da doena como algo imposto pelo destino e

1 3 A ogotrpi  psic oss ( ! ) ( não ist r nt u ogotrpi ds psicoss ) é ssncint 

trpi no qu prnc sud é o trtnt o d titud do qu  prncu sud no do n
t dint do qu s  torno u do nt no sr huno Pois o qu  prncu s ud não é cpz d
docr  o qu docu não é pssí d trtnto do ponto d ist d u psicotrpi (não
pns d ogot rpi! )  s cssí sont por io d u sot otrpi
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a acetação da doenç a nes se s eu caráter de  ataldade que capacta o pacente a per-

tr que o antagonsmo acu ltatvo pscon ot co se t orne um ato, atualzando o,

de manera que o even to prmáro da doença se desnude de todas as reações ps co

gêncas neurót cas e superestr uturas e su per posções s ecundáras, reduzndo se aoseu núcleo verdadera mente atdc o

as, no caso das pscoses, a logoterapa tem de azer mas do que sso: ela

ão deve apenas obet var  deve tam bm sub etvar o evento da doença: deve n-

centvar o pacente para que ele m prma nela a marca de sua personaldade  ele

deve personalzar a pscose Resumndo: temos de garan tir que os debates en tre o

um ano na doena e o doentio n o hom em aconte am .

33 11   PaPattptica ptica impimpícícititaa

Os debates entre o humano no doente e o doento no humano tambm só

pode acorrer na orma e uma reconclação P ara ctar apenas um ún co exemploetre mutos, como são requentes na clnca: ua de nossas pacentes esquzo

rêncas dz que escuta vozes, mas que ela preere sso a ser surda Quando H J

etbrecht dz: "A nobreza e a decaênca parecem tragcamente entrelaçadas'

sera possv el completar: não raro tambm de manera engraçada

Exatamente esse caso concreto mostra que a pessoa conseguu dar orma

a seu pesado destno, chamado alucnações acústca s  exatamente esse destno

ue dssemos que bascamente "contnua podendo ser plasmado e está para ser

plasmado esse exemplo concreto mostra que tas conormações tambm podem

ocorer sem que a pessoa envolvda tvesse de prestar, conscentemente, um m

mo de contas a respeto do que se passa Resumnd o: esse eto não acontece deanera re lexva, acontece de manera muto ma s mplcta  o ocupars e com

sso (no caso con creto, a reconc ação  algo totalme nte slenc oso Tudo aconte-

ce de manera não expressa, natural  pos  exatamente sso que a pessoa do pscó 

tco não consegue: expressarse Justo a unção expressva (e, mas anda, a nção

nstrumental a servço da pessoa esprtual, que vem ao encontro do organsmo

pscosco , está p erturbada

Dessa manera, a análse ex stenca l mostra que  e em qu e medda  o des-

o, chamado pscose, "contnua podendo ser plasmado e a logoterapa mostra
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que  e em que medda  "esse destno está and a para ser pl asmado' Mas percebe 

mos agora que esse destno, chamado pscose, á está plasmado, vsto que a pessoa

sempre esteve em ação, ela sempre esteve no ogo, ela sempre audou a conormar

o evento da doença que acomete uma pessoa: um anmal se rende à aetvdade

patológ ca  u anma l neces saramente se de a levar por uma mpuls vdad e

patológca o homem pode s e ocupar com tud o sso E ele sempre se ocupou com

tudo so  ele o ez no omento em que a conteceu o delro do empobrecent o

ou o delro do pecado, de acordo com a stuação

 precso ressaltar apenas que tal patoplástca mplcta não deve ser

conundda com a armação corrente de que o delro apresenta a reação psquca

num processo somátco pos não estamos alando de reações psíqucas, mas de

atos esprtuas mas especcamente, da postura e attude da pessoa em relação

à pscose Quanto esses atos esprtuas de posconamento e attude pessoas se

derencam de meras reaçõe s ps qucas c a patente pelo a to de que a postura e a

attude pessoal de cada um anda podem, devem ser e serão adotadas em relação

ao delro em s

Tornase necessáro derencar exatamente entre o somátco, o psquco e

o esprtual Em casos solados, o delro de cúmes  realmente a reação psquca

a um processo somátc o mas o ato de um doente paranode desses  como num

caso concre to de nosso conhecmen to  não ser ar rastado por seu del ro par a

cometer um assassnato, mas consolar a sua mulher que adoeceu de repente e co

meçar a paparcá la,  4  uma mudança esprtual totamente atrbuvel à pessoa

esprtual, nes se caso plenamente sada

332 2 VValoes aloes de de vivida e dda e digignnidade idade huhumamanana

Falamos do sentdo da pscose para mm como mdco e alamos que ele

deve ser encontrado depos do sentdo da pscose para o pacente em s, e anda

dssemos que ele deve conerlo Agora, um tercero e últmo apenso: temos de

1 Nss stdo a força d rsstênca do spírto aparc o fato d ão podr sr trada hua
cosquêca do dlír o; o prst caso, la s aprsta úca  cl usat sso,  ão ua
coprsão do dlíro coo dlíro ou do cú coo ua doça, ua ass chamada co
prnsã o da doça.
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falar do valo r d o pacente para nó s Será ue não alamos o suciente s obre a "vda

ue não vale a pen'? E será ue estávamos nos reerindo a outra cosa alm da

vda de pacentes psicótcos? O doente pscótico, de rognóstico mas reservado,

ode ter perddo toda sua utldade, mas ele mantm sua honra, pois o lugar naescala de valor do Hom o patiens  mas alto do ue o do Homo faber . O homem

ue sore está mais no alto ue o homem atvo E se não fosse assim, então não

avera sentdo em ser ps uatra, pos não uero ser um mdco de al mas de um

ecanso psuco estragado, de um "aparelho psuco arrunado e nem de

ma máuna u ebrada, mas sm do humano no doente, o humano ue está por

rás de tudo sso e ac ima de tudo sso

Apêndce

SCOTERSCOTER  EM DERE EM DERE SSÕES SSÕES ENDÓENDÓ GENGENSS

  Gênese Gênese criptossomática e terapcriptossomática e terap ia somática simultâneaia somática simultânea

Quando se fala de depressões endógenas, sso uer dzer u e essas depres-

ões com o tas, en uanto endóg enas  ao contr áro das de pressões exógenas , rea

vas, pscogêncas , não têm uma pscogênese, mas uma somatogênese Temos

aenas de lembrar ue entendemos essa somatogênese como prmára, e  claro

e essa somatogênese meramente prmára anda dspõe de espaço sucente

ara auela patoplástca psíuca ue envolve a patogênese somátca e somene

assm completa o uadro clnco do caso concreo A pscoterapa deve se nserresse espaço lvre ue ca fora da somatogênese

A partr da somatogênese prncpal dos estados depressvos endógenos,

esmo se esta  apenas prmára, resulta ue sua pscoterapa não pode ser uma

erapa causal Temos de ter conscênca dsso tambm: a somatoterapa, pelo me-

os at os dias de hoe, está mpedda de se tornar terapa causal ão apenas as

causas da doença em uestão mas tampouco os efetos do tratamento correspon

ente, no ue s e refere ao meca nsmo de se u surgmento, estão esclarecdos  Pen

semos nas mutas suposiçõe s a respeto do mecansmo de ação do eletrochoue
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Bem, quanto menos direito e menos pretensão de ser terapia cusal nas de

pressões endóge nas tiverem a psicoterapia e tam a somatoterapia, maior  o mo

tivo para realizarmos uma terapi a que, em não s endo ca usal, s ea muito mais at va

o se ntido de tal atividade, entretanto, devemos sugeri r uma terapia s imul-tânea s omatopsquica, e por iss o queremos incluir, a partir do exemplo de um caso

a terapia medicamentosa em nossas reexões e consideraçõe s terapêuticas A de-

press ão endógena lat ente está expressa do ponto de vista do di agnósti co:

Fritz T.,   anos d id ad. Es tá m tratamnt o por causa d uma "nu

ros d angstia ' prcisam nt uma f obia d câncr.  u maior md o é o

d star com um tumor no cérbro. Por causa disso, já passou por mui

tos médicos , ntr ls spcialistas d rnom, já f z ários x ams  até

msmo uma ncfalograa   s submtu ao s mais dirsos tra tamntos.

 anamns ra qu um d sus tios ramnt aprsntou um tumor

crbra  s suicidou O pacint sofr d uma cfalia crônica d ori

gm asomotora. psar disso, o quadro d nuros asogtatia não

nos connc intiramnt instigamos com mais ênfas na dirção da

dprssão  gtati a, como aqus casos d dprssão nd ógna cuja sin

tomatoogia m primiro pano aprsnta mnos as costumiras quixas

hipocondríacas  mais as quixas spciamnt gtatias, pois, como

dissmos: nquanto antigamnt a dprssão ndógna larada s masca

raa com scrupuosas idias obsssias, ncontramos nos ltimos tm

pos um a crscnt mudança d sintomas, com os tmas scrupulos os indo

para o sgundo pano s comparados com os tmas hipocondría cos.  sus
pita d qu também nss caso concrto stá amos lidando com u ma d

prssão gtatia pod sr ricada num diagnóstico ao instigarmos

a caractrização anamnésica da dprssão ndógna, nfatizando: oscia

çõs diá rias do umor com uma xacrba ção matinal  rmissão not urna

fass antriors; hrditaridad corrspondnt. No caso m qustão, os

dois primiros fators não ram difícis d sr comproados. Como agir

traputicamnt? Primiro, amos obsrar a strutura patogênica a par

tir d um squma (igura 7) 
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Depres são enógena vegeaiva ar vaa e reciivane
Cealeia vasomoora Disposião à angúsia

L Auoobservaão obia o cncer
A epressão enógena vegeaiva larvaa e reciivane raz consigo

enquano enógena uma ípica isposião à angúsia; essa isposião à

angúsia  em si vazia e coneúo: como caa mera isposião à angús-

ia ela primeiro procura  e semp re consegue enconra r  um coneúo;

no caso concreo  raase a or e cabea o paciene para em seguia

se poiar num eale a anamnese familiar ou seja o caso o umor ce-

rebral que ina levao um e seus ios. O umor cerebral ornase enão

o objeo concreo a angúsia o ob jeo e uma obia  na qua a angúsia

vaga sem coneúo por assim izer se conensa enquano sua or e

cabea e a oena o io formam ao mesmo empo o núcleo a conen-

saão. O emor e que a or e cabea fosse srcinaa por um umor no

cérebro leva compreensivelmene a uma auo obs ervaão f oraa na o r

e cabea e essa auoobserva ão já é suciene por si só para aumenar as

queixas  e assim o círcu lo se feca.

E agora vamos à terap a smultâ nea somatopsquca: ela dever a  de acor-

o com o crculo apresentando anterormente  partr para um ataque concêntrco,

ontra quantos "pontos de ataque or possvel Prmero era o caso de abrr ogo
o uma medcação especca contra o substrato depressvoendógeno do caso As

eplcações a segur mostram como o caso precsara se r abordado do lado psquco

 Acompanhamento psicagógico de depressivos endógenosAcompanhamento psicagógico de depressivos endógenos

22 11   AcompahaAcompaha mento ambmento amb ulatorial e ulatorial e trtratatamento amento hoshospitalarpitalar

Em razão da som atogênese prncpa l, prmára, está cla o que a pscoterapa
 é adequada para os casos de grau sso não quer dzer que a pscoterapa da
epressão endógena deva se lmtar a um tratamento ambulatoral num contexto
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polclínco Resumndo , não s e deve magnar ue o conunt o de caso s em ue se

pode consderar a ndcação pscoterapêutca sea gual ao âmbto dos casos leva-

dos a cabo no contexto do acompanhamento ambulatoral, ou ue a ndcação 

hosptalzação e a ndcação  pscoterapa seam mutuamente excludentesAs ndcações são as seguntes:

a ndcação  hosptalzação para o tratamento e

b ndcação  hosptalzação por causa da própra doença

a Indicação  hospitaliação para o tratame nto  anto o cl áss co tratamento

de choue  uanto os mtodo s medicamentosos  os últmos, uando usad os em

altas doses  va de regra necesstam, enu anto sã o usados lege artis, de nternação

hosptalar Sabemos ue em todos esses casos uma pscoterapia em paralelo deve

ra ser tentada

b Indicação  hospitaliação por causa da prpria doença Em relação 

doenç a em s, são dos os motvos ue nos lev am a ped r a nternação : Porue nauele mom ento os estados depressvo s endógenos estão c onc

dndo com uma tendên ia bem típ a a aut orrecrmnações e

  Porue eles azem surgr uma não menos característca tendênca ao sucído

 Tendêcia a au torrecrimina  A hosptalzação nesses cas os tem a va

tagem de aastar o pacente de seu meo, ue traz consgo uma cadea de obrga

ções, seam elas de natureza amlar ou prossonal rata se au de obrgações

ue azem com ue o pacente se conronte ncessantemente com uma tríade do

racasso, como chamamos são três nsucêncas ue levam muto sormento ao

pacente:• sua ncapacdade de trabalhar
• sua ncapacdade d e sentr prazer  e nos casos da chamada melancholia

anaesthetica

• sua ncapac dade de sorer

Sua ncapacdade de trabalhar tor na se conteúdo e obeto de recrmnações

ue ele az a s mesmo, mas ue tambm escuta de seu meo, o ue  apenas mas

combustí vel para suas autorrecrmnações Analogamente, conselho s no sentido de

ue o paci ente de veria aer uma orça e con trolar sua s au torrecrimin ações pode
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povoca m efei to paa oxal ines eao à meia e o facasso e pois  e ma

tentativa essas po pate o oente sea consieaa po ele ma insciência

pessoal e a c lpa subetiva só f aça amenta

O mesmo vale também pa o prosaico conselho de se forar para se diverticm o que não se atinge a incapacidade de trabalha mas a incapacidade de sentir praze

 Tendência ao suicídio e indicaão  internaão. Em elação ao amento

a suscetibiliae do paciente à tenência e sicio inicase não apenas ma

ospitalizaçã o mas ma intenação Paa avali a se o ga e peigo a ameaça d

sicio tona acons elhável e aeao o encamin hamento o paciente a ma ins

iuição fechaa ou ao contáio a sa libeaç ão a institição f echaa inicamos

m métoopaão iealizao p o nós  e está continamente se compo vano

ecaz (e não só paa nós); ele nos possibilita iagnostica o peigo existente o a

issimlaç ão a tenência ao sicdio como talPrimeiro perguntamos ao paciente em questão se ele (ainda tem intenão

e se su icidar  em toos os c asos  tanto naele ue e le diz a veade anto

auele da mea issimlação de intenções eais e sicio  ele vai nega essa

imeia pegnta; em segia lhe fazemos uma segunda pergun ta, mesmo ue

soe btal: por que não quer (m ais se matar? Acontece ue aele e ealmente

ão tem intenção e sicio tem ma séie e agmentos e contaagmentos

e pontião toos contáios ao sicdio: e ele consiea sa oença cável

ue está pensano na famlia o nas sas obigações possionais e é mito

eligioso etc Enquanto aquele que apenas dissimulou suas intenões de suicídio se

i no m omento de nossa pergunta pois não tem ma esposta Em vez isso esteeage com m constangimento caactestico a começa poe ele ealmente

ão tem agmentos contáios ao sicio não estano apto a cita m motivo

seue paa se afasta  ( spo stamente ) as tentativas e suicio n o fto o caso

e um paciente á i ntenao ele comea tipicamente a exigir sua alta o a ize e

ão existem intenções e sic io e possam impei lo e ecebe alta

esse p onto evemos lemba e noss a exploa ção se eica a compov a

s intenões e sicio (is simlaas o manif estas)  não o meo pens amento e

sicio Pois ao contáio os pensamentos e sicio as intenções e sicio
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implicam também o posicionamento o paciente em elação a esses pensamen

tos  o pensamento em si , apesa e too o posi cionamento em elação a ele, é

na veae ielevante: o e eve nos impota é mito mais a esposta à es

tão e ais conseências o paciente tia os pensamentos e sicio e sgem ento ele se ele se identca o u se distancia de tais pens amentos Tata se e

ma empiia clnica, e infelizmente ameaça cai no esecimento com mita

feência, e esse istanciamen to  como maneia e possibiliae e posic io-

namento pesso al a ma oença oga nsmic a  seja poss vel pelo menos no sentio

e se facultativo e possa se tansfoma nm Jato à meia e se pemite se

atalizao e maneia teapêtica

ós pópios tentamos impei e pensamentos e sicio se tansfo-

mem em intenções e sicio o até mesmo em tentativas e sicio colocano

em jogo ma as as tenências, cja elação com a epess ão enógena citamos

há poco colocamos e m jogo a tendência  autorrecrimina con t a tendênc ia ao
suicdio os casos coesp onentes, f azemos com e nossa convesa com o oen -

te seja inltaa peo isco e assmimo  ao ta táo apenas e maneia ambla -

toial: costmamos mosta aos nossos pacientes to ailo e eles caegaiam

em sas consciências caso mesmo assim tentassem se sicia Dizemos a eles e

o méico e plant ão o a enfemeia e pantão seiam "levaos à polc i etc  e

nisso estaamos avançano no teeno a psicoteapia em epessões enógenas

222 2 PsicoterPsicoteraapia pia em em dedepressões endógenaspressões endógenas

 Prolaxia de depressões se cundárias

Como issemos, nosso poceimento não e se e moo algm ma
teapia casal; entetanto, isso está longe e ama e nosso poceimento não

se tate e teapia especca e oientaa E ela é espec ca e oientaa à meia e

se eneeça à pess oa espiital o paciente É ceto e, nas ep essõe s enógenas,

a psicoteapia eve f oca centalmente a posição p ess oal o o ente em elação ao

evento ogansmico a oença, pois não é a oenç a em si e como tal e  eve se

inlenciaa psicoteapeticamente, mas sim a atite pess oal o o ente em ela

ção à s a oença o ma tansf omação es sa atite Res mino: ma tansf o

mação o oe nte a veae, poém, ess a tansfomação não é ma is o e ma
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polaxia  ma poaxi a e ma epessão secnáia, poste io, aicional, e

se enxeta sobe a  epessão pimáia, inicial, e base

Vemos com feência e os oente s em si nem estaia m tão esespeaos,

o seja, não teiam e sofe tanto po motivos enógenos, s e não passassem a

se esespea pelo fto e se encontaem nm estao e ânimo esespeanço-

so (e é exatamente somatogênico): eles estão (psicogenicamente) epimios

po casa a epessão (enógena) Sim, conhecemos casos em e os oentes

oam poe são mito choosos; mas isso não segno m nexo casal, o

seja, no senti o e casa e efei to, mas essencialmente no senti o e ma elação

motivacio nal, o seja, no sentio e mo tivo e conseência Tais pessoa s  como

mbém em casos isol aos e choo complsiv o o incontinência emocional e m

rteriosclerosis cerebri  tomam consciência e sa lam úia, mas e maneia tão

esespeaa e esse fato, em vez e se sabio e simplesmente aceito, povo-

a ma eação e choo (agoa psicogênica) Enanto aela lamúia pimáia

oespon ia a m evento necess áio, ogânico, o choo sec náio nas ce e ma

isteza esnecessá ia, pament e ac essóia

Uma polaxia a depressão enxertada, psicogenicamente secnáia,

em casos enógenos pimáios , é mais o e aeaa hoje em ia pelo mo-

io apontao po Eith Weisskopf  Joelson a Univ esiae a Geo gia Essa

toa aponto nm atigo   e a noção e mno e hoje, b aseaa na ps ico-

igiene, c oloca em p imeio plano a concepção e via e iz e o homem

eiste paa se feliz e e al e es espeo é apenas sinal e ma aaptação

eficiente Tal jzo, contina Eith WeisskopfJoelson, poe faze com e a

ga e o peso a infeliciae inevitável se tonem aina maioes pelo eses

peo e esta esespe ao

 Psicoteapia orientada nas depressões endógenas

Até ai vimos o e se e fee ao lao psico igiênico e toas as ações e es-

oços psicoteapêticos em elação a pacientes com epessão enógena  agoa

  Edi Wisskopf-Joso "Som comms o a Vis scoo of psyciay e onl o
bnoml n So l yhology o 1 19 p 1 3
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paemo à quetão picoteapêutica em i: em pimeia linha, devemo atentar

para que a picoterapia ecolhida não e tone (o que é muito fácil nee cao)

um ato nocivo [oxe] iatogênico Qualquer tentativa de apelar ao paciete par

que ele se co trole é totalme te errda
Uma tentativa de teapia de acodo com o modeo da picoogia individua

também pode e contraindicada, poi a po ível in inuaão ( de acodo co a u bí

qua intep etaão picoógica individ al da depe ão endógena) de que o pacien

te que tianiza eu fa miliae com ua depe ão pode facimente pov oca uma

tentativa de uic ídio Io não dife e de outo e o p icoteapêutico análogo n

outo cículo de doena picótica, no cao a equizofenia: quando diagnoti

cada eoneamente como neuoe e tatada com hipnoe, podem e povocada

loecente ideia deliante po  inuência ou ip noe 

A dieão em que uma p icoteapia ob jetiva da depeão en dógena dev e

e movimenta é muito mai a eguinte temos de fazer com que o paciet
ão tente mais se cotrolar mas ao cotrário que suporte a depressão; que

ele a aceite como endógena Reumindo, que el a objetie e, dea maneira,

ditancie  e dea  na medida do po ível , e io é po ível em cao le ve e a té

medianamente av e

Em pincípio, temo de adveti a cada vez o paciente de que ele etá

doente  ealente d oente Aim etamo combatendo também ua tendência

à autoeciminaõe, na medida em que ee taz de caa a tendência de nã

compeende eu etado como uma doena, ma como algo meamente hité

ico, ou de epeende mo almente a i pópio, chegando até a ama qu e "e

deia leva impemente E pincipalmente pedimo ao doente (e, clao, tam
bém ao eu entono) que ele não eija nada de i: como m autêntico doente,

ee pecia eta liberdo de todas as obrigaões  m de efo a ea noã o, e

ceta itua õe é ecomen dável até intena o doente , ou ao men o leválo a u

ambien te médico ( memo que abeto)  E a é a melho maneia de demontrar

que nó o con ideamo autenticam ente doente

Evidente que acrecentamo que ele não padece de ma doena menta n

entido etit o, ma uma doena que af eta eu entimento  aim eva ziamo

também todo o temoe pi cofóbico
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E continuamos dizendo que a do ena que af eta seus sentimentos te m um

caráter de eceão, permitindo um prognóstico ecepcionalmente favorável;

is  assim lhe eplicamos  no caso de u ma doena co mu como uma angina

ão podemos f alar de an temão e com 100% de certeza que el a será curada sem asenores complicaões o u sem efeitos colaterais ou residuais (poi s mesmo ne sse

caso seria po ssível qu e restasse ao afetado uma poliart rite ou uma endocardite),

as a doena que o afeta é o único caso (assim continuamos a lhe falar) em que

demos arma r com absolu ta cert eza que prevemos uma cur a  e, ademais,

ontânea E dizemos ainda que ele não vai contradizer essa lei, conhecida e

conhecida desde os primórdios da psicopatologia, e que essa é a verdade e que

ão é nossa culpa s e isso lh e seja um con solo " casua l  e que por iss o não pre

cisamo s esconder isso dele

Dizemos o pacien te, literalmente: po demos lhe as segurar qu e você vai sair

essa sua doena, pelo menos da sua fase atual, eatamente como o homem quera nos dias de s aúde Até o dia dess e restabele cimento, n ão se tem outra co isa a fa-

er no tratamento sen ão mitigar o estado, suavizar e dimi nuir queas individuais,

rturantes No mais, a crise atual se atenu ará e se cur, e isso  vamos reforar

 modo eplícito  basi camente também sem tratamento, ou sej a, por si  Pois não

o s nós que o curamos mas é ele quem se tornará saudável por si Pelo menos tão

adável como era no pass ado: nem melho r nem pior; is so quer dizer que ele será

ã metódico ou nerv oso como antes

E, por m, não vamos deiar de lhe dizer que car á saudável apesar de

 ceticismo, tão sintomático; de qualquer maneira, mesmo que ele não acredite

iso e não faa nada a respeito; mesmo qu ele se obstine Pois inicialmente oacinte com depressão endógena não vai acreditar no nosso prognóstico tão

oável, não vai conseguir acreditar: pois entre os sintomas da depressão en-

gena estão o ceticismo e o pessimismo Ele sempre vai encontrar "cabelo na

p, e não verá nada de bom nem nele nem em ninguém Ele sempre vai se

criminar por estar a judando po uco; mas tanto fa z se e le realmente não se to 

ar or doente ou considerar suas autor recriminaõe s condenáv eis, ou se achar

nte, incurav elmente doente  por m ele v ai se aga rrar às palav ras de seu

édico e à esperana que delas emana



 

9  TORA  TAPA AS NUO SS

Mas temos d e nos e sfoa em c a medante a pscoteap a  possíve

gau de compreensão da doena paa am da caa sensaão da doena concomi-

tante à depessão endógena Sabemos e o depessvo não  capaz de pecebe

vao ou sentdo nem em s me smo nem n s outos ou no mundo Po sso mesmtenos de he aponta constntemente e tambm sua cegea em elaão aos

vaoes, sua ncapacdade de enconta um vao em s mesmo e  sentdo na

vida fazem pate de seu tanstono de hmo Mas ue sso: o fato de ee duvida

apenas con ma que ee sofe de depes ão e ndógena e ue o pognóstco f avoá-

ve está justcado

O pacente deve se exotado a p aa de emt contnuamente juízos so-

be va o ou fata de vao , se ntdo ou fata de s entdo de sua exstênca a p ati

de sua tsteza, seu medo o  sua epugânca à vda, pos tas juízo s são dtados

pela vd a afetva doentia, e os pe nsam ntos (c atatímcos) que emanam daí nã

podem se os co etosAnteomente, menconamo s qu tínhamos de dze com veemênca ao pa-

ient e que el e estava doent e  doente d v edad e  e que t po de doena ea e ssa

essa ecomendaão, mas do ue todas as tentativas pscoteapêutcas paa que a

mea sensaão patognomôn ca da doen a se ampe na deão de uma compeen-

são da doena, tem o legítm o objetv o de despeta e mante vva a conscênc ia d

que o paciente está ive e dspensado d todas as obgaões Po essa azão, ad-

vogamos que o tabalho possona sej a eduzid o à metade mesmo paa casos d

depessão endógena eve, mas não nteompido: essa atitude se justca poqu,

como sempe ca patent e, o t abaho ps siona muita s vezes é a únca possbii

dade que o paciente tem de se distai d seus pen samentos Sugeimos então, prmotivos compeensíves, um tabaho apen as vespetino e oie ntamos ao pacent,

pea manhã, não apenas se afasta de quaue tabaho oganizado como també

ca na cama se possíve: tendo em vsta a emssão notuna espontânea, tão c

mum na depessão endóge na, e a exace baão matina das exct aões de angúst ia

o paciente eagiia a quaque tabah matinal com pofundos sentimentos d 

insucênca , enqua nto é no peíodo da tade que esse tabalho pode ia se enca

ado como deve: uma "taef a dilgen te ue distai, que  peo menos em caos d

sucesso  é adqu ada paa m itga seus  entiment os de insuciênca p osson a 



 

SQUM A  A OA AS UOSS 9 3

Assim n ão o desinc umbiemos apenas de suas ta efas muito pelo contáio:

emos de egi  duas cois as do paciente que são conana no di co e paciência

e si mesmo

onana signica conana em elaão a um pognóstico 100% favo-ável que o mdico lhe pediz Como lhe dissemos ele pecisa apenas lemba

e emboa talvez não conhea mais ningum com o mesmo sofimento nós

édicos conhecemos milhaes e milhaes de casos e pudemos acompanha seu

esenola Dessa maneia peguntamos ao paciente: em quem cona? Em si

esmo ou no specialista? E continuamos dizendo que à medida que ele se

oia em nosso diagnóst ico e em nosso pognóstico e tem espeana nós espe-

ialistas pode mos nã o apenas espea mas n os convence de nosso pognóst ico

o favoável a e le 

Paciência justamente em elaão ao pognóstico f avoável de s ua doe n-

 Paciência na espea da cua espontâ nea paciência paa espea qu e a nu-e que escuec e seu h oizonte de valo es s e diss ipe a fim de limpa sua visão

a o que há de val ios o e signif icativ o em s ua eistência E assi m ele f inalmen -

e será ca paz de de ixar sua depressão endógen a se dissipar fei to uma n uvem  qu e

bora possa obs curecer o So l não de ixa esqu ecer qu e existe u m So l. O paciente

om depessão endógena deve se agaa ao fato de que sua enfemidade afe-

ia pode obscuece o sentido e o valo da eistência fazendo com que não

conte nada em si e a vid a que possa f azêla digna de se vi vida  mas

bm ess a cegueia paa os valoes vai passar e ele tambm compeenderá

ilo que Richad Dehmel falou com palavas tão belas: "Veja: com a do do

o joga a felicidade etenaIsso tudo que dize que nesse caminho psicoteapêtico camos apenas

 único caso de depessão endógena? De maneia alguma Somos mais comedi -

os já na deteinaão de noss os objetiv os : s atisfazemo nos e m alivia  o destino

o doente e isso não po long o tempo ma s  de aco do com a gavid ade da doen-

  por algum as hoas ou dias; pois o que v ale no m das contas  não deia r o

oente "submegi pela duaão de sa doena e fazêlo atavessa a fase de sa

epressão aplicando uma psicoteapia de "suporte (como dissemos não casal

s nem por isso menos at iva  e sim ua psico terapia ob jetiva)
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Apesa disso, essa psicoteapia é, no m das contas, um dos tatam entos

psíquicos mais ga tic antes que um psiquiata enconta no consultóio  e esses

são os doente s mais gatos que encont amos em tal pá tica

Sabemos e continuam os a p a da banalida de  paa não usa de euf emismos  que está contida na maio pate dos conselhos e oienta ões que est amo s

aptos a ofeece ao paciente com depessão endógena em seu caminho Mesmo

assim: quem não tem coagem paa tal banalidae vai nega o êito a si mes mo

 e aos seu s pac ientes

  Doenças psi cossomá ticas

SESE RRÇÕEÇÕE S CRÍTCS S CRÍTCS EM RELÇÃOEM RELÇÃO  MEDCN SCOSSOMÁTCMEDCN SCOSSOMÁTC

 PRTE GERLRTE GERL

A psicoss omática h oje é um slogan e uma moda   quanto ela é um slogan e,

como todo slogan, mal compeendido ca clao a pati da históia que um f amo

so possional ameicano da áea de saúde mental contou depois de uma matéia

no ádio sobe psicossomática, ele ecebeu a cata de um ouvinte que lhe pedia

paa infoma em quais famáci as ele pod ei a compa um f asquinho de m edic a

meno psicossomático

Po outo lado, emboa a psico ssomática esteja na moda, ela não é nenhuma

novidade, e iss o ca clao no momento em que denimos u ma doena psicos som á

tica como uma doena desenc adeada pelo an ímico  ao con trário da doena psico
gênica condicionada e causada pelo an ímico Po eemplo, no cas o de uma asthma

bronciale, à medida que a entendemos como uma doen a psicossomática e nos

peguntamos o que nela é "desencadeado pelo anímico, a esposta seá: o ataque

de asma em si Mas o fato de um asmático ou de alguém que so fe de cis es de an

gina pectoris só te ataques quando está nevoso é uma tivialidade e nã o apesenta

nada de novo No mais, isso não que dize que a asma ou a angina pe ctoris como

tais, em seu todo  ou seja, não no episódio sin gula da cise, mas como doenas

de base , sejam psicossomáticas ou psicogênicas
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Em 1936, R Bi lz pubicou um li vo chamado Die psychogene Angin a Ele

não estava se ef eindo a uma angina pectoris , mas a angina no senso comum,

a angina lacunaris seu tonsillaris Mesmo em eaão a ela não deve have ne-

num caso psicogê nico  mas, po v ezes, pode se psicossomática no sentidodnido anteiomente Pois é sabido que seu causado é ubíquo, que pema

nece sapó to no geal e s ó às vezes se ton a pato gênico Quando isso acontece,

oém, não depende só de sua viuência, mas da condião imunológica do

ganismo em questão; essa condião imunológica é, po seu lado, apenas a

epessão do " biotônu s gea (Ewal d)  Se ess e último, se o elã vi tal (B egson)

diinui, isso levaá a um abaiss am ent vital, ou seja , uma bia vital (vaiando

aqui a epessão de Janet, "abaissement mental) e, ao mesmo tempo, a uma

diinuião das f oas de de fesa e de esistênc ia do oganismo e m elaão a um

us Paa cam os no eeplo dado, a comum angina tonsillaris pode aconte-

e po meio de um esf iado mas ta bém pod e se causa da po uma ecitaão,

u seja, desencadeada pelo psíquico Em uma palava, o nível de imunidade

epende entre outros do estado afetivo

Ho e Heiig cons eguiam p ova, á caas, que vounáios i pnoi-

zaos po ees e que ecebeam suges ões e senimenos f eizes ou e an

gúsi a apresenaam um ínice e aguinaão e soo maio ou meno em

eaã o ao bacio o ifo. Dcaas mais ae, fo i feia oua expeiência , a

expeiênci a as mas sas no campo e concenaã o. Na poca ene o Naa

e 1 944 e o anonovo  e 1 945 egisar am se moes em ma ssa em oos

os campos, mas que não poiam e maneia aguma se expicaas po

muanas que pioassem as coniões e abao ou e via, ou peo su -
gimeno ou acscimo e ouas oenas infecciosas, mas s im muio mais

peo fa o e os pis ioneios eem se af eao, e maneia eseeo ipaa , à

esper ana "e esa em casa no Naa; o N aa cegou, mas as pesso as não

esavam em casa; ao conáio, ea peciso abir mão e oa a espeana

e voa para casa num empo azoáve. Isso foi o suciene paa evar a

uma b aixa via, que sign icou a moe paa aguns. A paava a Bíbia f oi

con maa naquea p oca: "A espe ana que aa eixa oene o coaão

(Povbios 131)
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Td iss apae ce d e maeia mais dástica e damática  s eite cas:

No início e 1 945 um coega  e campo me conou que ive ra um sono

curioso em 2 e fevereiro e 1945: uma oz que se izia profica isse

que responeri a a uo o que ee e pe rgunasse. E ee pergunou quao a

guerra cegaria ao m para ee. A resposa foi: 30 e maro e 1945. Bem

o ia 30 e maro se aproxmava mas não avia nenum início e que

a "voz eria razão. Em 29 e maro meu coega eve febre e comeou a

eirar. Em 30 e maro pereu a consciência vino a morrer no ia 31:

o i fo exanemáico o evou embora. Reamene f oi em 3 0 e maro que ee

cou inconscien e  "para e e' a guerra ina aca bao. Não va mos errar se

armarmos que a ecepão que o veraeiro ranscorrer as coisas avia

e proporcionao ina baiao ano o bioônus o níve imunoógico a

fora e resi sência e efesa o organismo que uma oen a infeccio sa que o

ronava não prec isou fazer muia fora para agir.

Resmid,  estad psi cfísic d pisiei d cap depedia de s

atit de espiital Agadecems a Mese t o chec imet de e peiêc ias aá

lgas, js tamente  camp da assim chamad a dista, cm actece cm o

camps de pisi eis de gea  E  ps iqia ta milita Nadii també m eatou

s epeiêcia cm sldads ameicas em pisões japesas, ted ptu

idade de ctata  qat a chace de sbe ie à pisã depedia da c

cepã de ida da pess,  seja, de s e psiciam et espiital em elaão à

itaã cceta P m, StlleiteBtz mst há pcs as  qato

 ta nsc e d a dea e m paa plégics   se ja,  apa ecime t de c mplicaã e doeas itecetes  depedi a da psta e da at itde da pessa e

elaã a se estad

Vems cm feqêcia qe s mito citads cmples, clits etc

nã são s eets patgêics em si essas sitaões Nã é alg ieete ao

cmple u o clit qe dee qad eles se taã patgêics, m

a estta psíqica geal da pessa Pis tod s compes e cits ici

minad es são quae ubíq s e já po iso ão p deiam se patg êics M

a medicina psicssmática ama mais: ea ama ão só o caáte patgêico
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desses compleos e conltos, mas também a especcdade desse caáte pato-

gênico Q ue dze, el a ama smplesmente que deteminadas doenas s ão cau-

adas de manea habtul e evidente po detemnados compleos e contos

ess e sentdo , ela está dando um p onto sem nó ao não atenta , mai s uma vez,

 estutua geal somátca do pacente De manea que é possível dze: a me-

icina psicos so mática nã o vai atrá s da questão d e por q ue determ inado c omplexo

 conito se tornou patogênico justamente em determinao paciente por outro

lao ela passa long e da q uestão de po r que o pac ien te adoeceu justam en te dessa

oença olfgang Ketschme  esceve com azão : "Não é pos sível deva ps ico -

ogicamente a especcidade do motvo de um conlto, po eemplo, te levado

omente a uma anoe'

Como se vê, a poblemátca em s das elaões pscossomátcas comea ea-

tamente á onde a psc osso mática "ces sa' quando comea a ca devendo espostas

s nossas questões Pos o conhecedo sabe que estamos dante do an tgo poblema
da escolha do ógão (que tem acma de s, como o mas geal, o poblema da es-

ha do sintoma) Feud se viu obigado a ecoe ao somátco ao intoduzi o

nceto de "facltaão somátc Em seu estudo sobe a infeoidade ogânca,

dle, o sua vez, econheceu não menos que m substato somátco de toda

scolha do ógão

Nesse conteto, Adle falava de um "daleto dos ógãos' no qua a neuose

e epessa Podemos dze qe a boca do povo també m fala no diale to dos órgãos

 basta nos lembamos de epessões como "taze algo no coaão' "esta de

stômago embulhado e "te que engol alguma cos'

Quanto a ess a última e pessão há uma contibuão e pemental n cve
ente nstutva de um auto talano na lteatua coespondente:

Ele ipnoizou uma srie e volunários e les sugeriu que eram fun

cionários e bao e scalão malraa os po r um cef e irnico, se m que pu-

essem proesar; ao conrário, eles inam e "engolir uo aquilo Em

segui a, ele coocou os volunários , aina ipnoizaos, arás e uma ela e

raios x e iluminou sua região abominal, e oos inam se ransformao

em aerófagos. Toos apresenavam maior concenraão e ar no esômago
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Ou s eja ees não in am "engoi o e maneira apenas meaórica mas con

ream ene  nesse caso o a r.

E ninguém vai se espanta se funcionáios de baio escaão, que eamente

sofem com chef es tiânico s, c onsultaem seus médico s queia ndo se, p o eem
po, de pessão na egião do coaão ( condicionado peo po sicionamento atead 

do diaf agma) ou distúbios semehantes 

Nesses ca sos, onde o ógão em qu estão  no caso con ceto, o estô mago  "é

compacente no sentido da epessão simbóica de um fato neuótico, podemos

também faa de uma "com pacência simbóic' do ógão em questão (como z e

Psychotherapie i der Praxis, em 194

Foa a compacência somática em geal e a compacência simbóica nesse

sentido que mencionamos, há ainda uma complacêcia social. Penso aqui espe

ciamente na "complacência que a pevidência socia ofeece ao paciente facuta

tivo Pois não aamente é apenas a pevisão de afastamento po dicudades n

tabaho que atia ou ao men os a uma neuose  E se Feud falou de um "motiv 

secundáio da doen' e de "benefício da doen', então é possíve chama aqi

o que acabei de designa de compacência socia de um beecio aceiro d

doea  em sentido itea , com gande impotância também na etioogia das

neuoses , na psicogênese em gea

B)B) P Í

 Cítca da Cítca da pscossomátca amecaapscossomátca amecaa

Há tês fatoes pincipais que temos de epo de maneia eeiva e cític

em eaão à psicossomática ameicana:  1) ela se apoia ecessivame nte tanto e

esutados estatísticos quan to em (2 esutados de testes e 3 se imita demais e

um modo de intepetaão psicanaítico

(1 Como caso iustativo dessa oientaão de pesquisa, cito um taba

ho de Gace e Gah am, cujo títu o  cuiosam ente  é: "e Specic ity    o

the Rea tion between At titudes and Dise ases [A espec icidade da elaão ent e

postas e doenas Nesse tabaho, os autoes discoem sobe a avaiaão d
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enteistas com 12 pacientes qu e tinham 1 2 doenas difeen tes Dessa maneia,

concluem que deteminadas doenas estão coelacionadas com deteminadas

postuas e atitudes mentais  e, como o título do tabalho indica, numa co e

aão e specí ca A ssim, des cobius e, po exemplo, q ue o denominado comum

de todas as posuas e atitudes anímicas dos pacientes com, digamos, rhinitis

asomotoria, diaeia, etc, em um dos casos ea: "Os pacientes não queia li-

da com seus poblemas; e, no outo: "Os pacientes desejaam esta lies de

eus poblemas e assim po diante Duante a leita da esqueda paa a di

eita, que die, quando eos numa lista pieio a "doen' em questão e

depois a "atitude coodenada, não notamos aquilo que notaíamos de ponto

assim qe epassássemos a lista não da esqueda paa a dieita, mas de cia

aa baixo: s ão apesentados os mais difeentes tipos de d oena, mas a lista das

ostuas anímicas não ao é paticamente idêntica, como o exemplo anteio

deixou clao Anal, é eidente que "não quee lida com seus poblemas é

aticamente idêntico a "quee esta live de seus pobleas Dessa maneia, a

avaliaão estatísticops icos somática dos esultados da s pesqu isas depende tam-

é do mod o de le

Além disso, paa fala apenas da úlcea , doena psi cossom ática po excelên-

a, Kleinsoge negou categoicamente a amaão de que há elaão ente úlcea

 estutua do caáte Kellock conseguiu combate a bobagem da pesqisa psi

ossomática de oientaão estatística com as pópia s amas desta, ou sej a, com o

auxílio de meios estatísticos : o auto copaou as vi ências de infânc ia  de cuja

iuê ncia t aumatizante somos todos tão conv encidos  de 2 50 pacientes com

cea com as expeiências de 164 pesso as saud áveis, sem descobi  a mínima di-

ena en te eles  

 Há pouco t empo David M S charch e John E Hunter ( "Personait Dierences Beeen Random
eected Migrain ous and No n-M igrainous Peop e. Psychohrpy: Tory Rsrch d Prcicvol
, 979, p 97) conrmaram que, com base em popuações de pacientes com enaqueca e sem
eaqueca, escohidas aeatoriamente, não era possíve determinar nenhuma iferença de persona

idade, o que também f aa contra a etioogia defendida por psican alistas "spuish for hosil
pss e "rprssd r). As aparentes diferença s também na enxaqueca seria m  como Kison
e ochrane puderam vericar na hipertensão  que as pessoas em trat amento eram, desde o início (e
sso comprovado empiricamente!), pessoas com raços neuróicos e caráter



 

 0 0 TORIA  TRAPIA AS UROSS

(2  N o que se efee àque la dieão de pesquisa psicossomática que se apoia de

maneia eageada em esltados de testes, lembamos, po eemplo, de um taba

o do De patamento de Patologia Oal de uma Univesidade de Boston, que ama

have ma coelaão macante ent e tendências neuóticas de m lado e cáies dentáia s de outo  Este esultado f oi obtido de um test e com 49 pes soas no total

Nessa opotunidade nos paece adequado pegunta pela conabilidade

de tais métodos de testes Manfed Bleule já aletava paa a supevaloizaão

dos testes nos tabalhos clínicopsiquiáticos No que diz espeio ao diagnós

tico clínicopsiquiático em paticula, Richad Kaeme é de opinião que uma

investigaão bem feita no geal tem o mesmo peso que o tabalho com testes

Não devemos imagina que uma tal investigaão deva dua sabese lá quanto

e só po ss a se ealizada num ambie nte hospitala Langen, a pati de pes quisas

estatísticas eatas, conseguiu compova que o diagnóstico nal de casos psi

quiáticos depois de um longo peíodo de obsevaão concoda em 80% com apimeia impessão que o médico teve do paciente; no caso das neuoses, esse

índice chega a quase 1 00% .

Mas, a pincípio, eiste ta mbém um limite paa os teste s Ele apaece quan

do tentamos, po eemplo (como ealmente aconteceu), descobi a pati de

testes o gau de tendência ao suicídio em pacientes tomados individualmente

O psiquiata não tia quaque poveito disso, nem do ponto de vista teóico ne

do pático Pois a intensidade da tendência ao suicídio nesse caso não é o mais

elevante; o impotante é, talvez, a cons equênci a que o paci ente em questão ti a da

tendência ao suicídio, do seu impulso ao suicídio ou de seu impulso compulsivo

ao suicídio  esumindo, como ele, enqu anto pes soa espiitual, se compota fente à tendência ao suic ídio, enquanto f ato psicol ógico oganísmico Sai aplicand o

testes nesse cas o sem eva isso em conta não eva a nada Po is não é a tendê ncia ao

suicídio que mata  mas é a pe sso a que "se mat ' Evidentemen te que há um tip o

de teste, ou seja , um caminho, com o qul é poss ível conh ece  a post ua e a atitud e

da pessoa espiitual em elaão à doena psicofísica Reome aqui ao método

que apese ntei pa a descobi a dissimulaão das tendências ao suicídio (ve p 87 ) 

Sempe é possíve, com o aílio desse método de d iagnóstico dif eencial, distin 

gui a mea dissimulaão da tendência ao suicídio da sua autêntica ineistência 
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ão pecisamos dize a nenhum clínico psiquiático da impotância de tal diag-

stico dif eencial em elaão à questão de intena ou não o pciente num caso

onceto ou, estando el e já intenado, se lhe pode se dada alta ou não

(3 O teceio aspec to sobe o qual nos manifestamos citicamente em elaão

 dieão psicossomática ameicana foi o fato de ela se limita à itepetaão psica-

ítica Como eemplos, queo cita apenas dois:  Fodo ama que hemoidas

ombticas podem s e o peo que os adultos pagam po suas fantasias de pato anal

u: Byschowski eplica que a obesidade pode epesenta uma defesa do ego, ass

omo às vezes é uma poteão conta desejos eibicionistas e ataq ues masculinos  

Fazendo um intelúdio, vamos nos volta mais uma vez à cítica da

icossomática e eleti o seguinte:

1 O psíquico e o físico (ou seja, o somático) fomam uma unidade muito

tima no homem; mas isso não que dize que unidade seja o mesmo que iden-

idade, que o psíquico e o somático sejam uma mema coisa 2 Mesmo a unida-

de psicossomática mais íntima no homem não foma a sua totalidade; paa essa

lima falta o noético,  espiitual, visto que o homem é u m se espiitual  não

omente espiitual, mas e ssencialmente espiitual; em outas palavas, a dimensão

eiitual lhe é constitutiva na medida em que epesenta adimensão autêntica

ão a única, contudo) de sua e istência

Se o ps icologismo apesenta aquele pocedime nto ientíco que ignoa o

epiitual como uma dimensão ppia, a psicossomática ameicana ainda não

lanou nem esse psicologi smo  muito meno s o ult apassou; ela se m anteve

rea a um psicolo gism o som ático, que se movimenta apenas desse lado e não

ai aém do psicolo gismo; poi ele ama não apenas a unidade, mas também a

idenidade ete o psíquico e o somático Essa tendência (sustentada especial

ene po  Aleande) conidea os fenômenos psíquico e somáticos como

ois aspectos de um mesmo pocesso

  amos dar a paavra a um médico auane Feix Mczoch di z que "a s écnicas anaíicas que mais
acassaram o raameno de asmáicos foram principamene aque as nas quais , a parir da expo si
o das raízes das fa as no desenv ovime no inani, se en ou acançar mehorias nas consequên
cas desse desenvovimeno irreguar. sse é o méodo mais segur o para se espanar o pacie ne ( "Zur
onzepio n des Ashma bronchiae': Terapiewoche vo 6 1 976 p 7630).
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Dessa maneia mostase que a psicossomática ameicana não supeou

o psicologismo nem chegou a seu nível; po outo lado a psicossomática alem ã

que se agupa em tono da gande gua de Vikto von eizscke superoua

Sobe essa oienta ão psicossomática se ia possí vel ama que ela  no sentid o

da discussão anteio ente o somático o psíquico e o noético ou ente unidade

identidade e totalidade  não supeou o psíquico ma s o saltou De maneia que

podemos dize esumidamente e antecipa o seguinte: a psicossomática alemã é

popiament e uma noossomá tica

 CríticaCrítica  psicossomática alemãpsicossomática alemã

Segundo a psicossomática alemã a históia da doena só pode se enten

dida a pati da históia de vida sendo cada detalhe da históia da doena dete

minado pela históia de vida de maneia que se pode fala de um deteminismo

biogáco Resumindo: só ca doente [ krank] quem se mago a [krnkt] a si mesmo
Uma mágoa pode sim leva a uma doena Kleinsoge e Klumbies conse

guiam po va que a inquietaão ou seja a mágoa se compota no eletocadio

gama da mesma maneia como um veneno conulsivo coonaiano enquanto a

alegia tem o efeito de nitito nesse mesmo eame

Eistem poém não apenas pe ssoa s de ecitaã o temeosa ou de tempea

mento alege mas também aquelas de ecitaão alege P o eemplo ag adece mo

a Feves a indicaão de que os ataques de angina pectoris acontecem também ap

uma alegia intensa e ele cita nesse conteto  "a volta inespeada de u lho de

uma pisão ussa de gue

Outo eemplo tagicômico do efeito patogênico de uma ecitaão alege:

Em nosso seor esava inernao um paciene que ora um cebre jo-

gaor e uebo caas arás Por acaso, a Copa o Muno esava seno

ransmiia peo ráio urane sua inernaão, e oi impossíve eviar que

nosso veerano acompanasse as narraões os jogos Nessas oras, ee se

exciava ora em grau maior, ora em gra u menor, ma s princip amene quano

o ime o seu país, a equipe ausríaca, gana va um jogo  e acabou so reno

um severo coapso apó s uma viória a usria
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É compeensív el que quem se alig e que doente; eada seia a amaão

de que "apenas essa pessoa que doente Acabamos de ve que quem se aleg

também ca doen te  e qual o sentido disso do ponto de vista da biogaa? T al

entid o pecisaia se constuído

Emboa a sintomatologia devesse se consideada totalmente detemina

da pela biogaa, nem nos casos de malfomaões congênitas e suas consequên-

ias nem em doenas heeditáias é possível obseva a sintomatologia sendo

talmente deteminada pela biogaa (ei tbecht) 

Coisa semelhant e s e passa com os acidentes: ama qu e todos o s aciden-

tes têm um sentido biogáco s é possível com justicativas muito aleatias

lao que eiste algo como um accident prone ness [popensã o ao acidente , como

leanda Adle aponto u há décadas; mas isso não que dize qu e cada ac idente

ovenha de uma inclinaão paa tal

Se os envenenamentos também de vem se compeendidos do ponto de vista

da histia de vida, então toda intoicaão se ia uma autointoicaão num sentido

humoístico involuntáio, como o de um médico que ceta vez intenou uma pa

ciente que tent aa se su icida ao ina la gás de  ua, denindo o diagnstico como

"autointoicaão po gás de ua

É ceto que algumas passagens da eistência humana têm um valo biogá-

co e, à medida que têm tal valo, têm também um valo de epessão pessoal

 biogaa, no m das contas, não é outa coisa senão a eplicaão tempoal da

essoa: na v ida que tnscorr e na existência qu e vai desenvol vendo se a pessoa se

xplcita desabrocha é desenrolada feito um tapete que apenas então mostra seu

esenho inconfundível
Assim também a pess oa: ela se evel a em sua biogaa, ela

e abe em seu seassim [Sosein]  sua essência inconfundível  a uma epl icaão

iogáca, enquanto se fecha a uma análise dieta

Nesse sentido, há um valo biogáco e uma epessão pessoal paa cada

ado biog áco, cada deta lhe da histia de vida  mas s até ceto gau e a penas

dento de deteminados limites Esa limitaão coesponde à condicionalidade

o omem, que s é incondicional de maneia f acultati va, enquan to pe manece

 ' f. M er- ckhard "Não há acidenes cas uais Ou von Weizscker "Um machucado não é casua:
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fatica mente sendo condicionad o  pois po  mas  e sa essência seja ma es

sência espiitua, ee contia sendo m se nito Disso esta e a pessoa

espiita não necessaiamente consege se impo atavés das camadas psco 

físicas Nem sempe a pessoa espiita é visíve o ecaz atavés das camadas

psicofísicas Emboa o oganismo psicofísico seja o conjnto dos ógãos, das

feamentas, dos meios paa m m, esse m é dpo, de acodo com ambas as

fnões do oganismo em eaão à pe sso a espiita: a f não epessiva e a ns

tmenta O oganismo é m meio paa esse m dpo a sevio da pess oa Ma s

esse meio é, enanto fnão epessiva, absotamente obsco e, enuanto

fnão instumenta, absotam ente inete  Po casa da obsc idade, a pess oa

esp iita nem se mpe é visíve a tavés do meio do oganism o psic ofísic o E, por

casa da inécia, nem sempe é ecaz Resumindo : ess e meio a sevio da pessoa

não está sempre à ata de m sevio co mpeto  a poten tia oboedientialis está

qebada, tem agma achada (sevindome das paavas de me assesso

teoógico, o faecido D L eopod S oukp)  D e modo ue é poss íve também f aar

de uma impotentia oboedientialis De aque foma, não é possíve dize que

o oganismo psicofísico o e todos os seus eventos patoógicos sejam epe

sentativos da pessoa espiita que está po tás e se seve dee de uma maneira

o de outa, visto q e ee não é capaz disso sob aisqe condiões e cicns

tâncias A pessoa espiitua não é efetiva em nenhma cicnstância por meio

do oganismo psicofísico, e pea mesma azão ea também não é visíve atavés

do organismo psicofísico em quaisqe cicunstâncias    pois o meio é ine te

e, po isso, também é obsco À medida que o oganismo, especiamente nos

evento s das doena s, é um espeho no a a pes soa se reete , esse espeho não

está i ve de manchas Em otas paa vas: nem todas as manchas vêm da pessoa

que se espeha nee

É dessa maneia qe a medicina psicossomática chega a concsões impre

cisas  sem conta com o oganismo psico físico Apenas m copo tan sgrado

seria epesentat ivo da pess oa espiita; o copo do homem "caído ( coupt íve)

apesenta m espeho qebado e, po essa razão, defomado

9 Ana, também não vamos aceitar iteramente o que o dito por um afásico
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Não  apenas um a men te saudável que pode mo rar nu m corpo s audáv el

ão um a me nte doen te também pode Atest o iss o como psiquia tra clínico  as

im como na qualidade de neurologista clínico sou capaz de afirmar que ao

ontrário uma mente saudável pode morar num corpo enfermo (por exemplo

aralisado Não  lícito atibui toda insa ni tas corpo ris a uma mens insana

u deduzila de um insanitas mentis Nem toda doena  noogênica Quem

fima isso  espiitualista ou, no que se ef ee ao adoe ciment copoal , noos -

mático Enquanto ti emos consciên cia de que o homem não po de impo a

i mesmo e nquant o oganismo psicof ísico tudo o que deseja enqanto pess oa

spiit ual, estaemos nos pe enindo no sentido daquela impo tentia ob oedien

ialis, de atibui todas as doenas do copo a um facasso no espíito Já esta-

os deiando de lado os etemos da noo ssomática, como a af imaão de que

 acometido po um cacinoma não  somente um suicídio inc onscient e, mas

ma sentena de mot e eecutada incons cientemente cont a s i mesmo po um

mpleo de culpa qualque

É ceto que tudo, at cada uma das doenas, tem um senti do; mas ss sen

ido não está lá onde a pesquisa psicossomática o pocua:  o doente que dá u

entido à sua dona, e justamente ao e nfentase com ela como um de stino; e sse

ntido acontece no enfentamento pessoal como pessoa espiitual com a doen

a que afeta o oganismo psicofísico No enfentamento com o destino de esta

ente, na postua adotada diante desse destino, o homem doente  omo pat iens

 peenche não um , mas o mais pondo sentido O sen tido do sofrimento não está

 simples fato de sofre mas em como se sofre 

 m todo caso po sso i maginar que a do r de cabeça seja "id êntica à preocupação mas o que eu não
iagino é que a aspirina que combat e a dor de cabeça seja i dêntica à alegria.

2121 O conhecido psiquiatra americano Frit A Frehan publicou em C rniv ciar um
atigo intiulado " Is Pschosomatic Obsolete?  no qual di ia "Uma grande quantidade de distúrbios
sicossomáticos se mostra como uma expressão de uma depressão endógena encubada cuja etiolo
ia biológico-siológica deveria ser comprovada por êxitos terapêuticos correspondentes. Também
s pesquisas sobre a relação de eventos da vida e o in íci o de do enças não trouxeram até agora pr ovas
ara um predomínio da psicogênese nas doenças psicossomáticas. Os poucos estudos de corte lon
itudinal apontam antes para uma inluência pequena d os eventos e circunstâncias de vid  ( Frit A
Fehan "Is Pschosomatic Obsolete?: Crni ciar vo. 17, 1976, p. 38 1) .
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Uma consideaão nal Ente outa s cois as, n o comeo falamos da angin a

psicogênica (Bilz), que tatamos como uma doena psicossomática Conhecemos

um caso duplo de uma angina psicossomática, instutivo e ilustativo, que acome

teu um médico e seu assistente :

Ambos são acomeios pela angina se  que o são numa quinafeira.

O assisene  surpreenio na quinafeira quano na sexa subsequene

ee ar uma palesra cieníca  o que sempre signica para ele cero ner-

osismo. O mico porm  suposamene acomeio pela angina ambm

na quina feira simple smene porque sempre em e ar suas aulas às quar-

as. Nesse ia ee nunca sene sua angina; embora possamos suspeiar com

raão que ela já eseja incubaa não se manifesa. O colega simplesmene

não poe se ar ao luxo e aoecer no ia e sua aua e a manifesaão a

oen a que já eia er aconecio   aiaa

Em vez de um egisto de caso, podemos taze também ao debate uma

históia da liteatu a

Goee rabalou por see anos no manuscrio e Faust l; em ja

neir o e 1 832 ele f eco u esse m anu scr io e seouo  em ma ro e 1 832,

morreu. Ceramene não esaremos erraos em supor qe Goee ieu

Lene Skonick acrescenta ao tema "A infância de pessoas psiquicamente doentes apresenta
com fr equên cia fa tores negativos essas pe ssoas provê m muitas vezes d e casamento s desf eitos

famíi as itigan tes, tiveram de sof rer por causa de uma mãe que era domi nadora ou au sente ou

excessivamente possessiva, tiveram um pai vioento ou absoutamente inadequado Normamente argumenta-s e que tais circun stânci as evam a desenvovimentos def eituos os. Mas o fat o
é que a maior ia das crianças que pass aram por distúrbios em seu des envovimento e sof rimeno
precoce cresceram e se tornaram adutos totamente normais Uma pesquisa do nstitute or
Human Deveopment, da Univ ersid ade da Caif órni a partiu do pressup osto de qu e as criança s
de famíias desfeitas teriam dicudades quando adutas e que crianças que tinham tido uma
infância feiz, coroada de sucesso, seriam adutos feizes. m dois terços dos casos, isso não se
comprovou. Os efeitos traumáticos de estresse na infância tinham sido superestimados. Mas
não só isso mesmo nos sujeitos do experimento com infância sem probemas houve um erro
muitos dees, enquanto adutos, eram tudo menos pessoas feizes, satisfeitas, despreocupadas
ou até mesmo personaidades maduras (Lene Skonick, "Kinder sind hart im Nehmen. Psy-
choloie heue vo. 5 1978 p. 44)
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grane pare esses see anos se posso me expressar assim acima e

seus recursos bioóg icos  O que fo i aiao aqui não fo i o sofrimeno mas

a more que já evia er aconecio avia empos foi aiaa aé que a

obra esiv ess e prona.

Ou seja, a medicina psicossomática esclarece muito menos o motivo de

lguém adoecer do que o motivo de alguém se manter saudável. Pelo me-

os os último s caso s apesentados nos pemitem f ala com mais popiedade

de saúde psicossomática do que de doena psicossomática Nesse sentido, a

edicina psicossomática ealmente pode nos ofeece valiosas indicaões

 assim se ndo, ela sai da esf ea do neces sáio tatamento de doenas paa a

sfea da pos sível polaia de doen as A final, e stá clao que lá onde eiste

m desencadeamento po pate do anímico deve have também igual pote

o Dessa maneia, poém, a medicia psicossomática tansfomase numa

qestão de psi cohigiene

 C. o caso de um coega que, mesmo muito cansado, exausto de tanto trabahar, oi chamado
a azer parte de uma expedição apina de savamento que duraria agumas horas; ogo depois de
umprida sua tare a médica, soreu um coapso, e oi d iíci para ee se agarrar com segurança na

oha O ao de ter havido um coapso é compreensíve, mesmo sem uma medicina psicosso
átic a; mas a única expicação para isso não ter acontecido um segundo antes de o médico ter
umprido sua unç ão é psicosso mática
u seja, ica evidente que não apenas a situação imunoógica depende da situação aetiva
omo também a situação aetiva depende da motivação Mas o quanto a motivação pode ser
ecisiv a justo nas s ituações imite da existência humana é sabido peas experiências cohidas
os acampamentos de prisi oneiros de guerra Uma série de psi quiatr as pôd e comprov ar que

tanto no Japão quanto na oreia do Norte e, por im, no ietnã do Norte, os prisioneiros
de guerra com mais chance de sobreviver eram aquees que se orientavam por um sentido,
ao qua se sentiam obrigados Recebi essa conirmação também de três ociais americanos
ue sobr eviv eram ao mais proongado cárcere de guerra (até sete anos) e, como o acaso quis,
oram meus aunos n a US nternationa Universit y ( ai órnia ). Lá ees reat aram detahada
ente suas experiências e seu resumo coincidente é oi a orientação para o sentido que, no
m das contas, o s manteve v ivos!

 Nesse meio-tempo, o proessor Hiroshi Takashima, de Tóquio, também meu auno, contribuiu
para o escarecimento da probemática do ponto de vista ogoterapêutico em seu ivro Psychsic
eicie  Lherpy (H iroshi Takashima, Psychsic Meicie  Lherpy. Nova ork,
iktor Frankl nstitute o Logothera py, 977 )
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3  Doenç as f un ciona is

SEDONEROSES SOMTOGÊNCSSEDONEROSES SOMTOGÊNCS

Patimos do pessuposto de que as neuoses po dem se denidas como doe n

as psicogênicas E a neuose ogânica epesenta os efeitos de uma causa psíquica

no âmbito somático Mas também há o inveso: os e feitos do somático no psíquico

Emboa, ex as psicoses é que deveiam se classicadas de somatogênicas

e fenopsíquicas Mas em elaão ao que analisaemos agoa, tatase de quados de

doenas semelhantes a neuose s; sua sintomatoogia é, po assim dize, micopsíqui

ca De todo modo, uma agoafobia não pde se compaada a uma melancola de

angústia Mas também sua etioogia é, ao mesmo tempo, micossomática, não ha

vendo alteaões estutuai s de ógãos e sistemas ogânicos, e sim meos distúbios

de funões, motivo peo qual podemos classica essas doenas como ncionais
Os sistemas ogânicos em questã são o vegetativo e o endócino E seus

distúbios funcionais podem  o que é essencia  tansco e também de maneia

monossintomática, podendo esse mono ssintoma se ta mbém psíquico Isso esu

ta que os distúbios funcionais vegetativos e endócinos, enquanto tanscoe

sob o quado cínico da neuose, são lavados Em contaste com as neuoses au

tênticas, as neuse em sentido estito, aquelas que, como dissemos, podem se

denid as como doenas psiconicas, tataemos em seguida das doenas somato

gênicas, que devem se denidas como pseudoneuoses

Cla o que a ma ioia dessas pseudoneuoses está sobe edicada e sobepos 

ta peo anímico  Em outas p aavas, sua somatogêne se é uma mea som atogênese
pimá ia D o ponto de vista teapêutico, é absolutament e elevante o que está pos 

to pimeio: uma psicogênese ou uma somatog ênese 

Enqanto nos guiamos po pontos de vista páticos, podemos difeencia

os mais impotantes gupos de pseudoneuoses somatogênicas da maneia que

epicaemos a segui

2424 Vikto . Fankl "Die Leib-SeeleGeist-Poblemat vegetative und endokine Fnonsstun
ge: n  Spee (og.) Di Vrr dr Lidaur Psychhra iwch  Stuttgat 195 p 3 
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Em elaão ao que chamamos de etiologia micossomática desse tipo de

doena, é compeensí el que se busq ue pimeio po uma causa somátca Ou seja ,

dependendo d as c icunstâncias, c ad a distúbi o funcional, eg etatio ou en dci-

no s p ode s e compo ado lab oatoialmente E nem todos o s ca sos apesentam

achados objetiáeis Conhecemos, po exemplo, a pouca conabilidade elatia

de achados como o Chost ek ou até a elaão ente potássi o e cálcio  Mas com ex-

ceão desse s achados do gup o tetanoide ( Figua 8 , também no gup o de Ba sedow

não é pecso, de maneia alguma, hae sempe um aumento do metabolismo

asal  assim como ta mbém nã o se espea uma di minui ão da pess ão ate ial

no gupo de Add ison  Apesa disso, mesmo em tais casos de diagnstic os pobes,

emos como eles espondem de maneia signicatia à teapia de nossa escolha

 

Moossitoma
cao objetivável

psíquico
rupo e
aseow

gorafobia Metabolismo basal >
(ipertireoiismo
larvao)

rupo e
Despersoalizaão

Aiso
(ipocortisolismo

sírome Pressão arterial <

arvao)
psicoiâmica

Claustrofobia

rupo tetaoie
globus "hystericus':

Cvostek + K: C a > 2
queixas à ispira
ão proa

 P   B

Pimeio, um exemp lo casuístco :

Terapia e es cola

Diiroergotaina

Desoxicorticosteroa

Cálcio i
irotaquisterol
ácio glicérico o
ometoxifeil

 paci ete em questão so fre á cico aos e s evera agora fobia . Está se

tratao com uma psicaalista que ão é éica á meio ao. Ecerrou

o tratameto simplesmete porque ão teve qualquer sucesso terapêutico;

muito pelo cotrário as epressões até se aproaram. Do p oto e vista
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objeivo, a paciee apreseav a remor os eos e as pápebras; a ireoie

esá aumeaa e maeira ifusa e o meaboismo basa é +44%   paciee

recebeu iiroergoamia pareera e já o ia seguie reaou que 

ijeão "fez miagre: "Nuca eria pesao' ea isse, "que avaaria ao

em ão pouco empo' Depois e mais agmas ijeões, ela esá livre o

meo e percebe, ere ouras coisas, que os soos erríveis, que a faziam

sofrer o pass ao, agora "ermiam b em.  psicaais a avi ierpreao

os so os, mas ees coiuava m assusaores ' ea iz com iroia.

Cao que no cao de uceo teapêutico aim, é pecio peta aten

ão e abe e não e tata de efeito ugetivo Emboa um efeito ugetivo não

eja deonoo, empe deoienta o cínico Paa o poiona não é neceáio

nem po íve decata um efeito ugetivo de antemão no tatamento ou e cuí o

poteiomente na avaiaão do uceo do tatamento Ma ee pecia e pe

cave em eaão a io, e é evidente que o cao que baeiam noa epoião

da peudoneuoe omatogênica mai impotante  foam incuído quando

tinam ido tatado anteiomente com outo medicamento e  epondea

favoavemente  medicaão epec íca  ou, po outo a do, quando f oam tata

do oteiomente com outo medicamento e  aviam epondido favoave

mente à medicaão e pecíc a Também é cao que o paciente não e tavam a pa

do que e ea min itado ou até imaginava m eta tomando outo me dicamento

Popoitamente deiamo o paciente acdita que etava ecebendo o medica

mento que, egundo ua in dica õe , e zea tão bem  Ma pode também ave a

ituaão invea, na qua o paciente ( com ou em azão) teme quaique e feito de

uma injeão e é tomado po  um temo do efeito coateai ou po teio e da me

dicaão Cao eita ea antiugetão, o efeito teapêutico poitivo da medicaão

epecíca (não epeado peo p aciente)  e tona ai nda mai pate nte

Na equência, vamo tata de doi cao atípico, que apea de tai atipi

cidade fazem pate da zona de peudoneuoe do tipo Baedow O pimeio é

atípico, poi a intomatoogia ea mita, compota pela índome 1 (gupo do tip o

Baedow) e da índome 2 (gupo do tipo Addion) A teapia teve de e combi

nada e mia de maneia concentada o fatoe patogênico  gico que ente
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ee fatore também etav a a reaão pquica da paciente (ou de ua neuroe rea

iva), fazendo com que a terapia adequada, multicaual, pudee er apena uma

erapia imultânea omatopquica

Judth K. (Polclínca eurológca, ambulaóro 376/1955; hosptal
1779/1955), pacente de 37 anos, sofre há treze anos de agorafoba severa;

na nfnca, fo muto medrosa: medo de fogo e de terremotos; há treze

anos n ão sai à rua sozinha por medo de desmaos e tonturas; também ev-

ta aglomerações, o que  além da ndcação de sensação de estrang ula

mento na garga nt'  aponta me nos par a uma dreção ag orafóbca do que

para uma claustrofóbca Há quatro anos a pacente não é mas capaz de

car soznha em casa Qu exa se também de pressão na regão do cor ação,

darreas, mcção frequente e tremederas; apresenta sensbldade à mu

daça do tempo e em relação aos vent os  Já se consultou com um f amoso

colega da área, já passou por uma hpnose, uma narcoanálse e recebeu

város ele trohoques num a clín ca psqu átrca  entret ato, nenhuma des

sas meddas obtee sucesso os últmos tempos, teve pera de peso de

consderáve s  g; pesa agora 47 g  O metabosmo basa já fo de + 50 %

O eletrocardogra ma nca um a leve lesão do mocárdo Do ponto de vsta

terapêutco, tentou se, desde o níco, no s entdo de uma t erapa smultânea

somatopsíquca, combnar a condução pscoterapêutca da pacente com

medcamentos especícos Esses últmosdeveram preparar o terreno onde

a pscoterapa pdesse ser desenvoda O caso apresetaa, como já fo

dto, traços agorafóbcos e claustrofóbcos; classcamos esses últmos no

geral com o grupo tetanode das doeças pseudoneurótcas, assm como

já armamos que os pscocorrelatos monossntomátcos dos estados ago

rafóbcos mutas vezes ocultam (ou apontam, no caso do especalsta) um

estado do tpo Basedow Então, pelo fato de esse caso também apontar na

dreção tetanoe, resolvemos mnstrar, ao lado da dhdroergotamna,

 videntemente que em tudo isso não se deve achar que toda agorafobia é uma pseudoneurose
somatogênica, no sentido que a entendemos.



 

   TRA  TRAA DAS NURSS

também mosna E, depos que fomos capazes de demonstrar que esse

ácdo glcérco do ometoifenl consege reduzr o medo (pseudo)neu

rótco de casos de dstúr bos nconas ( no sentid o que entende mos ) .

O efeto desse tratamento medcamentoso duplo, completado pela p sc o
terapa (segundo o método da ntenção parado al) fo o segnte: no 1 3º da

do tratamento hosp talar, a pacente  que hava treze anos não saía sozn ha

de casa  fo capaz de r de Her nals (ond e mora) até a polclínca; no 1  dia,

ela foi sozinha ao cinema depois de vine anos; no 1  dia, visio pela pri-

meir vez na vida m salão de café (ela sentu apenas medo do medo' mas

que logo se dsspou) . a 4ª semana de su a presen ça na clínca ela atravess a

a cdade na garupa da moto do mardo e também anda soznha num bonde

lotado (cuja lotação já devera horr orzála de antemão, por motvos claus

trofóbcos) Quando ela recebe alta da nternação, depos de um período

total de tratamento de quatro semanas, ela se sente como que renascd
Sem que tvesse de tomar mas quasquer medcamentos, a pac ente se man

tém sem queas também durante o período de controles peródcos; nessa

ocasão, acontece também de ela retomar o contato seual com o mardo

 após uma carênc a de quatro anos. tamos sso apenas por que querem os

ressaltar como sera errôneo construr a etologa de tal neurose baseando se

na abstnênca seual, enquanto, na realdade, é o oposto: a carênca seual

(não a causa) é mero efeto da (pseudoneurose, assm como a reabtação

seual de nossa pacente é um efeto (secund áro) de nossa terapa 

Vejamos aoa um seudo caso, tambm atpico, pos se apesetava o

sitoma 3 (upo tetaoide, mas o efeto teapêutco deveuse à teapa idi
cada va de ea paa os casos tpicos de pseudoeuose do tipo Basedow 

a dhdoeotama.

Margarete Sch. ( Polc línca eu rológ ca, amb ulatóro 364 1 / 1953 ; hosp

tal 677/1953), pacente de 39 anos, dz sofrer há város anos de um medo

crescente do qual é acometda quando ca em ambientes fechados; ela

2 Vior  Fr, "Zur Bhandlun dr Ans Wiener meinische Wochens vo 1 0, 195,  535.
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também não tolera nenhuma peça de roupa muto justa. Há quatro sema

nas, ela tomou uma njeção no dentsta, sofrendo em seguda uma severa

ectação de medo; sentu taqu carda  que se manteve m esmo com as me

dicações prescrtas pelo médco, como qunno, dgtals e lumnal. Por m,

a pacente se quea de sensação de opressão e globus. Enquanto esse últ-

mo é tantas v ezes nterpret ado erroneamente no sentdo hstérco, somos d a

opnão de que ele pode s er aval ado da mesma manera na dreção tetano de

como o sentme nto de opressão e suf ocamento. os sos pacentes cos tumam

relatar dculdades em nsprar prof undamente.

o que se refere ao caso em questão, revelouse uma proporção de

potássocálco de 20,7:8,8  suspeta no sentd o tetanode , enqua nto o

metabolsmo basal era de apenas +4% Dessa manera, tínhamos dreto de

suspetar de uma afecção de um dstúrbo larvado funconal vegetatvo e

endócrno do grupo tetanode e, por essa razão, recetamos uma medcação

de cálco e também mosna E; apesar de todas essas ações terapêutcas, não

houve qualquer efeto terapêutico. Por outro lado, as doses de dhdroer

gotamna 45 funconavam muio be urosamente, a pacente se senta

muto cansada  durante mea hora logo depo s de cada njeção, queando

se de tonturas e enjoo s. aso s so fosse ap enas um efet o sugestvo , se trata

ra de uma antssugestão, ou seja, a pac ente tera esperado, no mámo, um

agravamento de seu estado. Mas não fo assm; logo tudo sso sumu, e seu

estado objet vo melhorou, ass m como a taqucarda.

lém dsso, a pacente fez um tratamento logoterapêutco, que fo dreco
nado (no sentdo da ntenção paradoal) contra seu medo de ter medo Quando

veo a nós, a pacente estava num estado de máa agtação ansosa, pos tha

medo de enouquecer. Ou seja, a pacente reaga com uma pscotofob' às d

versas queas que terpretamos (em nossa termnologa) como uma doença

nconal. Já não odemos falar de uma mera doenç a nconal, já que temos de

caracter o quadro, em sua totaldade, como uma neurose reatva. Em poucas

semanas, a pacente cou lvre de quasquer dstúrbos e se manteve assm du

rante todos os anos que se pass aram, desde s eu tratamento hosptalar conosco
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Escolhemos poposialmene dois caso s aípicos paa p eveni o uso d o es

quema eóico paa ealiza uma páica esquemáica

Po m, val e a pe na cia que o empiis mo clnic o efoça que a aoa fobia e

a clausofobia pseudoneuóicas podem se elacionadas de maneia ão especí 
ca com as pse udoneuoses do ipo Basedow e do ipo eanoide (espe civam ene) ,

que conseuimos chea a um dianósico difeencial (e a indicação da eapia

especíca), a pai de uma peunaese, mesmo nos casos em que não se con

ava co m uma ou oua fobia manifesa Pocu amos di sinui  uma aoafobia o

clausof obia laenes ao peuna ao paciene o que mais o abalaia : ca soz iho

em meio a uma paça va zia ou e de se se nar no meio de uma leia de um cine

ma loado ? A mea dispo sição clausofóbica ou aoaf óbica pos sível de se esada

assim  ão sinicaiva paa a pseudoneuose coodenáve que, a pai dos esl

ados dos eses, po demos ambm escoe a eapia c oespondene.

B)B) P   A

Vamos começa co m um ela o de cas o:

Dr Sch., méco, se quea e ores e estômago, sofre com arreas e

precsa fazer eta por ongos períoos, abstenose e pão preto, frutas e

veruras Sabese que sso eva a uma carênca e vtamnas o complexo B

no sento e um stúrbo e absorção como também e uma oferta nsu

cente A anamnese regstra, e manera característca, uma ntoerânca ao

caor e ao sol O pacente também confessa que frequentemente tem vontae
e comer comas salgaas, o que também é característco E agora vamos à

escrção os sntomas e espersonalzação o pacente arma que naa he

parece veraeramente real, ele própro também não tem a sensação e es

tar presente ele se sente como se f osse sem essê nc  como se uma cora

tvesse quebrao em m ee z. Me snto como se estvesse num sonho,

mnha co nscênca é muto lmtaa, a cons cênca o eu nexste, não volto ao

meu veraero eu E tenho e me perguntar Por que eu sou eu e não aquee

que estou olhano no momento Tuo me parece tão stante e eu mesmo
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me snto estranho; m nha voz soa tão estranha; é como se meus membros não

fossem meus, como se eu estvesse acma do meu corpo ou nem tvesse corpo,

como se eu fosse puro espírto' lém dsso, há noxas atrogêncas: em pr-

mero ugar, são prescrtos, como tão frequentemente na medcaçã o de rotna,
barbtúrcos, dos quas sabemos que va de re gra dmnuem anda mas a pres -

são arteral já baxa (neste caso, a pressão arteral era de apenas 95 mmHg)

ão apenas a hpotona artera é agravada, como também a hpotona da

conscênc nas palavras de J Berze, que explca a despersonazação lém

dsso, o coega médco que cudava do caso anterormente falou de manera

mpensada , para não dzer rresponsável, de uma cva ge fazendo com que

o pace nte começasse a desenvover uma pscotof oba reatva

gora, de nossa parte, a terapa compreendeu um comprmdo de Per-

corten dáro, subngua pós poucos das, o pacente se sente ótmo:

Tudo está norma  tudo votou a car t ão próxmo , caro e ímpdo como

nos tempos normas' (Um caso anáogo, um estudante ngês, reata o efe to

terapêutco subjetvo da desoxcortcosterona Careou mha mente; m

ha capacdade de pensar está mehor) Coscênca e memóra tamb ém

estão mas aadas' os meses segutes, ele se vrou totamente de suas

ueas e contnua assm, apesar de já ão tomar mas Percorten

No outro cao, minitramo a doicorticotrona também d manir

arntra, como no cao d uma jovm farmacêutica qu, dvido ao u ério

vnto d dpronaização, rcbu trê aicaçõ d 5 mg d Cortiron, co

trva o d uma mana ntr  a Como  a arma, o fi to da dua primiranjçõ durou cinco dia cada  rutou qu "tudo  tornou muito mai caro 

diato No cao d a mdic ação pantra é rci o atntar , porém, ao fa to d

trmo d acrar a f unçõ do córt uprarrnal , ma m acot umálo a io

o ponto d vita prático, io qu dizr qu não é inof nivo ap icar rmédi o d

fito rtardado, poi  ua forma d admi nitração  ão como  cha  qu, uma v z

iparada , fogm ao no o control Então, quai ão condiçõ  para qu o córt

uprarrnal continu f unciona ndo d manira parcida com o noma aim qu é

crado? Na circuntância prnt m n oo cao  d ditúbio f uncionai
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leves, via de ea  suciete povoca essa capacitação espotâea a foma de

uma mudaça da eaçã o do copo a uma eaç ão veetativa  e o teiame to es 

potivo talvez seja a maeia mais eciete de se coseui isso Ad hoc o caso

seui te, que aa decemos ao colea J M  David ( Bueos Aies :

Traase d e um ocal argen no de 3 0 anos, que há ses anos não sofre

apenas de severa despersonalzação como ambém de uma complea sín

drome pscodnmca fala de concenração e de memóra Já fo raado

por cnco médcos e fez pscanálse por dos anos; choques de acelcolna e

dez elerochoques Passa a receber Percoren, combnado com vamna B,

pareneral, e ambém um raameno breve ogoerapê uco por caus a de sua

frusração exsencal concomane. Depos de rês njeções de hormônos

do córex suprarrenal, há uma melhora surpreendene no que se refere à

desperson alzação: o pacene se sene ómo, v aja para o campo, ma s se es 

que ce de levar o medcam eno hormona va oral e s ofre uma severa recaída.
o decorrer da semana segune, come ça a pracar espores de mane ra ss

emáca e logo não precsará mas dos remédos.

O cas o seuie tambm  muito istui vo sob muitos p otos de vista:

Traase de uma jovem pacene do exeror, que fo raada lá durane

ses anos, por ses horas sem anas, por uma pscanalsa, e que ev e de ner 

romper o ra ameno por movos alheos à sua vonade. Depos de anuncar

sso à pscanalsa, essa úlma explcou que não se poda falar em nerrup

ção, vso que a análse and a nem nha começado  o fracasso s e deva à re-

ssênca da pacene De nossa pare, dagnoscamos aqu  um hpocorcose
com despersonazação em prmero plano; sendo medcada com desoxcor

tcoserona, a pacene começou a se senr melhor, não apenas em reação à

despers onalzação, mas mbém s camene, segundo relao de sua m édca

(a p acen e esava de cama no níco de nosso ratame no)  lém dsso, segue

 Vitor  Franl, "Pschadnamie nd Hpoortiose Winr kinich Wochnchr, vol. ,

949,  735; idem, "in über Psch-adnamisches Sndrom nd seine Beziehngen z Fnktionss
trngen der Nebennierenrinde. Schwizrich dizinich Wochnchr, vol 79, 949,  .057
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o relato, ela ganhou peso , está com mas res stênca, cons eguu redgr uma

dssertação e não prec sa mas de trata mento'

Mas uma vez, v emos que para danoscar uma neurose  precso prme ro

exclur uma pseudoneurose somaoênca  sso  neces sáro,  mas esá ao alcance
somene de um mdco com formação clínca complea. Por mas que a exclusão

de uma pseudoneur ose somaoênca seja condção nece ssára para o danósco

de uma neurose auênca (pscoênca , ela não  sucene: pos o fao de se ex

clur uma pseud o neurose somaoênca esá lone de dar o dreto de se danos 

car uma neurose ( pscoênca . Em ouras palavr as: o danósco de neuros e dado

or exclusão não  váldo. O próxmo caso lustra esse alera:

Há cnco anos, cle D. a de uma clínca neuroógcopsquátrca a

outra e passa por todos os tpos de procedmentos, tanto dagnóstcos quanto

terapêutcos: da punção lombar à encefalograa, da narcoanálse até o ele-
trochoque. Por m, es a conclusão lteral: Está descartada qualquer causa

orgânca; tratas e de uma hstera de conversão' Sob essa etqueta dagnóstca,

a pacente é transferda para nossa seção. Já ao ouvr sua anamnese, tudo nos

ndca que o tálamo está envolvdo. O exame radográco aponta para um

aumento crônco na pressão endocranal, e o achado oalmológco fala de

uma chrorioditis centralis pecta. Por esse camnho, fomos do (suposto) dag-

nóstco topográco no tálamo para o dagnóstco especíco de toxoplasmose.

O teste SabnFeldman dá postvo, e a reação à toxoplasmna também é postva.
I

C P 

Mas uma vez, quero apresenar exemplos concre tos da fenom enolo a des 

se ercero rup o de pseudoneuroses somaoêncas

 f. T Richert R Hemmer Clínica Neurológica Universitária de Freiburg i Br. ünchn dizi-
ischn Wchnschr, vol 98, 195, p. 543 de 584 tumores cerebrais comprovados por cirurgia 33
foram diagnosticados e tratados como neurose

29 m iena f oram prin cipalente K. Nowotny e P. Polak os que se destacaram em seu esc larecimen 
o e delimitação fre nte à n eurose autêntica.
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Uma nstnca de autordade encamnha o estudante de medcna

K. a nossa seção com a ndcação expressa de pscoterapa Há quatro

anos ele sof re de  espasmo s nervosos  estados semelhantes a espasmos

que duram até uma hora, com parestesas na forma de formgamento e
sensação de tensonamento, parcalmente também com rgdez das ex-

tremdades O pacente, ao demonstrálo, coloca a mão numa posção

de pata (mesmo que apenas nsnuada), em típca lém dsso, relata

resprar de um jeto esqusto de tempos em tempos Temos todos os

motvos para suspetar de que ele hperventla nesses casos Quexas

estomacas vagas completam o quadro Objetvamente, seu Chvoste é

postvo, a relação potássocálco está em 22,49,8, mas que o dobro

Depos de tomar uma njeção de cálco, em caráter expermental, o pa-

cente relata um efeto extraordnáro; assm que recebe mosna E

cessam de todo os seus ataques.

Com o faamo s no início, no cas o de psedoneroses eanoides, o dihidro

aqisero ambém é indicado, incsive nos casos qe são acompanhados por

angsia Como pro va casísica, apresenamos o segine caso:

Irene Z 32 anos, quexase de estados de angústa não consegue an-

dar soznha de bonde (reação clastrofóba típca), também sente um es-

trangulamento no pesoço e falta de ar, além de uma sensação de ãra

no braço Ojetvamente o Chvoste é potvo, enquanto a proporção de

potás so cálco é de 2,9  Tomando mos na E sente laro alív o no que dz

respeto à angústa a pacen te vem pela prmera ve z soznha  Em seguda,
passa a tomar Calcamn [ ddrotaq uste rol]  evdent emente com m con-

trole de se nível de álco  e depos de pocas semanas já não ap resena

mas sntoma Mees mas tarde, há uma recdva a pacente ão onse-

guu tomar o Calcamn regularmente Mas tarde, ela para com essa med-

cação, mas contnua sem quexas, durant e dos anos Passado esse período

tem uma segunda recdva  pacente vem nos procurar, pos há poucas

semanas tem novamente a sensação de sufoamento e opressão e não co n-

segue resprar lvremente Melhora nstantaneamente com a mosna E,
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mas j á é ele gível para uma njeção ex permenal de cálco. Desde enão , há

anos que não e m quex as, senes e bem e consegue v ajar soznha, nclu-

sve nos bondes mas cheos, sem a menor angúsa.

D SÍ   

G von Bemann cu nho u o temo "estimatiz ação veetativ e Siebeck, "l a-

idade veetativ' hoje falamos de distonia veetativa, conceito ciado em 1934

o ichmann. O s sintomas veet ativos tamb m ocupam de tal mane ia o pimeio

ano dos estados depessivos psicóti cos, que dize , endóenos, que se fala com a

ão de uma depessão veetativa. Ao cotáio da atência escupuosa da depessão

ndóena lavada na eação anteio, encontamos aoa, no quado dessa doença,

rincipalmente danos veetat ivos e queixas h ipocondíacas reativas.

Equa nto se trata de estados neuótico s ou pse udoneuóticos, pef eimos
aa de síndomes veetativas e não de uma distonia veetativa. Do ponto de

sta teapêutico, entetanto,  necessáio difeencia os sintomas veetativos.

esse sentido, po exemplo, . Bikmaye tem azão em cotapo sintomas

simpatotônicos aos vaotônicos. É sabido tambm que  Ho advoa em favo

dessa sep aação e difeen ciação, e  Cutius diz expe ssamen te: "Os tipos da va-

otonia e da simpaticotonia têm s e justicado, apesa de alumas limitações de

rdem clínic a. O fato de encontamo s epeti damente na pática supep osi ções

dos dois upos veeta tivos  natual e não muda em nada a po ssibilidade dia

óstica e a necessidade teapêutica de se denir o que pevalece em cada caso:

smpaticotonia ou vaotonia.
Paecenos que conhecer os estados simpatotônicos ou vaotônicos  mais

ipotante quando estamos lidando com ataques veetativos, pincipalmente ata

es veetativos do coação. Nesse sentido, temos muito a aadece à pesquisa

de K Polze e  Schobe, que avançaam muito na difeenciação das síndomes

smpáticovaa e vasovaal. Não nos futaemos de ama que os pacientes so-

rem injustiças, diaiamente e em todas suas consutas, ao serem estimatizados e

quetados como neuótico s ou histicos, quando na ealid ade seu dianóstico 

rrôneo, vis to que s e tata de ataques veeta tivos.



 

0 TRA  TRAA DAS NURSS

Como ressaltamos de iício,  os uiamos po r pot os de vista da prá 

ca clíca ao difeecia r o s t ês rupos d as ps eudoe uroses do ti po Basedow ,

Addiso e tetaoide. É claro que ão apeas os distúrbios fucioais do sste

ma edóc rio e do sistema e rvoso veetat ivo po dem trascorre sob o quadro de euroses , como tambm les ões orâicas e af ecções do s istema ervoso

cetral. O exemplo mais clássico  o estado podrômico da assim chamada

"pseudoeurasteia da paralisia proressiva. O clíico sabe e está familar-

zado com o f ato de q ue tambm outros sstemas orâicos  e ão somete o

sistema erv oso  podem adoecer o setido de distú rbios f ucio ais pseudo

eurocamete larv ados.

  Neuroses reativas

icialm ete vi mos que as euroses po dem ser ded as como doeças ps

coê cas Em seuida, mostouse que elas pecisam ser separada s das pseud o

euroses essas últimas, embora trascorram sob o quadro das euoses deve

ser classicadas como somatoêicas. Aoa, vamos cotrapor a essas euroses

outras ur oses q e são psicoêic as o setid o lato  ou seja, euroses o se

do mais amplo da palavra.

No caso das ps eudoeuroses s omatoêicas em qu e temos efeitos psíquicos

de causas somáticas, vemos costatemete que devido a esses efeitos se produe

efeitos psíquicos reativos  reações eur óticas, qu e tambm po demos cha mar de

euroses reativas. Como essas reações são psíquicas, as doeças corespodetesambm seão psicoêcas.

Há etre as reações euróticas em questão tabm as reações típcas

O deomiador comum desse padrão de reações  a asiedade atecipatóra

(medo do medo.

Como o clíico desprovid o de precoceitos sabe, a an siedade an tecipatória

ão raro  o verdadero patoêico a etioloia da eurose, de maeira a se xar

num si ntoma fuga e portan to inofens ivo faendo com que a a tenão do paciente

se mantenha fcada nesse sinto ma .
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sntoma foba

ntensca

O mecansmo da ansedade antecpatóa  conhecdo pelo clnco: o sn

oma poduz uma foba coespondente, a foba coespondente ntensca o s n-

oma, e esse sintoma ntenscado efoça o temo do pacente a um etono do

intoma ( Fua 9

O pacente se eneda nesse c culo v coso  como se estv esse num casulo.

 caso conceto pode explca isso:

Um jovem colega se drge a nós; sofre de hdrofoba grave. Tem uma la

bldade vegetatva congênta. erto da, ao apertar a mão de um superor,

oserva como lteralmente se e mpapa de suor  próxma vez, numa stuação

análoga, ele já está esperando pela suadera, e a ansedade antecpatóra á faz

com que o suor desponte de seus poros, fechandose o crculo vcoso.  h

perdrose provoca a hdrofoba, e a hdrofoba a a hperdrose (Fgura 10).

F 0

hperdrose hdrofoba

txa

+
Visto que as neuoses podem su de um pocesso ccula, sua teapia

rci sa coesponde  a um movmento de pnças. Numa ap oxmação concên tica,
os de ataca tano o sntoma quanto a fobia. Em outas palavas: no sentido

d uma teapi a smulânea soaopsquica, um do baços da pnça eapêuica 
ela q ue conseue queb a e explod o cculo neuóico  e de se aplicado
 lablidade veetaiva na qualidade de polo somico, e o oo baço deve di

ise à ansi edade anecipa tóia eaiva, na qualidade d polo psquico (F iua 1 1 ) 
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FIR 

( círculo neurótco 

pnça terapêutca

terapa smultnea somatopsíquca

A pati do exempo da asiedade antecipatóia ca cao que o temo co

cetiza aquilo que teme. Resumindo: se o desejo é o verdadeiro pai do pensamento

o temor é a mãe do evento ou seja, do pocesso da doença. Muitas vezes a neuos

apaece apenas quand o a ansiedade aecipatóia se apodea do pocesso patoóico

) PÃ  ÇÃ    

O que  mais temido o âmbito dessa asiedade antecipatóia? Pimeio

pecisa mos dizer que ossos p acientes neuót icos concodam com  D Rooseve 

que paece te dito numa de suas famosas onversas ao pé da lareir "A nic

coisa a se teme  o pópio temo. Realmete, uma das coisas que os pacientes

mais temem  o temo em si. Nesse ca so especia d e ansiedade ant ecipatóia, po

demos tambm faa de expectativa do medo. Os pacientes faam comumente d

um medo do medo Tatase da expectativa austiada do etono de um ataq

de pânico já vivenciado ateiomente.

O medo do medo traz consio um fenômeno de poteciação iua ao qu

vemos de maneia aáloa, a depessão edóena, que, apesa de seu caáte

endóeo, impica um f ato eativo  não no seti do de um coponente exóen o

30 Não há apenas um medo do medo, mas ambém uma vergonha do medo. Conhecemos um cas
em que o paciene senia vergonha de seu medo porque, sendo aguém ão "crene' não conseguia
compreender como ainda assim inha medo Na reaidade, seu medo não aesava conra sua é, s
sim um hiperireoidismo
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as n o d e uma eação à depessão enquant o endóena. A tisteza injusticada do

aciente lhe dá mo tivo paa uma tistez a adicional. 

Po  m , e na ealidad e, nossos pacientes não teme m a anú stia em s  pois se

nvestiamos a ndo se u medo do medo, litealmente, que dize, quando pocu

amos pelo motivo de e sses pacientes temeem a anústia, vemos que eles temem

incipalmente que as excitações causadas pela anústia possam te "consequên

cias pejudicais à saúde. Em pimeia instância, essa anústia se efee a tês coi

as: ( 1 ) os pacentes podem, tamanha sua excit ação, te um colapso no meio da ua

2) podem se  acometidos po um ataq ue cadí aco ou ( 3) po  um deame ceeb al

 ca inválidos. Em outas palavas, po tás da anústia de expectativa está a co

asofoba, a infatofobia, a insultofobia (med o de um deame ceebal) .

Angústia d e expectat iva

1  Colapsofobia

2 nfatofobia

3 nsultofobia

Tudo isso motiva o paciente ao seu med o do medo e qual a consequênca

dessa anústia de expectativa? Por medo do medo os pacientes fogem do medo.

esumindo: eles saem correndo do medo  e paradoxalme nte essa corrida s ignca

car em casa. Pois o pimeio tipo de eação com o qual teos de lida  o padão

oafóbico de eação  Uma pova casuíst ica:

Mare B (Polcínca neurológca, 394/1955 ambuatóro; 6264/1955

hosptal)  pacente fo tratada e sua hstóra médca fo regstrada pelo

dr Kocourek  mãe da pacente sofra de uma compulsão por se lavar Ela

própr a estav a hava onze anos em tratamento por causa de uma dston a ve
getatva; apesar dsso, seu nervossmo aumentou gradualmente o quadro

de sua enfermdade, ataques taqucárdcos estão em prmero plano a sso

se soma o medo e uma sensação de coapso Depos do prmero ataque

 ncontra mos fenômen os de potenciação aná ogos também f ora do ambiente cínico Quem ai nda
no se irritou com a própria irritação? Agradecemos a Hans Weige a útima descoberta nesse sen
ido, aquea da " consciência pe sada por não ter a consciênci a pesada ( Hans Weig e, Unollenete
ymphonie (romance) Innsbruck, Ósterreichische Veragsanstat, 9)
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cardíaco e de medo, surgu o medo de que tudo podera se repetr, fazendo

com que a pacente já começasse a sentr a taqucarda Ela ambém tema,

prncpalmene, car na rua ou sofrer um derrame  ansta de expecta

tva era a companh ado por uma compulsão de observ ação  quer dzer, a
pacente observava as própras quexas, checando sempre sua pulsação, por

exemplo  da famlar da pacente é descrta como boa Objetvamente,

sua treode está aumentada; notase agtação e tremores nas pálpebras

omo terapa, a pacente recebe, rês vezes ao da, dos comprmdos de

mosna E, e o dr Kocoure a orenta a dzer a s mesma  para o coração

bater anda mas ou tentar car no meo da rua  pacente { orentada

a star todas as suas quexas, como um treno, e não gr delas ura es-

pecíca pea prote ção da penclna Duas semanas após a admnstração a

pacente relata "Sntome muto bem e quase não tenho mas taqucarda

s palptações já não me ncomodam, ana nada va acontecer comgo Os

estaos e ansedade sumram por competo Es tou quase totalmente saudá-

vel Dezess ete das após a alta, a pace nte armou "De vez em quano tenho

paptações e dgo para mm mesma O coração deve bater anda mas E as

paptações param, enquanto no passado sempre eram motvo de angústa,

porque eu pensava peo amor de Deus, va acontecer aguma cosa comgo

Sempre ache que a sofrer um ataque cardíaco nal, não saba o que era

Tnha meo de desmaar na rua ão tenho mas medo

Assim ca demonsado que o medo do medo, cuo moivo enamos des

venda, ealmene m um "moivo, que  a colapsofobia, a infaofobia ou a insulofobia Temos apenas de lembar que o medo do medo  um medo sec undáio na

medida em que ele se ef ee a um medo pimáio, que o pacie ne seni a no começo ,

enquano o medo do medo lhe vei o po seiomene Em oposição ao me do secun

dáio, o medo pimário não em um moivo, mas muio mais uma causa

A diferença ene oivo e causa pode se explicada a pair do medo d e

alua Ele po de emee ao f ao de o indivíduo e medo e e ceio poque não po ssu

uma pepaação adequada ou equipameno suciene (para o alpinismo) O medo

de alua pode ser derivado ambm da fala de oxgênio Num dos casos, há ua
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covardia frete à altura e  o seudo uma doe ça devido à altua (mal d e mo

anha. O primeiro tem  moivo e o seudo, uma causa. O pieiro caso 

squico e o se udo, so mátco. A difereça etre mot ivo psquico e som ático a m-

bm ca clara a p artir do seuite exemplo: Uma cebo la não é mo tivo pa chora

as ela pode ser a causa de uma secreão lacrim al. E as cóceas ão s ão motivo para

rr (fazer piadas, s im, muito mais a causa que pode dis parar um re lexo de iso .

ual a causa somática do medo pimário de ossos pacietes? Pudemos

demostrar que a aorafobia ão raramete se oriia de um hipertireodismo.

as isso ão siic a que o hipe rtireodismo possa, po si só, criar uma euose

de a sia o setid o de uma pseudoeur ose so matoêica  pois o efeio secu-

dário e cocomit ate de uma doeça hipe tireodiaa  apeas a mera disp osição

 anstia (ao medo, e uma ansiedade antecipatria reativa precisa primeiro se

coplar  disposião vegetativa de angústi Apeas etão se estabelece a eurose

de asia completa, aora o setido de um a eurose reaiva.

Na realidade, cheamos dessa maeira à questão da base europática das

eurose s se u substrat o psicop áico será abordado adiate. Assim como W Villin

gr, ambm cocordamos que "há motivos imporates conrários a uma exte-

são do conceito de eurose e ambm lametamos que "à delação as áreas da

scopaia e europaia seuese uma ilação que chama a ateção as áreas da

eurose. Não difereemee de H. Kranz, cosideramos a psicopaia como um

conceito que vale a pe a ser ma ido'  apesar de sua idade ( foi criado em 189 1 por

och  e o mesmo va le para a neuropia. A exp ressão de uma europatia pode

sr a simpaicotoia ou a vaoo ia ão prec isamos duvida r da leiimidade des-

s coceios (  Curi us  Ho  W Villin er . A correlação enre a simpaicoonia

 o hiperireoidismo  cohe cida: eles se erecruzam. Ad hc um caso:

A senhora WW tem 3 0 ano s Ela nos p rocura por causa e estaos f óbcos

trás eles esenhase uma pscopata e caráter anancástco Mas, além a

constução p scopátca exste também uma consttução n europátca, na for

ma e uma smpat cotona ou hpertreo smo: reoe aum entaa  exoal

ma  tremores  taqucara ( 140 bpm)  pera e peso (5 g)  metabolsmo

basal + 7% As constuções pscopátca e neuropátca formam a base cons

tuconal a neurose A esta se assoca uma base sposconal: há os anos
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a pacente passou por uma estrumectoma, o que acarretou um desarranjo

vegetavo. Por m, chegouse a um desequlro vegetatvo (no que vemos a

base condco nal) depos que a pacente tomou, há dos me ses , um café muto

forte  algo fora de seus hábtos  , sofrendo um ataque vegetavo de angústa
E somos confrontado s com uma armação sgncatva na anamne se: Depos

do prmero ataque de ang ústa, bastava me lembrar dele para medatamente

me sentr angustad Isso nos faz conclur que uma ansedade antecpatóra

de natureza reatva tomou conta do ataque de angús ta de caráter vegeta tvo

Uma análse exstencal do caso evoca  para além da sua dspo sção

pscopátca e neu ropátc a e da sua base const tuco nal e dsposconal  o

pano de fundo exstencal da neuros e.  pacente o verbalza assm "Há em

mim um vazio espiritual Estou penduda no a tudo me parece sem sentido;

o que sempre mais me ajudou foi cuidar de alguém, mas agor estou soz inha;

quero que minha vida t enha um sentido novamen te o caso dessas palavras,

já nã o se trata apenas da anamnese d e uma pacente Esc uamos delas muto

mas o grto de socorro de um ser humano Em contextos semelhantes, fa

lamos de uma frustração existencia l onsderamos como tal a frustção da

ontade de sentido essa exgênca tão característca do se r humano por uma

exstênc a o mas plena pos sível de sentdo

 frustração exstencal não é patológca, mas apenas patogênca, e nem

sso é obrgaóro, mas facultatvo E todas as vezes em que ela se torna fac

tualmente patogênca, todas as vezes em que a exgênca frustrada de sentdo

da vda de uma pessoa a faça adoecer, chamamos tas doenças de neuroses
noogêncas o caso anteror, a neurose não é noogênca, mas reatva Mes

mo as sm, ca patente como todas as formações crculares, das quas fala mos

o tempo todo, nã o conseg uem prolferar senão den tro de um azo existencial

(como o temos chamado), e o que a pacente tentou descrever com palavras

não fo nada menos do que um vazo exstencal Se as prolferações psíqu

cas devem ser elmnadas, então o vazo exstencal precsa ser preenchdo

Somente quando sso acontece a terapa pode se completar e a neurose é to

talmente superada  precso ousar a entrada na dmensão esprtual, nclur
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o esprtu al n a teora e n a terapa das neuroses Dessa manera, também nesse

caso é po ssível escla recer à pacente, no sentdo de uma logote rapa  como

chamamos uma pscoterapa a partr do esprta , que também sua es-

tênca não carece de um sentdo concreto e pessoa

Nosso ecuso à disposição euopática implica que abadoemos as a

as teapêuticas e os ed aos a um niil ismo teapêutico ou a um f atalis mo?

ão exeamos como destio atum] o fato actum] de uma simpaticotoia

u uma vaotoia . Pode se  que um simpatotôico es teja muito aitado e outo

simpatotôico  de i ual disposição euo pática  este ja meos ai tado , mas

aleta: de ceta maeia, ele está despeto at o campo visual peifico. sso

deve apota paa um tabalho de E. Bachstez e W Schobe, da Policlíica Neu

lóica, que "ecotaam u m campo visual es pecialmete ade aqueles ti

os de pacie tes aletas, muito despetos, se sívei s e facilmete exci táveis, com

tes eações de expas ão. D e maeia aáloa, um paci ete vao tôico  teso
 cot ido  at che a a uma p isão de v ete, o setid o de uma costipação es

asmódica , equat o outo vaotôico  cotido, somete apoiado se em si

esmo. Coma se o que oethe diz em Os A os de Apre diagem de Wilhelm

eister "Não temo s vício que po atueza ão po ssa se tasf om a em vitude,

nem vitude que ão po ss a se tasf oma em vício . P ois aquilo que o i divíduo

faz de sua simpaticotoia ou vaotoia, como ele a isee em sua vida, que vida

le costói sobe ela, depede da pe ssoa espi itua l e ão do tôus simpático ou

aassimpático de se u oaismo psicof ísico. Uma costituiçã o euopática ou

sicopática ão pecisa se manifesta cliicamete. Equa to tal ão acotece,

a vedade ão temos o d ieito de f ala mais do que de uma mea euo labili da
d ou psicolabilidade costitucioal

Vamos os diii ovamete ao medo secudáio.  peciso aida dize

ue ão se tata a peas de uma a úst ia eativa  mas a imei a foma de a

stia eativa, de c uja s outas fomas aida tataemos . Na foma de aústia de

ectativa, a aústia eativa  uma astia elexiva que dize, ela se distin

ge de uma a ústia tasit iva, que queemos chama de aústia fóbica (ou seja,

do de alo detemiado). De uma maeia ou e outa: com o tempo, a a
gstia semp e po cua  e tambm acha  um con eúdo e um objeto coc eto .
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Ela s e cocet za, se codesa, ao edo do cote údo e ob eto como um úcleo de

codesação E o coteúdo e o o beto tambm podem se altea 

Gisela R  uma paciente no préclimaté rio, nos procura por causa de uma

astrofobia tem me do de raios e relmpagos Sua casa foi incend iada após s er
atingida por um r aio Perguntada sobre o que tem medo no inverno, quand o

não há raios, a paciente responde: Daí não sofro com o medo dos raios , mas

com o medo do cncer'  mãe da paciente tinha morrido alguns anos antes

de cncer ncer e raios se tornaram núcleos de co ndens ação de uma fobia

que se alternava

O cotáo tambm pode se o caso A aústa elexva pode se tas

foma uma aústa tast va: um pacete tem med o do seu s upeo, depois

tem medo de fala com o supe o, depo s tem med o de fala, depo s tem medo do

medo Um caso aáloo:

Uma paciente sofre de eritrof obia severa.  ana mnese revela o seguinte:

primeiro a paciente enrubesce quando sua mãe fala de determinado rapaz;

em seguida, e nrubesc e quando a conversa é sobre outros rapazes; mais tarde,

enrubesce também por outros motivos; por m, ela enrubesce não apenas

diante da mãe, mas sempre que ca com medo de enrubescer

Não ecotamos pseudoeuoses somatoêcas apeas em elação co

o hpeteodismo, mas tambm com hpocotcoses, as quas ão se tata de

uma ção exaeada da teode, mas de uma fução dmuída do cótex su

paenal O feômeo s ecudáo e c ocomtate  o que chamamos de síndo

me psicod âmca, e m cuo pmeio plao está a despesoalzação Ela tamb

leva a alo que va alm das pseudoeuoses somatoêncas, ou sea, as euoses

eatvas Novamete, o pacete eae com aústa em elação a esse alo es

tanho e quietate que pecebe: à despesonalzação Mas ele eae a tudo sso

32 C H Kranz. n Deusche Zahzliche Zeisch, vo 1 1 , e Pheik ud Weks ude vo

, 9, p 10 "ventos de estranhamento e despersonaização sempre são atamente inquietante s;

um ator constante de perturbação da con sciên cia de nosso eu pode ser  onte de reações vivencia is

extremamente anormais
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não como o pacete com hpeteodsmo, anustado po qasque efetos de

seu estado, mas astado pelas casas que possam esta o tás desses estados.

E a maoa dos p ace tes teme que se po ss a tata de penú cos ou at dcos

de uma doeça metal, do pódomo ou at mesmo do sntoma de uma pscose.

Chamamos sso de psc otofoba. Tas pacetes acabam pesos a camas com ades

e vestdo cam sas de foça.

a s ma vez encotamos m f eômeo d e poteca ção de sde a pu-

blcação de Hau sobe o tema, sabemos que a despesoalzação pode se

ovocada po ma aut o osev ação f oçada, tambm em pesso as no mas.

Assm como a aús ta se potecal za ata vs do ccul o da anústa de ex

ectatva eatva, at o medo do medo, potecalzase tambm a despeso

nalzação assm que el a essa  o tublhão da autoo bse vação f oçada e

da psco tofob a eatva.

Não  apeas a despe sonalzação que pod e se tona o ponto de cstalza-
ção de uma psc otofoba. O caso se te mosta que a ps cotofoba tamb pode

focas e em outas cc ustcas.

O snhor Matthw W, 40W, 40 anos, nos proura num stado muto agta

do, qu já dura smanas. El ou prso prvntvamnt durant duas

smanas por ausa d um oméro landstno (st aso s passa logo

dpos do na l da gurra) .  lbrtação da ada f o fstjada,  o pa n-

t, ontra sus hábtos, tomou váras doss d bbdas d alto tor aloó

lo. Em sguda, fo aomtdo por um ataqu supostamnt vgtatvo,

aompanhado por uma snsação d angústa O pant tntou domnar
ss a snsaçã o d angústa quando pass ou a fumar garros, também ontra

sus hábtos. Mas sua angústa só fz aumntar  l ntrou num stado

vgtatvo d xção. mos qu o mdo pro ura  nontra um ontú do

 um ob jto  e não nos surprnd sa br qu o pan t s dá onta, d

rpent, qu um to é dont mntal, qu um outro omteu uído 

qu l própro já tstmunhou omo um doente mntal o para a rua de

pjamas  s sudou m sguda. Dssa manera, o paente omçou a

tmr anda mas qu sua nxplávl xtação ansosa pudss sr um
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prenúnco ou até um nd íco de uma doença menta e ele também pudesse

cometer sucído. Resumndo: o pacente desenvolveu uma pscotofoba e

uma suc dofoba, e ao círculo vcoso somátco, com entado anterorme n

te, de m edo  ncot na  medo, acresc entase um círcu lo vco so psíq u

co: dspos ção veget atva ao medo  pscotofob a e sucdof oba rea tvas

 exctação ansosa (Fgura 12) .

URA 

ataque ed

círcuo vcoso somátco

ncotna

tado vegetatvo de

círculo vcoso psíquco

ps cotofoba e sucdofoba

Nesse c aso, ão apeas a doe ça mea como ambm o suc do ae co mo

ceo fóbco de codesação. S eue se oro caso.

 senhora B. encontrase no período de lactação e, certo da, é aco

metda por um ataque vegetatvo. Subjetvamente, em prmero plano há

parestesas.  pacente relata uma sensação de membros pesados como

chumbo Essa armação nos leva ao camnho endócrno, e passamos a

pesqusar na dreção tetanode O hvoste resulta em ato postvo. Sa

bemos que as pseudoneuroses tetan odes são acompanhadas pea dspos-

ção veget atva à angústa, ma s apontamos a correlação desses e stado s com

a caustrofoba o caso concreto, a dsposção vegetatva à angústa não

conduz à caustrofoba, mas a sensação estranha, terríve, que sobreveo à

pacente fez com que ea passasse a car angustada, com medo de que seus

 C Beich,  ndokrinoogisch e Spurenkun de':
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estados pudessem piorar, de q ue ela própria pudesse enlouquecer (psicoto 

fobia), de que pudesse fazer algo de errado (em estados análogos, falamos

de crimino fobia) e m relação a si ( suicidiof obia) ou ao lho falamos de um a

homicidiofobia. Tudo isso gera na paciente o medo de car sozinha com

o lho; ou seja, uma claus trofobia  não de caminh o direto, mas indireto .

esse caso, encontramos, ao lado do círculo psíquico (disposição à angús

tia  ansiedade antecipat ória  disposição à angústia), um círculo somáti co,

pois uma das armações colhidas na anamnese dizia o seguinte: De tanto

medo, comecei a respirar de maneira estranha' ão erraremos ao supor

que a paciente tenha começado a hiperventilar e que essa hiperventilação

elevou e potenciou a disposição à angústia. Mesmo a pessoa mais saudável

pode ser conduzida a um estado metabólico tetanoide assim que é estimu

lada a hiper vent ilar (Figura 1 3 ) 

FGU  

disposição à angústia ansiedade antecipatória

hiperventilação ( disposição à angústia

Em tais casos, não se tata mais de medo do medo, mas de alo ovo: o

do que o pacie nte tem de si pópio

Medo de s i prprio

O paciente pod e medo:

1 De que seu estado possa pioa, se penncio ou at indício de uma

oença mental (Psicotofobia

2 De que ele possa f aze alo erado em relaçã o: a a si pópio (suici diofobia

ou b a ouo (hom icidiofobia  ( Ciminof obia
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B B PPADRÃO DE REAÇÃADRÃO DE REAÇÃ O NEURÓTICOO NEURÓTICO -OBS-OBS ESSIESSI VOVO

As chamadas fobas não pecsam começa somente no âmbto somátco,

elas tambm podem começa no âmbto psquco. Em outs palavas: no sentdo

das bases consttuconas,  pos svel compova  não s ó uma pedsposção neuopátca como tambm uma pedspos ção pscop átc. T atas e da pscopata anan

cástca, na qual, cofo me o cas o, est a ou aquela exp essão do me do de s mesm o

está como que "eetad' no pacente. O esultado são ocoêncas obsessvs, e

a eação do pacente  seu temo de ealmente pode concetza as ocoêncas

obsess vas, que lhe paecem despovd as de sentdo.

O senhor G. (polclínca neurológca, 19/1050)19/1050) tem medo de sofrer um

derrame cereb ral, de ser acometdo por um cncer , de jogar o lho pela ja

nela, de se jogar dante do trem, etc.

A eação do pacete  apenas lutar conta as ocoênci obssivas,aemeteseconta elas, oporse a es  em oposião ao neurótico de anstia, quefoge ocorrências

de medo Resumdo: tata se de um tipo de eação euóticoobsessva: enquanto o neu-

rótico de angústia foge da angústia o neuróticoobssivo luta cona a obsão

rse de ansedade � medo do medo � fuga do medo � neurose de

angústa reatva

Ocorrênca obsessva � medo da obsessão � luta contra a obsessão �

neurose obsess va reatva

Mas pressão gera pressão contrária e a pressão contrária refora a pressão sso

vale tambm paa a pessão ntena sob a qual o pacente está submetdo, que, pela
pressão contrára ue ele eece,  potencalzado à sua tensão máxma, de uma ma

nea não dferente do medo quando potenc ado pela an ústa de expectatva 

A eação neuótca de anústa se som a à consttução neuopátca assm

como a reaçã o neuótc oobs essv a se soma à consttuçã o pscopátca  mas a

neuose obsessva reatva tambm pode se subtada da pscopata anancás

ca. Resum ndo: a reação neuótco obses sva dante do anancasmo pscopátco 

reversível. No lua do confronto e embate conta as ocoêncas obsessvas, no

lua da atvdade nadequada,  pecso apens sur a passvdade adequada
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do pace te  e ela pode   tão alm qu e as o co êcas obsessv as caam u m

tpo de atoa po at vdade. 

O que mpota em cada caso  o pac ete apede a lda da maea co

eta com os ataques de aústa ou as ocoêcas obsessv as  o al das cotas,

coso mesmo. Quato mas o pacete se eoeta esse setdo, mas vezes se

teompe, volutaamete, a luta e o embate ealmete patoêcos cota as

ocoêcas obsessvas, cheadose po m a uma edução dos stomas obses

svos a um mmo to leável, a um úcleo f atdco  e esse úcleo  realmente fa

ídco: sabemos que o ecef aloama em euose s obses svas se m osou aomal

em 48,4% dos casos, seudo Slvema em 53%, seudo Leoado e em 5%,

seu do Hll e Wa teso o cas o de pscopat as aacás cas, são 100% , seu

do Rockwell e Smos. Alm dsso, V o Dytfuth  se os cocet amos apeas

na lteatu a mas ecete  pesqusou as e lações das euoses obsessv as com o

oco e cefálco, co mado as susp etas de outos autoes a esse e speto. Pee

ays  de opão que um f ato heedtá o tambm est á pesete: "A pedsp os 

ção etca  quase sempe um sine qua no n.

Mas ós ão somos em fatalstas o que dz espeto à heedtaedade

nem mtóloos do cebo, e estamos loe de exea um desto atum] o fao

actum] da ps copata. Tamb m ão somos lstas a teapêutca. Acedtamos

que uma pscoteapa especca  absolutamete possvel e ecessáa tambm

no que dz espeto à pscopata. Pesamos uma espce de otopeda da alma.

O pacete pecsa paa de luta cota a s o coêcas obse ssvas etetato, te

os de os lemba que a lu a cota a obsessão tem um motvo. E o motvo esá

no medo da obsessão. Desse medo pode se etado o ob jeo qua do apotamos

ao pacete a elatva mudade cota pscoses que  pópa da pesoaldade

neuótcoobsessva, dzedo ada que  patcamete mpossvel que a euo

e se asfome uma pscose. Resumdo: o euótcoobsessvo pscotofóbco

 A atividade inadequada do neurótic o está na uta do neurótico seua peo prazer (veja p.  42 ss)
e na uta do neurótico-obsessivo em seu embate contra a obsessão, e a passividade inadequada no
temor do neuróti co de angústia está na sua fug a do medo

 Peter Hays, "Determination of the Obsessiona Personaity': men Jon l o yhty vo

2 9, 2 , 9 2, p. 2 
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teme alo que, exatame te como euótco obsess vo pscotof óbco, ão tea m o

tvos pa a teme. Evdete mete que sso ã o vale apeas p aa o s temoes psco to

fóbcos, mas tambm paa os temoe s cmof óbcos de ossos pacete s.

A m de lustamos ss o com um exempl o co ceto, vamos os volta ovamete ao stut vo caso do seh o Matthew N.:

Devdo à sua sucdofoba e pscotofoba, nosso procedmento fo o

segunte faamos ao pacente, sem rodeos, que ee sempre fo metcuo

so e escrupuoso, e he perguntamos se ee não cutvou sempre o hábto

de checar reteradamente o fechamento tota do bco do gás ou da porta

do corredor, e assm que o pacente, surpreso, dz que sm, lhe expcamos

eja , qualquer pessoa pod e ter uma doença menta, até alguém sem ante

cedentes famares; entretanto, há apenas um grupo de pessoas que escapa

a essa generalzação, que é mune à doença mental, que é aquele de caráter

neurótco obse ssvo. Essas pess oas tendem a ter dversos temores obsessvos

ou até dees padecem. E chamamos aqulo que o senhor acabou de armar

de obsessão de checagem e repetção tratase de temores obsessvos típcos.

Dessa manera, tenho de destrur suas lusões, o senhor não p ode se tornar

um doente mental, não o senhor. Faando assm com o pacente, chega

mos a ouvr o peso cando de suas costas. Em 4848 horas seu estado começa

a mehorar e, anos mas tarde, num encontro casua, ele relata ter cado

otalmente vre de snto mas.

Um ator de teatro tem medo de sofrer u m derrame cerebra, de ser aco

metdo por um cncer na cabeça, de começar a berrar no palco, etc., etc. Há
dos anos, ee se machucou depos de subr ao palco, e três semanas depos

teve de fazer o mesmo papel e sofreu uma crse de tontura. Questonado,

dsse ter sentdo angústa de expectatva. Objetvamente, a pressão sanguí-

nea está baxa. Imedatamente aprovetamos sso de manera terapêutca,

dzendohe que ele não precsa se preocupar com um derrame; mas anda

que a hpotona expca suas tonturas. Em seguda, perguntamos ao pacene

se ee não fo  sempre metculo so e escrupu oso. Ele d z que sm, e então rece

be as expcações adequadas (ver caso anteror). ém dsso, ee é orenado
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a s e dzer lo go antes da próxm a subda ao pal co: Ontem cmecei a berrar pr

dua  eze n palc e a ntentem, trê eze hje u ter quatr xilique e etu

cmeçand cm um agr

No caso seute, o mdco pôde lmta o tatameto pscoteapêutco ao
mtodo da teção paadoxal :

O senhor Wlhelm K (Polclínca eurológca, 891956), 40891956), 40 anos Há

dezessete an os fo acometdo por um med o súbto de enouquecer Uma an-

gúst a sem fundamentos, uma sensação desconhecda até entã o, apossou se

dee, e ele dsse a s mesmo: es sa nova sensação deve ser aqu ela do níco da

loucura ssm q ue começou a sentr ess a angúst a, pedu que um a ambu-

nc a segu sse para seu loca de tr abalho (o pacente é nspetor de poíca),

armando que alguém tnha tdo um ataque nervoso e precsava ser nter-

nado O médco lhe mnstrou gotas de valerana e lhe deu alta Desse da
em dante, que esp erando enlouquecer E que esp erando fazer cosas que

um louco az p odera quebrar uma vdraça ou a vtrne de uma lo ja S e estou

soznh o com meu lho, co esperando que o mate: quem va conter você, eu

me pergunto, se você enouquecer agora e matar a crança Tenho medo de

pontes e de janelas abertas, tenho medo de saltar Tenho medo de me jogar

dante de um carro ou de um trem de movmento Por m, tenho medo de

dsparar contra mm a rua, tenho medo de ser acometdo por um ataque

do coração, um derrame ou não se mas o quê Espero por tudo sso há 11 77

anos Fco m e observan do, não consgo abstrar de mm mesmo'  lém d s-

so, há o jeto escrup uoso, obse ssã o em car matut ando, de car contando e
um compcado rtual de etra Me sao bem em todas as cosa s, o servço

va bem, sem dc udades , sem esforço  O c asamento está bom, a vda con ju -

ga l excelente, os lhos nã o me dã o preocupa ção ne m vergonh O pac ente

já esteve por duas vezes em tratamento hosptaar em cíncas psquátrcas

Há um ano e meo vem sendo tratado com pscoterapa por um médco

especasta com orentação em pscooga ndvdual São rês sessões por

semana Descobrus e me complexo de nfer ordade, movado pe o meu

cabeo ruvo, e um mpulso de me mpr' Do ponto de vsta terapêutco, o
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pacente é orentado a encarar sua angústa de fr ente, rr n a cara da angústa.

om a ajuda da ntenção paradoxal, o pacente tem condções de enfraque

cer seu med o, trar o v ento das velas  da angústa .

Podemos compova qe a obsessão de epetção, tão tpca da eose
obsessva, pode s e atbuda a ma scêca da ses ação de evdêca,  e

qe a obsessão de checaem se deve a ma scêca de seaça dos s

ttos Com azão, E. Stas a poto qe o euótco obse ssvo  cactezado

po uma avesão a tudo o qe  povsóo. Em ossa opnão, ão meos caac

tes co  ma toleâ ca em elação a tdo o qe  mpevsve l. Ode se taa

de cohecmeto, ada pode se mpevsvel ode se tata de decsão, ada

pode se povsóo. Tdo deve se dedo e detvo. O neótco obsessvo

que, pefeecalmete, compov a tdo  clsv e aqlo qu e ão pode se

compo vado aconalme te, como, po exemplo, sa pópa exstêca o at a

ealdade do mudo exteo. Aal, o mdo exteo  tão ndsctvel quao
mpossvel de se compovado.

O eótco obsessvo teta compesa a s cêca contva el atva ao

cohecmeto com m excesso de coscêca pscolóca, e a nscêca del

beava em elaçã o às dec sões com m excesso de c oscêc a moal. No campo

cotvo, chease a uma hiperreexão, a ma obsess ão de obsevação, equa o

o campo da decsã o chea se a uma hipecusia da consciên cia. Basta a coscê

ca paea e o pace te ouve  m udo.

Um mplso f ástco a ma o eót co obses svo, uma von tade pelos ce

por cento, pelo absoluto, a lta po um cohecmeto cem po ceto s eo e pela

decsão cem po  ceto coeta. A ssm como Fausto , o eótco obses svo falha, na
medd a em qe peceb e "qe ada  pe feto o home 

   Frankl, rzliche Seelsore iena, 94, p  58

 C Franziska S (Poicínica Neuroógica, 550/  95 ), uma paciente que f oi obotomizada po r nossa
orientação "      sempre tinha a impressão de que não sou aquea que está na cama tive de me deitar
na cama muitas vezes até ser eu reamente Sempre achei que não era eu subindo na cama, mas um
vizinho de quarto ou outra pessoa, e por isso eu cava saindo dea , às vezes por horas      No pas
sado, só conseguia parar de me av ar depois de conseguir me convencer de maneira muito rme qu e
era eu que estava sendo avada   ]
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O pacete ão desste da totaldade do cohecmeto e da decsão tão facl

mete, pos, como o caso das eoses de aústa, as qas a aústa se cocet -

za e se codes a ao edo do coteúdo e do obeto como m úcleo de c odesação,

no caso das eoses obsessvas o absoltsmo se foca m pars pro tto (R. B.

Lmtas e a m psedoabsolto. O alo estdoso se coteta com mãos absolta

ete lmpas, a doa de casa pedada se coteta com a casa absoltamete lmpa

e o telectal se coteta com a escvaha absoltamete amada.

O qe mpota teapetcamete  cost ma pote de oo ao eót

co obsessvo que o leve à atocessação do acoalsmo. Nesse camho, damos ao

acete o lema: O mai s zoável é não q uerer ser zoável dema is.

O qe mpota polatcame te  a oetação paa a speação da votade

elos cem po ceto, ma eúca à eêca po m c ohecmeto absolto e

ma decsão absolutamete sta. Essa oetação fo dada há mto: "Não seas

demasadamete sto e em ·te toes sábo demas: po qe as te dest?

(Eclesastes 16 A pessoa em questão ão se toaá louco, demete, doete
etal; mas qem ode eclama da Bbla po ela ão te ada estabelecdo o

diaóstco df eecial et e euos e e psco se ?

C PPADRÃO DADRÃO D E REAÃO E REAÃO NEURÓTICONEURÓTICO EXUEXUALAL

Dssemos ateomete que o deseo  o pa do pesameto, eqato o

emo  a mãe do eveto, o sea, da doeça. sso vale ao meos paa a assm

chamada asedade atecpatóa: um sntoma em s ofesvo, passaeo, ea

ma foba coespodete, a foba coespodete efoça o stoma, e o stoma

refoçado efoça ada mas a foba o pacete. Fechase o cclo vcoso. Mas
não há apeas ma asedade atecpatóa esse setdo eal, mas outa m

setdo mas patc ula. Nesse setdo pa tc la, dfeec amos ( 1  o medo do

edo ( como o ecotamos sobetd o as eoses de a ústa e (2 o medo de

si pópo (qe a paece as eoses obsessvas 

88 Uma d e nossas pace ntes expr esso sso d o seint e modo "Me san tário   . .  o qart o qe só e
limpo e no qa l só e tenho acesso Tdo gra em torno da arrum ação e da lmpe za do materal  qe
não me serve mas a qem sv �'
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Tambm ecotamos a asiedade atecipat óia as euoses sexuais, tato

o setido eal como o paticula No que se efee ao pimeio, vemos ei

teadamete como ossos pacietes do sexo masculio se toam iseuos em

elação ao seu desempeho sexual depois de um facasso sexual ico, paa ãodize casual uma vez iseuos, são tomados po uma asiedade atecipatóia de

uma repetição de seu distbio de potêcia Não aamete  quado asce sua

verdadeira euose sexual, de maeia que a ansiedade antecipatória é que xa

a disfunão da potênc ia  ou, em outras palavas: o f acasso ico  xado co o

sedo o pimeio facasso

Se os peutarmos como  provocada a asiedade atecipatóia eral

que xa a disfução etil, diíamos: pela asiedade atecipatóia foa do co

mu daquele que sofre da disfução, que cosiste e ele esperar que alo sea

esperado dele  qu e alo seja exiido dele E aquilo qu e ele tato te me  qu e lhe

sea exiido u m desempeho  o ato sexual , e  e xatamete esse caráter de exi
gência que tem um efei to tão patoêi co A exiêc ia que  ieete ao ato sexual

paa o euótico sexual pod e pati de tês istâcias:

3  da parceira com a qual deve coabitar

4 da situação a qual a coabit ação deve ocore

5 do própio paciete, que se dis põe à coabitação  picipalmete po rque

ele mesmo está exaeadamete poposto a isso

(1 O eurótico sexual austiase e ão esta à altura das exiêcias

sexuais de uma paceia muito exiete esse setido, "de persoalidade fote

É iualmete típico que esse medo ocorra quado o paciete  muito mais velhodo que sua parceia, pois ele se sete sobrecarreado o que diz espeito ao se

desempeho sexual No caso de ela se mais velha do que ele, a sesação é de

ifeioidade, pois ele assume que ela tem mais expeiêcia sexual e iia comparar

seu desempeho c om o de um atecessor

(2) O eurótico sexual ão supota estar em situações que evolvem ua

exiêcia de caáte sexual, ou seja , que se paec em, se me pe mitem dize , u hic

Rhodus hic salta O eu ótico sexual c ostum a fracas sa sempe que vai a uma gar

onnire um motel ou apeas aceita u covite que te um desempeho sexual
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implíct o, equato o mes mo paciente, assim que tem oportudade de improv isar

a relação, ão apreseta qualquer disfução sexual

(3  Não apeas o hic et nunc tem importânca, como já apotamos ao ar-

ar que  bem característico ao osso pacete com disfução ertil o fato de

"proporse ao ato sexual Resumido, ele foca muito em s Vamos observar a

situação um motel: lá o lema ão  carpe diem, mas carpe horam Para o tipo

eurótico que estamos observado, tempo  dhero, mas esse dihero deve se

rasformar em prazer Esse tipo eurót co quer resatar tudo o que ivestu  por

xemplo, o aluuel de uma garonnire Só que ele se es quece de qu e sso  quase

iposs ível, ele ão fz a cot a direto, pois q uanto m aio r o foco n o pze ma is esse

prazer se esvai e no nal ele se perde totalm ente.

Na sequê cia, tudo o que foi colo cado será comprovado e xplicado a partir

de casos

(  ) Senho WW,, expsoneo de uea, desobu que a muhe o traía
enquanto estava fora e eagu a sso com uma redução a potêna sexual.

onsequentemente, a muhe o deou, ntenscando a dsfunção Ee se

asou uma segunda vez, mas a segunda muhe também o tau por ausa da

dsfunção sexual muto aentuada. Além dsso , ea exgu q ue ee mantvesse

reações om ea, ameaçandoo ontuar a traío se o pobe ma pesstsse

E acabou po conetza a ameaça váas vezes. Tata se de um dúr d

pênca gngênc  aso possamos chamáo assm, que se opõe aos dstú-

bos sexuas femnos androgênos, omo já os conetuamos e dese-

vemos em outros tabalhos (pensemos nos frequentes asos de fgdez na

pesença de e jauação preoe).

Um distrbo de potêcia em rade pare inoêico ambm está prese

e o prómo caso:

(2 ) Jo sef K (Pocína eur oóga 7951953),7951953), 44 anos, já se onsutou

om dez espeastas, sem sucesso Es a anamnese depos de três semanas

de féras, ee vo tou para a sa e sua muher o hamou  ontrarand o seu há-

bto  ao seu quarto , o que fo suent e paa dspa rar um (prmero) dstúr-

bo de potênca, que mas tarde veo a se xar pea f alta de jeto d a mulher:
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depis de ela ter rubad a espntaneidade e a iniciativa in sexualibus a

pacie nte  cuja falta geru a imptência  ela cmeçu a jgarlhe na car a a

disfunçã erétil O distúrbi de pt ência gingênic  fi inevitvel

(3)(3) Gerg S (Pliclínica Neurlógica 632/1952),632/1952), paciente de 4343 ans
uviu falar alg a respeit de climacterium virile Sua mulher estava grvi-

da  que trnava as reações irregulares epis d part apenas praticam

 cit interrmpid O dialet vienense tem uma palavra especíca para

iss achtgeben prestar atençã Ora quem "presta atençã nã cnsegue se

entregar ttamente e nã é de espantar que iss tinha cm cnsequência

uma disfunçã  eréti que p r sua vez eva a uma dispareunia n a mulher e-

pis de a mulher ter cmetid  err de cmentar sua incapacidad e de sentir

prazer a paciente  círcu vicis a dis tinha se fechad  diminuiçã

da ptência mascuina leva a uma diminuiçã d rgasm feminin que

leva a uma mair diminuiçã da ptência masculina (igura 14).14).

URA 4

c ptência < < rgasm <

círcul vicis a dis

Todos os casos ctados de dstbo de potêca são euoses s exuas eat

vas, ou se a, um tpo especal de dstbo pscoêco de potêca. Como se estu

tua a eapa? Em pme o lua, temos de faze com que o pa cete apeda a ve
alo compeesível, do poto de vsta humao, as eações euótcosexuas 

Alm dsso,  pecso retir o caráter de exigência do coito esse caso,  pec

so faze com que um ecuo seuo estea aatdo. No que se efee à exênca

do pópo pacete,  pecso motválo a não praticar a coabitação de maneir

99 Konrad Lorenz fez com qe drante o acasalamento uma fêmea de peixebeta não se afastasse do
macho nadando d e maneira coqete mas fosse em sa direção de mane ira enérgica. O macho reagiu
de maneira hmana nm relexo se aparelho reprodtor se fecho.
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pgramada, mas se contenta  com cainhos f amentados, como no caso de pe-

liminaes sexuas mútuas. O coito acontece po si o paciente se coloca esponta

neamente fente a esse fait accompli No que se efee à paceia e sua exência,

usamos do s euinte tuqu e: o pópio paciente cou imcumbido de explica a ela

que impusemos uma estrita proibio das relaõ es sexu ais  na vedade, não se tata

disso, pois cedo ou tade o paciente não seuiá mais a poibição. Mas, live da

pessão de exênci as sexuais que podeiam se colocadas pela p aceia, ele pode

se apoxma adualmente do o bjetivo instintivo, sem o isc o de se ejeitado pe la

aceia (como antes da p oibiçã o . Assi m que sso acontece, o paciente está com

o joo anho: qua nto ma is se recusa  mais terá s ucesso 4

A ejaculação pecoce  um captulo à pate. É conhecida a tendência -

siolóica à e jaculação pecoce qu e se manf esta tambm em homen s sãos depois

de elações sexuais sem eulaidade. Via de ea, pom, ela só os incomoda

uando s e co nstata tabm ans iedade antecipatóia eativ a. Teapeuticament e

 aconselhável foça o coitus repetitus, mesmo sob o peço de uma edicação

estimula nte. ( sso mplica dize que  e neo pesceve sedat ivos nesses ca sos. 

Assim qu e se alcança no coit us repetitu s um a ejaculação ao me nos elativamente

retadada, esmo que seja ua suestão nesse sentido, medicamentosamente

lavada ou v ebal, o antio elexo aceleado  anulado e a ans iedad e antecipató -

ria pede seu objeto.

O pacien te com ejaculação pecoce que, na ealidade, libea o espema e

descaea a tensão. Resumin do, ta tase de libet ase do despaze  do paz e

eativo dessa libeação. sso, po sua vez, que dize que a ele impota essencial

ente o estabelecimento de um estado anmico, que diz e, o paciente com eja

culação pecoc e  oientado pelo estado e não p elo objeto: o objeto de alo como

 amo não  visto. E o que  o objeto do amo? A pessoa do paceio, pois amo

 Fomos confrontados com dicldades apenas uma vez a parceira do paciente fazia qestão da
reação sexual, visto qe a via como a únic a prova de amor  Por ess a razão, pedimos ao paciente que
eplicasse à parceira qe, segundo S. Fred, as mulheres podem ser vistas como virgens ou como
rostitutas , e qe, qando os homens as enxerga m como virgem, reagem a ela com impotência,
já que não a desejam, mas a amam A partir de então a esposa do paciente passou a interpretar o
istúrbio de potênci a como uma prova de amor  nesse mesmo instante, a potê ncia foi restabelecida
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siica po der di zerlhe "t u ( ou sea, perceber o outro e, mais do ue isso, cose

uir dizer "s im' Ness e setido, a sexuali dade do paciete com eaculação precoce é

iual a uma sexualidade "sem pecepção da pesso' do parceiro.

Euato a eaculação precoce dispesa a pesso a  ou sea, o obeto do is-

tito, para usar a liuaem psicaaltica , a masturbação dispesa também o

obetivo do isti to. A masturbação si ica , as palavras de A. Moll, uma reú

cia à cotrectação, de setir e s atisfazer o outro uem se mastuba só se iteres

sa pela detumescêcia. A sexualidade perde tudo o ue tem de itecioalidade

O amor, porém, é itecioalidade. Não exste ua luer relaçã o de pessoa a pe s

soa, do "eu para o "tu. Dessa maeira, o malestar post masturb ationem pode ser

explicado atropoloicamete.

Acabamos de dizer ue o paciete co eaculação precoce uer s e libertar

do desprazer, do prazer eativo. O paciete com distúrbio de potêcia, por sua

vez, uer o prazer positivo. Dissemos também ue exatamete por isso, pore

uer tato o prazer, esse prazer lhe escapa. Resumido, o pricípio do pacie

co disúbio de poêcia é um pricpio de prazer. Ele fracassa em si próprio 

ele arapala o seu próprio camiho. O praer é uma daquelas coisas que devem

perm anecer u m efeito e não podem ser colocadas com o inten ão; etre elas est ta-

bé o soo (Dubois diz ue o soo é como u pombo ue voa uado teaos

aarro O praer tam bém é um efeito que não pode se r garrado Kierkeaard

arou, de maeira aloa, ue a porta para a felicidade se abre para fora 

ato mais aluém uer forçar sua abertura, mais ela se fecha. Podemos dizr

ue a corrida à f elicida de esp ata a felici dade  a luta pelo prazer esp ata o prazer

Podemos dizer ue o eurótico sexual é uem mais corre atrs da felicidade, do

prazer A luta pelo praer é o que caracteria o padrão de reaão neuróticosexul

Estamos tr atado aui de uma iteç ão forçada ao prazer sexua e ao orasmo

No caso das euroses sexuais, a iteção forçada se uta a uma reexã o

forçada  ambas são patoêic as: um exces so tato de ateção ua to de iteçã o .

O paciete s e observa, ele ão ob serva a parceira, ão lhe d ateção, ão se etre a

  desejo de uma união mais íntima com uma pessoa que é amada': Roger Money-Kyrle, b
Slcioada. São Pau lo Casa do Psicólog o, 1 99, p. 95
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 ela, e tudo isso afeta a potência e o orsmo. Acontece uma hiperreexão, como

 chamamos. Um caso concreto:

A senhria S (Pliclínica Neurlógica) ns prcua pr causa de sua

frigidez Na i nfância a pacien te fi abusada sexuaene pel pai   pn -

 de vista heurísic fazes de cna que nã h alg cm um rauma

psicssexual; cncenramsns e pergunar à paciene se ela eeu er

sfrid um dan pr causa d incest A paciene cnma nssa supsi

çã inluenciada pr uma publicaçã de carer ppular que apresenava a

psicanlise inerpreada de maneira vugar A cnvicçã da paciene ea de

que "iss raria cnsequências' Resuind esabeleceuse uma ansiedade

anecipaória bibligênica u seja criada pr um livr Tmada pr essa

ansiedade de expecai va sepre que esava nu m en ínim cm seu

paceir ela "cava à esprei'  e sua atençã se dividia en re  parceir

e si mesma Tud iss esragava  rgasm pis à medida que presas

aençã a a sexua j ns rnas incap azes de ns eegar Em uras

paavras :  fc cen ral da aençã s ai d bje d amr e se ran sfere a at

sexua N cas de nssa p aciene f i prvcada sb a inluência da ansie

dade anecipaóia bibligênica nã apenas ua relexã frçada d a s e

xual as ai s d qu e iss : ambém um a inençã f rçada d praze sexual 

a inençã f rçada d rgasm A paciene queria nalmene se ceric ar de

sua feinilidade alase aualmene de raamen biblieapêuic; ese

cas a enaiv a de uma aubiblierapia evu a uma neurse bibligêni ca

A terapia ceuse na inençã e na reexã frçadas Nesse senid
escarecems à paciene que a parbla de ubis em reaçã a sn a-

bém valia para a relaçã sexua "Assim cm  sn lhe explicams "a

felicidade amrsa pea qual vcê lua cm ana ensã e viência é cm

um pssar que va para nge quand sua mã ena agarr Nã pen

se n rgasm  quan mens vcê se precupar cm ele mais ced  ele

acnecer pr cna própria' O lema de uma rdem mnsica é absti-

neno obtinere se nã sasse uma blasfêmia seríams enads a rienar

nsss pac ientes a se maner nessas sbias pa avras ambém n cas e que
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a mdesta feicidade de uma vida terrea est em jg Cveci miha

paciete de que ã tiha temp de assumir  tratamet pr ra e pedi

que vltasse dali a dis meses  Até seu retr ela ã deveria se precupar

cm sua capacidade u icapacidade de chega r a rgasm  assut que

debaterams lgamete durante  tratamet  mas direciar tda sua

ateçã a parceir durate  at sexual

E  trascrrer d cas me deu razã Acteceu  que eu esperava

A paciete nã vltu apeas depis de dis meses mas sim depis de dis

dias  curada O fat de simpes mete deixar de prestar ateçã em si mes

ma em sua própria capacidade u icapacid ade a rgasm  resumid:

uma derr elexã  e sua etrega mais espntâea a parceir f ram sucie

tes para fazêla che gar pela primeira vez a rgasm

Dois exemp los masculinos se melhantes ao caso ante io:

Um de ss s pacietes que s p rcur u pr um distrbi de ptên

cia destacu um detalhe de sua aamese: ele tinha estad em Paris e fi a

uma casa ntura jutamete cm cegas; equat bservav am mers

de dança cm mulheres nuas n palc ee se decepciu pr ã estar

ted uma ereçã e acrd cm ssas s uspeitas ee ã prestu atençã

smente a palc mas também em sua ereçã

r Herman N 2424 ans casuse h três semaas e est imptete

Ates d casamet ã mateve relações sexuais cm a espsa O casal

sempre imprvisu alguns ats sexuais A primeira relaçã prpriamente

dita nã fuciu de maneira nenhuma "ic me bservad miuci

samente pa ra ver cm a ereçã vai er  razve u ã? Nessa hra tda

excitaçã sme prque estu atet a mim mesm'

A patoênese das neuoses sexuais eativas consiste em que a sexualidade

 consideada como simples meio paa um  m sso oa uma luz não a penas nas

necessidades teapêuticas, mas tambm nas possiblidades polátcas Ou sea,

existe um isco s empe que se tansf oma a vida sexual numa tcnica sexual
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O euói co sexual desaualiza e de ggada a sexualidade eduz ido a a um

meo meio de paz e, ao passo que, a ealidade, ela  um me io de expessão  o

meio de expessão de uma aspiação de amo. Na medi da em que ele eia a vida

sexual da oalida de da vida amo osa, em que desiea e isola a vida sexual,  essamesma medida ele pede aquela "imediaez' aquela espoaeidade, que  co-

dição e pequisio paa o fucioameo sexual omal e da qual o euóico

sexual a o ecess ia.

A sexualidade humana sempe  mais do que a mera sexualidade, pois se

aa da expessão de uma aspiação amoosa. Não sedo assim, ão se alcaça

um paze sexual compleo Maslow obsevou cea vez: "As pessoas que ão co-

seuem ama ão alcaçam a mesma emoção o sexo do que aquelas que cose-

uem ama' Mesmo sem ou os moiv os paa ao , deveamos  ao menos pelo

interesse do ma ior prazer possível  lua p ela exau são de od o o poecial humao

que esá coido a sexualidade, ou seja, de ecaa o amo: o elacioameomais  imo e pesso al ee as pes soas .

A abulação d e 20 mil esposas a 1  1 peuas que foam colocadas pela

evisa Psychology Todaydá a medida da azão de Maslow . Descobiu se que ee

os faoes que coibuem paa o icemeo da poêcia e do oasmo, o mais

ipoae  o omaism o ( que vai do apaixoame o a o amo .

Evideemee, a sexualidade ão pode se, po picpio, humaa. Aal,

ela  alo que os sees humaos dividem com ouos sees vivos. É possvel dize

ue a sexualidade humaa se tornou mais ou meos humaa, que ela se humai-

zou mais ou meos. Na ealidade, o desevolvimeo e o amaduecimeo sexual

seuem uma sie de eapas, que se cisalizam ês esáios difeees.Sabemos que Feud ioduziu a difeeciação ee mea pulsioal e

objeo pulsioal. No esáio meos maduo da sexualidade humaa, a pulsão

eseue apeas a mea  que  o descaeame o de exc iação e esão , e o

camiho paa alcaçála po de se  qualq ue um. A masubação amb m es olve.

O seudo esáio foi alcaçado quado a elação sexual se oa mea pulsio-

nal, ieado ambm o objeo pulsioal a, o esáio maduo  alcaçado.

Em coase a isso, cosideamos que a pessoa que usa oua pessoa apeas

com o iuio de des caea exciação e esão  asfoma o ato sexual num ato
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masturbatório. Nossos pacietes costumam fala de uma "mastubação com a

mulhe. Em ossa opiião, o estáio maduo só chea quado a pessoa se ela

cioa com outa pess oa ão mais como um meio paa o m, ão mais como um

objeto, mas como um sujei o. No estáio maduo, o elacioameto elevouse
ao ível humao, toouse um ecoto o qual um paceio  abacado pelo

outo em toda sua humaidade. E o ecoto se tasfoma uma elação de

amo quado um f o viveciado p elo outo ão ap eas em sua humaidade, mas

tambm em sua siulaidade e uicidade. Quem ão alcaça o estáio maduo

da sexualidade humaa, mas está xado o estáio imatuo, ão  capaz de ve

o paceio um s ujeito siula e ico, ou seja, uma pesso a.

Pom, a maio "pesoicação possível da sexualidade seia desejável

ão ape as do poto de vista de um a polaxia das eu ose s sexuais a dieção

da pessoa do paceio mas tambm a dieção da pópia pessoa. O desevol

vimeo e amaduecimeto sexual do se humao levam a uma cescete it-
gração da sexualidade a estutu a toal da ópia pessoa. sso explica po que

cada isolameto da sexualidade  cotáio a todas as tedêcias de iteação e

dessa maeia, alimeta as tedêcias euotiza es. A de sieação da sexua

lidade  o apa tase da co exão ta ssexu al pessoal e itep essoal  sii ca,

esumido, uma eessão

5  Neuroses iatrogênicas

As euoses iatoêicas fomam um subupo das euoses eaivas
Chamamos de euos es iatoêicas aqueles estados móbidos (picipalmee

euóicos os qua is se co mpova, posteiomete, te sido o mdico  lc

(ia os  seu fao patoêico. Ess a patoêese desecadeada pel o mdi co se

apoia essecialmete a asiedade atecipa tóia pelo me os ess e  o caso qua

do a asiedade aecipaóia xa o sioma coespodete. Há pouco ciamos

 D. Roosevet, que, mesmo um coexo oamee difeete, tambm vale

aqui: ão devemos eme ada tao quao o emo em si. Alm disso, ada

os deveia aemoiza mais do qu e aquees mi cs que cose guem, a pai de
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ama ções mpde tes o  espo sáves p aa os pacetes , a poez a d e seem

chamados, com azão, de iatrogêicos.

Se os voltamos à qestão da pos svel poaxa das eoses atoêcas,

podemo s dze qe ela deve começa com a a mese . O pc pal esse mometo dea o pacete f ala e, dessa maea, popoc oalh e m alívo qe já deva

da pópa expessão: ela pemte qe o pacete objetve o stoma e, ao mesmo

tempo, se dstace dele.

Tão pecsa qato a ana mes e deve se tambm a daose, o status do pa

cete: o exame deve se ostesv amete deta lhado  sa pecsão deve ca pa ten

te. De manea alma podemos banalza as qe xas do pacete o cosdeá las

apenas como evosas, maá as, vetadas. Acedta mos qe tas expessões

dsplcentes se devem à tação do mdco que, com m exame casatvo, que

acaba cheado a um esltado neatvo, descaea essa tação sobe o pace

te, qe  lbeado e talvez at tachado de hstco. Mas todo s os pac entes cosde am que hstea  smulação e, po s so, alo ve onhoso. No ca so de quexas que

não se baseam em causas oâcas compova das, temos de dze mais o menos

o seune a o pacente: "Você não esá manando nada  o qe está setndo 

verdadeo. Não qeo lhe ta a azão o sote, pom, não há enhum acome

tmento oânco, o estado  desaadável, mas não  peoso, e sso  melho do

ue se fosse o contáo' Dessa manea  mas fácl ta sua atenção do stoma

subjetvo, ao passo que, se banalzamos tudo, caos uma o sta de po testo por

ate do pacente. M tas vezes a poss ível cua está muto enos a elm ação do

stoma em s do qu e a elminação dessa at enção  pos exatame te o se concen 

ta (atoecamete nela está o pmeo fato patoênco.Mas sabemos qe não basta apenas dea o pacente fala, mas sm fala e

dexa la. Fala de maea compeesível e tadz temos tcc os esta eos.

Cnheç  cas de uma paciente que dizia saber exatame nte d que pa-

decia: ela sfria de corplmo  ela tinha lid iss num relatóri mas nã

ntu a antaçã " B' [ ohne Befn sem cmprvaçã] 

Po fm, tatas e d e ão a penas fala , mas, e m detemadas ccstân

as, tambm sle ca. Emboa j á tenha se chamado, po aça, a pscote apa
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de falatóio, o psico teapeuta e o clico eal devem sabe f echa a bo ca  ão

 ceto dize que "tudo aqui lo que ão po de se di aos tica do  uma euos e

Ao lado do madameto "ão se faá ehum daóstco de euose po

exclu são'  há um seu do: "ã o se fa á ehum dia óstico ex iuatibus [decoete da melhoa  

Cnheç entre utrs  cas de uma paciente que se queixava de dres;

suas queias tinham um cater marcadamente histéric Uma injeçã de

sr silógic  nesse cas que r cham l de "s r psiclógi c  teve

efeit imediat Apesar diss  ela passu pr um cntrle cm rai x send

diagnsticada uma metstase cancerígena

Nuca dev eamos faze um diaóstico a todo custo, poi s são exata me

te esse s diaós ticos f oçados que têm um efeito euotizate Lembemo os

de uma af mação de Kal Kaus, que dizi a: Uma das doeças mais comus 
o diaóstico

ão pejudicial qua to fala demais pod e se tambm o silêco;  quado

o mdico se toa muito misteioso e, aida que com boas iteções, o culta to tal

mete um achado d esfavoável O doete ão sabe qual  a sua sit uação e tede a

susp eita de alo mai s ave Po iss o, eco meda s e evela um esultado de sfavo

ável expessamete como tal ao paciete

O psiquiat a tambm deve se ate  a isso  e at em pimeio lu a Lem

bemos que, ete as fobias iatoêicas, está a psicotofobia e que ela  mais

dissemiada do que se imaia E são exatamete os tipos de pesoalidades

euóticoobsessivas que eaem com psicotofobia a suas vivêcias doetias
Mas o md ico qu e os ated e ão pode alime tálas aida mais  ao cot ái o,

ele deve atacálas com medidas coespodetes Uma dessas medidas  dize ao

paciete que exatamete a euose obsessiva empesta ceta imuidade cota

uma doeça psicótica

Gertrude H (Ambulatóri da Pliclínica Neurlógica prt n 694,694,

ex 1951), 1951), 2525 ans Médica e espsa de médic Pseudneurse iatrgêni

ca e traçs agrafóbics psterirmente psictfóbics e criminfóbics
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Agrafbia severa e tremres Perda de 11 55 kg e m seis meses Metab lism

basal +1 %+1 % Relata que desde que se cnsultu cm  psiquiatra tdas as

utra s fbias fram dispara das: "A espada de âmce s da ucura iminente

estava sbre minha vida Tentei me cnfrmar cm ela cm a esquizfre

nia Perguntei a meu marid mais u mens iss: O que acntece cm

uma pes sa esquizfrênica ea tem de passar a viv er numa instituiçã f echa 

da pen as quand s e trna perigsa para a cmunidade'  fi sua respsta

Cmecei a sen tir um med infern a de mim mesma  med de me trnar

perigsa para a cmunidade Tiha med de har para qualquer faca u

quaquer martel tamanha mina precupaçã de me trnar subitamente

assas sina em mei  a um ataque de lucura Estava me vend perpetuamente

presa a uma cela separada de meus dis gartinhs que talvez j tragam

denr de si esse m terríve'

Desde Hau, sabemos que a autoobsevação foçada leva a femeos
aomas, como mafestações de despesoalzação, que são tomados pela

pscotofoba. A tedêca à autoobsevação exaeada ão  ecessaamete

patolóca em s. Na pubedade, po exemplo, ela tem uma oetação soló

ca, mas tambm acotece codcoada pela possão, em estudates de ps

coloa e psquata: as c ovesas descocetates sobe a csão da coscê ca,

squzofea, dupla pesoaldade, etc loo podem se vstas como "fatas

mas  o setdo da peça hom ma d e bse .

Uma aluna de psicgia me p erguntu certa vez se nã seria p ssí

vel que a esqui zfrenia d irm ã tiv esse advind de um tra uma crani an

sfrid na infância urante uma briga um cega de esca gpeu

sua cabeça cm uma tbua  sua pers naid ade nã teria se cindid pr

causa diss

42 O42 O termo Sauniin em tradução literal "lou cura de desdobramento  aqui traduido como
esquiofrenia] se dee à antiga psicoogia associacionista sob cuja inluência Eugen Bleuler pensou
a esquiofrenia como uma autonomiação ou seja uma dissociação de compleos de associação
as não é correto que essa doença mental seja acompanhada por um autêntico desdobramento da
personalidade ou que sua essência possa ser sta aí
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Nehuma eapa a qualque peço: essa máma ambm vale. Nenhum a

eapa ut aliquid ri idatur, paa mo sa qe alo fo feo. Alus aameo s

desecessáos, físcos ou locas, apeas cobuem paa a os somas cada

vez ma s euócos .
Cnheç  cas de uma paciente suíça que era cmpletamente nr

mal d pnt de vista psíquic e que se tratu durante ans cm uma

psicanalista apenas prqu e essa última ameaç u a dizend que cas cn

trri  "Id  incnsciente iria se vingar dela atacar sua cnsciência

surpreendêla e dminla Pr que ela fi fazer anlise? Simplesmente

prque sua amiga muit rica lhe disse certa vez que estava f azend an-

lise que iss lhe fazia muit bem e que ela precisava necessariamente

ter também essa experiência

Hans H 35 ans H dis ans depis de uma febre teve a primei-
ra crrência de um distúrbi mtr Esteve duas vezes numa clínica

neurl ógica; da primeira vez internad cm su speita de es clerse múlti-

pla da seg unda  sb  efe it erapê utic f avrvel de radiaçõ es de alta

frequência   cm um quadr f uncina l Um esp ecialista em d enças d

sistema nervs que també m rientu seu tratament prescreveu in je 

ções de hrmônis Tud sem efeit N mment  paciente se trata

cm um charlatã O paciente apresenta um distúrbi mtr que lembra

um cas sever de distrfia muscular de Erb e cnsegue andar apenas

cm  auxíli de duas muletas Entretant nã existe nenhum achad

neurógic bjetiv 

O p aciente cmparece a uma de minhas preleções; ele vai t mar uma

injeçã cntend "um sr e lhe assegur que cm s aluns pdem

testemunhar iss j funcinu excepcinalmente bem em utrs cass

Em seguida ele recebe 55 cm de tipental (dsagem mais fraca) injeta

ds lentamente e é instad a relatar cntinuamete suas snsações sub

jetivas Aprveitams imediatamente  ganch quand ele afirma que

est sentind um vazi na c abeça: dizems que tda "frça nervs' d
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cérebr est send levada para as pernas e que lg ele sentir a "frça

vital se cncentr and  nas pernas Ser que j era  cas? "Si m mas de

iníc i smente nas cxas ' e pis de p ucs minuts que eu preench 

cm sugestões verbais crrespndentes mas sempre indiretas "larva

das  paciente finalmente diz que a "frça nervsa acançu as partes

distais das extremidades inf erires Ele é clcad em pé e peçlhe que

caminhe a redr da sala de aula; assegurlhe que iss acntecer cm

traquilidade e d cert: sem muletas e depis de alguma hesitaçã e

palavras encra ja dras ele ca minha s em api e vai srridente abraçar a

mulher que  acmpanhava Ele se despede e agradece a clega que lhe

aplicu a injeçã pela "cura milagrsa' 

Uma lima pala va sobe a eapia de euose s iao êic as: e la pecisa

começa f azedo o pacie te compeede  o que f oi essal ado aeiom ene

 o papel da asie dade aecipaóia o suimeo da doe ça e o sii ficado

da auoobsevação foçada, que como al pode aapalha odas as fuções

que são eu ladas auomaicamee A mea coceação da aeção, ou se ja ,

a au o obsevação f oçada, já  suficiee pa a oa cosciees s esações

sub limia es.

Todo esclaecimeo esse seido eá efeio eapêuico caso ão os es-

ueçamos de ifom a ao paciee que o m ecaismo da ansiedade aecipaóia,

ue  o fato paoê co em si e que esá a base de suas queias iaoêico

neuóicas,  alo que eedem os como oalmene humao e que ão deve se

viso de maeia e huma como paolóico. Ele deixaá de se sei esimaizado odos os emoes iaoêicos pedeão se u ndameo

6  Neuroses psicogênicas

A psicoêese de euoses auêicas ão siica de maeia ehuma,

como a as vezes s e imaia, qu a euose em quesão seja codicioada po  um

auma psíquico ou po um colio psíquico. Esses não são a lima e ve dadeia
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causa da doeça. O fato de um tauma amco, ou sea, uma expeêca  ave, te

sobe alum um ef eto daoso e peudcal a loo paz o, depede da pe ssoa, de

toda a estutua de se u caáte, e ão da vvê ca em s  pela qual ela teve de pass a.

O dado da pscoloa dvdual, Alfed Adle, costumava dze: o ho

mem  que f az as expeêcas. Com ss o ele quea dze que depede da pe sso a o

fato de ela se dex a  e de que maea  lueca pelo ambete.

Nem todos o s cotos têm de s e patoêcos e leva a doeças p squcas

 pecso pmeo compo va que o coto qu e vem à toa  pa toêco  pos

apeas etão a doeça em questão  pscoêca.

Passams a cuidar de uma paciente que tinha sid examinada e trata

da durante meses  pr mei d e narc anlise  em utra institui çã c m

 diagnóstic de dença psicgênica mtivada pr um cnlit cnjugal e

ainda pr cima inslúvel Na realidade tra tavase (cm descbrims ra-

pidamente) nã de uma dença psicgênica mas funcinal u seja de alg
que nós própris chamams de pseudneurse A paciente depis de algu

mas injeções de dihidrergtamina livruse ttalmente de suas queixas

Curada cnseguiu também lidar cm seu cnlit cnjugal Esse cnlit

realmente existia mas nã era patgênic e a dença de ns sa paciente nã

era psicgênica Se td cnlit cnjugal fsse patgênic em si entã tal-

vez 90%90% das pessas casadas seriam neuróticas

A ubqud ade á atesta cota a patoêese da maoa dos cotos . Seu-

do Kloo s, o que se ef ee à maoa dos taumas, eles "podem s e compo vados,

com um pouco de aúca e habldade tepetatva, em todas as vdas huma as'

Em mnha opão, ão  ecso em de aúca.

A m de cmp rvar essa minha armaçã para mim mesm z ess e tes

te aeatóri e pedi à minha clabradra Ltte Bdendrfer que analisasse

dez cass de nss ambulatóri psicterapêutic prcurand pr cnlits

prblemas e traumas psíquics levantads durante a anamnese Chegu

se a vinte cnits e ans Esses cnlits prblemas etc fram rgani-

zads em categrias Enquant iss utra série de dez cass psiquicamente

nrmais de nssa seçã neurlógica fram examinads e rganizads da
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mesma maneira ist é investiguse s mesms prblemas nesses dentes

smtic s O resultad  fi 5151 cnlits e ans Esse s dentes nã neurótics

tinham vivenciad até mais traumas psíquics e para usar uma expressã

de Speer cnseguid até "elabrls' O que nã era de espantar tendse

em vista que cada uma de suas denças smticas j trazia cnsi g um a série

de prblemas Events d mesm tip e igualmente graves tinham prejudi

cad animicamente um grup e nã  utr; u seja  que imprta nã é a

vivncia  ambiente mas cada pess a individualmente e sua ps tura frente

a que teve de vivenciar

Dessa maeia, ão haveia qualque setido patica uma polaxia de

euoses  ou seja, pot ee as pssoas dessas doeça s amicas, poupa do as de

qualque coito e elimiado todas as diculda des de seu camiho Ao cotá-

io, seia mais i dicado at "f otalece as pes soas do p oto de vista psquico Seia

picipalmete eado supevaloiza o siicado patoêico da caa amica

advida de pob lemas Aal,  sabido há muito que situações de extema eces-

sidade e cise, via de ea, são acompahadas po uma dimiuição de doeças

euóticas  vemos com f equêcia tamb m, a vida dos idivduos , que uma caa

o setido de uma exiêcia chea a melhoa a saúde metal C ostumo compaa

isso c om o fato de que uma costução que está paa ui pode se apoia da e efo-

çada ao ecebe uma caa exta

De outo lado, tambm se mosta que exataete as situações de alvio 

ou seja, de libeação de uma ca a psicolóica loa e itesa  são perio sas do

oto de vista da hiiee metal Pesem os em situações como a sada da pisãoão foam poucas as pessoas que só depois d a libetação vi veciaam sua veda-

deia cise metal No tempo em que caam ecarceadas, f oi essa pressão ite-

a e extea que as obiou e as toou aptas a da o melhor de si, tato p squica

quato moalmete Assim que essa pessão cessa, ou at quado isso acotece

repetiamete, esse súbito desapaecimeto da ressão ameaça o homem Essa

situação lembra, em cert o setido, a doe ça de C aisso, a qual o meu lhado de

uas pof udas que volta muito aidae te à su erfcie o de mo rer el a súbita

dimiuição da pessão atmosfica
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Nós me smos e, poseomee, ale Schule, Maf ed Paz e ue

vo Uell demosamos que o alvo sbo pode se pelo meos ão pa

oêco quao a pessão, ou sea, o esesse Quao à eoloa de doeças

euócas, mas do que a caa amca mpoa a caa heedáa  e a esco

la de Keschme ão s e ca sa de apo a que ambm odos esses complex os

coseuem desev olve sua paoecdade apeas um eeo cosucoal

coespodee. Es Keschme apoa, com azão, que a cosução decde

se um complex o s e oaá paoêco ou ão, que a cosução ã o ao "c a

seus pópos co los e, c omo olfa Kes chme  cos euu po va, devd o

"à uêca poecalzadoa das eações cosucoas deo da famla.

Seudo Ku Schede , as euoses sempe cescem sobe pesoaldades ps 

copácas. Resumdo: em mesmo as euoses auêcas, que dze, pscoê

cas, são oalmee pscoêcas.

Tudo s so devea faze com que, am bm o que dz es peo a es sa caeo

a de doeças  ão ps cosso mácas em f ucoas ou ea vas, mas e uócas

o sedo leal da palava, ou sea, pscoêicas , os absvssemos de leva

33 Ve Vikt o E. ankl rzlice Seelsre 1. Viena Auage  1 94, p. 8 1  "O alíi o da pessão síquica
signica um peigo

 Ve Walte Schulte. In Der Nervearzol. , 1951, p. 149, e Aca Neurveeaiva ol. 4, 195,
p. 503 "O peíodo de alíio após uma sobeca ga paece se um ponto cítico paa o sugim ento e
a manifestação de distúbios egetatios (e não só paa esses) pois em cetas cicunstâncias é mas
signicatio do que o peíodo da pessão em si':

55 Ve ue on Uexküll Kliisce Wcescr  ol. 30, 195, p. 414 "Não apenas as assim cha

madas cagas mas também exatamente seu oposto a súbita cessação de si tuações de pessão psíquica
e esfoço copoal odem lea a distúbos que se manifestam também no somático. Po ezes a
suessão de cagas pode se tão signicatia como uma caga excessia. A existência de um objetio

que manté m as foças e os desejos d a pesso a em aleta tem um efei to antipatogênico.  em dieção
a um objetio uma taefa tem um efeito antipatogênico. Uma opinão enégica não é sucente
O conceito da falta de sent ido elete melho esse contexto':

66 Cf. o caso de um colega que  mesmo muto ca nsad o exausto de tanto taba lha foi chamado a aze
pate de uma expedção alpina de salamento que duaia algumas hoas; logo depois de cumpda
sua taefa médca sofeu um colapso e foi dfícl paa ele se agaa com seguança na ocha (eja 
1 07 ss) . Ve Hem ann Buhl salos não ao moem ao seem tanspotados na maca
smplesmente poque a esistênci a atia conta o peigo dmi nui muto apidamente':
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uito ao pé a letra essa psicogênes e E sse cuiao no sentido etiológico não eve

se tornar um entrave nem criar exasperação por não estarmos ispostos a tirar

uaisuer consequências f atalistas ele Consieramos  porém que um tipo e or-

topeia psíquica é per feitamente possível Pois tabém one estamos ispostos a

estipular uma base psicopáticaconstitucional meso em relação a oenças "psi-

cogênicas  e  ne sse sentio  a neuroses isso não uer ier ue não exista sempr e

u espaço suciente para nossa intervenção psicoterapêutica

Ainda mais: exatamente quano colocamos iante o paciente o cerne fa-

tídico e u ma constituiçã o psicopática  po r exeplo  a psicopatia anancástica

 como tal como f atíico poeremos c orrigir a postura erraa em relação a esse

estino e alcançar um êxito ter apêutico ótimo reuino o sofri mento a um  í-

nim o inevitável Sabemo s ue a luta vã o paciente contra os sintomas ne urótico-

obsessivos apenas torna esses esos sintomas ais torturantes e às vees até

os estabelece pel a primeira v e

Dess a maneir a a base psico pático constitucional as neuroses é to talmente

compensável (e maneira peagógica e terapêutica) E a neurose talve não seja

outra coisa se não u a "manifestação e es compensação' a escomp ensação e

a "constituição insuciente (Ernst Kretschmer) Sob certas circunstâncias é

possível transmitir ao paciente por meio a logoterapia auele apoio espiritual

especialente forte ue a pessoa sã necessita enos mas ue é imprescinível

uela insegura psiuicamente Qualuer psicopata encontrarseá uma ve na

ia iante a encruilhaa essa ecisão entre a preisposição vaia de um lao

e a sua conformação à veraeira psicopatia e ouro A be a verae ele não

poeria ser chamao e psicopata antes essa ecisão E contraposição à psi-

copatia classicamos de "psicolabiliae auilo de que poerá surgir (mas não

ecessariaente) sua psicopatia

Depois essa reserva em relação  etiologia essa reseratio metalis e

elação  psicogênese as neuroses psicogênicas ou sea no sentio mais estrito

o termo v amos à casuística :

Maria  , atriz , sofre de um tique que é d ependente de determinada situ a-

ção: sempre que tem de se r fotografada, ela joga involuntariamente a cabeça

para trs Ou seja, ela s e movime nta apesar da f oto  ao se mo ver, ela se
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rebela; n a reali dade s eu tique repr esenta  n senti d d a "rep resentaçã

sbólic ' (E Straus)  um gest de b stinaçã de rebeldia Ela se rebel a

cntra  quê? A narcanlise nã traz resultad N dia seguinte durante a

cnsulta prém a paciente se lembra (sem narcanlise) que  tique apa

receu pela primeira vez na sessã de fts presenciada pel clega cm 

qual ela traíra  marid na nte anterir; pr m ela se recrda que a pri

meira vez fi mesm  quand s ua mãe estava prese nte numa se ssã de fts

A sequência da anamnese revela  segunte: "Meu pai disse: Maria venha

até aqui e se se nte n meu cl Minha mãe disse: Vcê ca nde est  Meu

pai disse: evantese e me dê um beij  Minha mãe disse: Nã ela vai car

sentada nde est ique sentada e venha c de ambs s lads: minha vida

sempre fi assim J quand criança eu fazia assim na escla e em casa u

eu batia s pés' Pdems supr que se a paciente nã se transfrmasse em

atriz de cinema mas em mdel e tivesse de psar cm meias de niln

ceramen te teria desenvlv id um tique de bater s pés

Resumind a análise traz  seguinte:  ftógraf d lad d  qual a mãe

se psu representa a mãe n sentid da imag materna enquant  atr

que cu a lad da atriz durante a sessã de fts representa  pai nesse

cnfrn u seja é a imag patern a A atriz arma de maneira espn tânea

que realmente  clega atr é parecid cm seu pai O fat de  ftógraf

representar sua mãe u pel mens aquela instância que príbe sentar n

col d pai u de quem represenar a imag paterna expica que  tique

é uma reaçã a rabalho d ftógraf Explica também pr que acnteceu

pela primeira vez exatamene n mment em que uma al imag paterna
esava a l ad da paciente u seja frm as e a cnselaçã d camp de frças

plares enre a mag d pa e a mag da mãe. Essa cnstelaçã é pagênica

prqe a mara de cn aa l cncde cm a mara de c n nfan l.

Pergunada sbre  marid a paciente explica que ele a tiraniza excessiva

mente O jug que  ique parece querer sacudir para lnge é  casament

Mas também nesse cas existe a auaçã da ansiedade antecipatória pis a

paciente cnfessa que nã smente aguardou  retrn d tique após essa

sua primeira apariç ã cm amb ém  emeu
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A terapia tentu substituir a descarga de rancr ressentiment etc na

frma d tique atravé s de um relaxament pr u ma cmbinaçã terapêuti

ca nã muit diferente da d har cinematgrc e da lgterapia cm

sugerida pr Betz e chamad a de "lgterapia em símbls'  Nesse sentid

a paci ente fi rientad a a substituir durante exercícis de reaxament seu

prtest incnsciente pr uma decisã c nsciente que deveria ser tmada

pr causa d h e diante dele que "he era mais imprtante d que tud'

Evidentemente que fram empregads exercícis de reaxament também

prtclads para  tratament de tiques em Psychotherapie in der Praxis47

("Operaçã n esquema crpra)

amos utiliar a clássica interpretação os sonhos baseaa no métoo a

livre associação , como introuio por Freu na ciên cia; mas no sso intuito é tra

er à consciê ncia  e à respo nsabilia e  não apena s a pulsão incon sciente, ma s

também a espiritu aliae inconsciente os sonho s, essas prouçõe s autênticas o
inconsciente, entram não apenas elementos o inconsciente pulsional, mas tam

bm aueles o inconsciente espiritual Mas se usamos os mesmos métoos para

comreenêlos ue os usaos por Freu para in vestiga r o inconsciente pulsional,

poemos  mesmo perse guino outr o objetivo, ue é a escoberta o inconsciente

espir itual  ier à psicanálise: marc hamos juntos, mas a tacamos e separao

ueremos nos guiar pela grane virtue a psicanálise, a objetiviae, também

em relação aos fatos empíricos o inconsciente espiritual. Entretanto, não exigi

mos tal objetiviae apenas o lao o analisano, mas também o analista Exi

gimos honestiae absoluta não apenas o objeto a ser pesuisao (no ue i

respeito, por exemplo, aos eventos prouios) , mas exgimos um a mparcialiae
absoluta também o sujeito pes uisaor , ue nã o permita ue ele feche o s olhos

diante os f atos a espiritualiae incons ciente 

A psic análise notou corretamente ue po e haver conl itos entr e iferentes

impulsos no ser humano. A teoria a interpretação os atos falhos, iniciaa pela

 Ver Vik or E rankl D ychhrp  dr rax. E  kau ch Ehr ufr rz Vie
a 1 947, p 144 Edições brasileiras Vi kor E. ran kl crpa: ua Cauíca par édc. São
Paulo EPU 197.  crapa a rác a. Camp inas Pa pirus 1 989 
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psicanálise mostrou quantos conlitos e impulsos poem existir entro a "psi

copatologia o cotiian o (ass im chamaa por Freu)  Casuís tica:

1 . Um clega discrrend  sbre instituições manicmiais qu e certa ve z

estiveram envlvidas em bats sbre a eutansia diz: "L s pacientes sã

assassinads [mgebrcht]   aclhid s [ntergebrcht de maneira mais hu-

mana d que na instituiçã [ .. '

2.2. Um clega defendend a prevençã da cncepçã [Empfng-

nisverhütng] se engana vrias vezes a dizer prevençã da fatalidade

[ Verhngnisverhüt ng] .

33 Um cleg a defendend um plebiscit  "cnsulta nacinal  [ Volks

begehren  cntra  abrt legal até determinada semana de gravidez se

engana a dizer: "Cas nem iss faça cm que s deputads d Parlament

mudem sua piniã vams nós mesms iniciar um part nacinal' [ Volks

gebren ]  (In frmaçã dada pes salmen te pel dr Knrad Schima d cente

na cadeira de criminlgia)

O ca so Maria  . foi interpretao analiticamente quano julgao e maneira

causal; os casos seguintes poem ser interpretaos e maneira combinaa  causal

e nal ou seja também julgaos pelo ponto e vista a psicologia inivi ual:

Le H (Pliclnica Neurlógica ambulatóri) arma ser hmssexual

mas na verdade é bissexual Causalidade: as 7 ans um empregad seduziu 

hmss exualmente; as 17 , apaixnase pr uma garta e se sente sexu almente

excitad pr ela u seja se cmprta de maneira nrmal mesm cm ejacu-

laçã precce Mais tarde ele reage e ntasia de maneira hmssexual pr

exempl às vezes cm pluçã turna inalidade: assim que  paciente é

perguntad diretamente se tem med d casament u é brigad a se casar

ele diz: "Sim dev me casar cm uma mça que seja adequada para minha mãe

e para nssas terras e nã pss me casar cm quem sej a adequada para mi

Rsa S (Pliclnica Neurlógica ambulatóri 6/) H três ans a

paciente sf reu um claps ( pressã arterial at ual:   0) e teve tauicardia;
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recama de dr de cabeça parestesias e da s ens açã de que  craçã va i pa

rar Ne sse se ntid  quadr é cardivascular e angineurótic u vasvege

tativ; e a cmpnente veg etativ se acre scenta um end ócrin :  cimatér i

iniciuse h dis ans Ambs s cmpnentes frmam  ad funcinal

da neurse de angústia da paciente cuj ad reativ est na sua ansiedade

antecipatória (ea "iria desmntar nvamente) u seja numa fbia de c-

laps  à qual a paciente reage cm  med primri que se cndensa a

redr d claps cm "núce de cndensaçã em um med s ecundri

(e que nã é mais med mas um temr)  Seu marid (c m  qua ela estava

sempre em cnit) mudu seu md d e vida pr caus a da fbia e se trnu

" mehr ds marids' Aqui est  terceir lad d cas um lad psicgê-

nic n sentid de um "mtiv secundri para a dença (red) que é

sec undri prque ee apenas a um event  primri d e dença enquant

um arngement (Adler) seria patgênic num sentid primri

Se imaginarmos o campo e uma fenomenologia as neuroses psicogêni

cas crcunscrto numa elipse medo e obsessão representariam ao mesmo temp o os

dois focos ess a elpse E les são por assi m ier oi s feômeos clíicos pri mrio s.

E isso não acontece por acaso pois o meo e a obsessão corresponem às uas

possibiliaes básic as a existência humana o "meo e a "culp ' (o sentime nto e

ulpa tem grane importância na psicologia a neurose obsessiva). As conições

ontológicas para essas uas po ssibiliaes ou sej a auilo ue  á srcem ao meo

e à culpa são a liberae e a responsa biliae o se r humano. Apenas um s er livre

poe ter meo (erkegaar: "O meo é a vertigem a liberae) e somente um

ser ue é respon sável po e ser culpa o. Di sso re sulta ue um ser u e foi agraciao
om a liberae e a respo nsabiliae foi também c onena o ao me o e à culp a. 

48 Há na Bíblia uma alusão a um possível caráer de arm em relação a um ipo de "angúsia
de rua "O preguiçoso diz Um leão esá lá fora! Serei moro no meio da rua!: (Provérbios ,3)
m condições bblicas de vida, o preguiçoso que usa o preexo de agorafobia como desculpa não
eme, é c laro, um colapso, um in faro ou um derrame cerebral, mas sim os leões, os igres e as hienas

 "Ser responsáv el é "a essên cia da exsência humana (Vikor E. Frankl, "Philosophie und Psy

choherapie, Zur Grundlegung einer Exisenzanalyse: Schwizrisch Miziisch Wchschr
ol. 9,  939 , p 707 ). A logoer apia é ac usada consan emene de armar e ref orçar o mesmo que a
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Eientemente o meo e a pa tamém têm se papel nas psioses Mas (por

exemplo, no aso e epress ões enóg enas enquan to no presente os se ntimen tos

e lpa são preominantes iate e antigos sen time ntos e meo ( ea p 69 ss  

po emos ie r qe ma geração qe não f e o qe everia tem lpa; m a geração

qe não sabe o qe faer tem m eo

7  Ne uros es oo g icas

Falamos repetiamente e ma terapia simultânea somatopsquia ou se

quisermos e ma terapia iimensional, aseaa nma etiologia somatopsquia

iimensional; por m, qeremos mostrar qe temos e segir tamém o existir

hmano (e essa maneira, tamém o homem oente para além e amas as i

mensões o somátio e o psqio até ma tereira imensão, a o espirital Mas

não somente isso: essa última é a veraeira imensão o estir hmano o qe o

psiologismo não qer aeitar (enquanto o espiritalismo omete o erro e faer

omo se ess a imensão espirital f osse a ún ia do existir huma no Poemos enon

trar neroses enraia as tamém nessa imensão  esse moo, falamos e neroses

noogênias (srgias o espiritual Pois tamém poe ter ma oença neurótia

um ser humano qe está so a tensão e um onlito e onsiêni a o so a pressão

e um prolema espiritua l, assim omo m ser humano numa rise existeni al

Há rises de amareimento existeniais qe transorrem so o quaro

línio e uma neurose, sem ser uma nerose no sentio estrito a palavra ou

sea no s entio e uma oenç a psiogênia  Também é fáil entener qe um ser

huano que está sob a pressão e um prolema espiritual ou sob a tensão e u

onito e onsiênia poe aoeer por ausa e uma sintomatologia vegetati

va quanto qalquer outro nerótio no sentio anal a palavra É importante

Psicoogia Iniiual ou seja a esponsabiliae o ser uano Mas essa aneira conne-s 
uas coisas (1) A responsabiiae o paciente neuótico po seu sintoa (no sentio o g
 mt seguno Al ed Aer) e () a respo nsabliae o se huano coo ta ou seja não o oen 
e não po seu sintoa as po r sua estência e gea. Cao que is so iplica tabé a esponsabi
liae do hoe oente as não e elação à sua oença as à sua atitue iante ea
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car aleta qua to a essas ocorrências e quanto às suas interpr etações equivocaas

principalmente um tempo em que caa ve mais pacientes se irigem aos psi

quiatas traeo não sintomas psíquicos mas problemas humanos

Apesa a noç ão contrá ria am plamente  isseminaa ão hou ve  peloenos nas útmas  écaas ( Johan nes Hirschma nn)  um aumento as oença s

neuóticas; mas temos e assinala um acréscimo a "necessiae e tatamento

psicológico mais compreensivo e empático (W G Eliasber g) ão nos equi voca-

remos ao supor que atrás essa "nece ssiae psicoterapêutic' esteja a nece ssiae

etafísica o u seja a nece ssiae o se r humano e pergunt ars e sobre o sentio

e sua existência C halotte ühler ama que "o problema o sentio e o valor

a via poe se muito important e no contex to a psic oterapia

o passao tais pess oas falavam com um religioso Mas vivemos num sécu 

lo seculariao e não evemos nos esp anta com o fa to e também o cui ao com

a alma ter sio s eculariao o século XIX, ieeg aar já i ia: "Os sacerotesjá não são mais pastores e almas; agoa são os méicos'

ão é que temos a mesma opinião que Sigmun Freu para uem esse

afastamento a re ligião aconte ce com a inexoabiliae f atal  e um process o e

cresciment' mas a "migração a humaniae ociental o pastor e almas ao

éico (nas palavras e  E von Gebsattel) é um fato iante o qual o pastor

de almas não eve se fecha e uma egência perante a qual o psiquiatra não eve

falha pois s e trata e uma situação ifícil que exige ao último of erec er uma cura

éica as almas

O méico religioso é o que menos poe gir essa exigência Justamente

ele se absteria e uma alegria farisaica caso o paciente não encontrasse apoio no
sacer ote Seri a também hipocrisia s e ele teno em vist a o sofrimento e um não

rente sentis se uma alegria ma licioa e pensas se: s e ele fosse crente consolar se ia

om o s acerote Q uano alguém que não sabe naar es tá em situação e perigo

de afogamento não falamos: "ah se ele tivesse aprenio a naar' Vamos sim

estar auxílio mesmo não seno professores e natação O méico que presta

ura méica e almas encontrase numa situação compulsória pois "goste ds

so ou não o méico é obrigado a atuar como médco e almas em situações de

ecessiae vital que não têm relação com a oenç' e "não se pode negar ue
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atualmen te a maioria as pess oas e m situações e necessiae vital sai à p rocura

o conselheiro experiente não na pessoa o sacerote mas na o méico (H J

Weibrecht   "São o s pacient es ue nos co nfrontam com a taref a e assumi r o papel

e méico e almas na própria psicoterapi' (Gustav ally e foi o "nosso tem

po ue "impeliu o méico a um papel e assumir mais e mais tarefas ue antes

eram o âmbito o sacerote e o lósofo (Karl Jaspers Também para Alphons

Maeer "esse eslocamento foi imposto pela própria situação' e "a psicoterapia

com muita f reuência é obrigaa a esembocar na cura e almas (W S chulte 

Em relaç ão à "migração a humania e ociental  o pastor e almas ao

méico' o psiuiatra poe errar o iagnóstico iferencial entre o ue é vera

eiramente oente (como uma neurose e o ue é apenas humano (como uma

crise existencial)  O méico poe chegar a um iagnósti co errôneo e um a oença

mental one há algo mu ito iferente ou seja uma emergência espiritual  one no

lugar a psic ogênese já apareceu há muito a noogê nese

Também não se exclui ue uma ps icoterapia ue passe ao largo a proble

mática espe cicamente humana e ue a retire o âmbito humano para pr ojetá

la no subumano não somente não esteja à altura a frustração existencial mas

contri bua com sua repressão e também com o surgi mento e uma neurose no o

gênica Zev W Wanerer o Center for ehavior erapy (everly ills Cali-

fórnia parece não ter se p reocupao muito com tais ob jeçõe s ao tratar um caso

e "epressão existencial com a técnica a terapia comportamental chamaa

"thoughtstoppig. 

O protocolo ue se segue atesta ue não apenas um tratamento com a te

rapia comportamental poe passar ao largo a problemática especicente u

mana mas também um tratamento psicanalítico E ue isso poe acontecer não

apenas com o paciente mas também com o terapeuta:

"Su psicóg assistent e desde  veã de 973973 junt cm dis psiquia

tas em San ieg uante minhas sessões de supevisã, fequentemente

disc dei da teia psicanaltica que tentavam me ensina Seus mds eam

 ev W Wandere r In ]oural ofBhaior Tpy a Exprial Psychiary n 3 , vol. III, 19
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muit autritr is e e u tinha med de expressar minhas piniões cntrrias

Temia pel meu empreg es sa maneira reprim i em larga escala mi nhas

próprias piniões Após vris meses dessa autrre pressã cmecei a s entir

ansiedade durant e minhas sessõ es de s upervisã  Cmecei a aceitar a ajuda

terapêutica de alguns de meus amigs Entretant  iss s ó aumentava minha

ansiedade p is trat vams d prblema de uma maneira psicanaltica Cn

seguims descbrir s traumas precces em mim que estavam causand

minha ansiedade de transferência cm meus supervisres Estudams meu

relaci nament  passad cm meu pai etc  em vã Eu me encntr ava num

estad  de hiperreexã e minha cnd içã só fazia pirar Minha ansied ade

chegu a tal pnt dura nte as sessões de supervisã que tive de mencin la

as psiquiatras a m de explicar meu cmprtament Eles recmendaram

que eu fsse me cnsultar cm um psicterapeuta de rientaçã psicanal

tica a m de fazer uma terapia pessal e descbrir  signicad cult da

ansiedade Cm nã p dia pagar t al ajuda prssinal meus amigs e eu

aumentams nsss esfrçs para descbrir  signicad prfundamente

cult de minha ansied ade  e eu quei pir  Sfria de ataques de ansiedade

extrems cm frequência Meu restabeeciment cmeçu cm uma aula

mini strada pel r ran sbre "O hmem em busca de um senti d em 88

de març de 974.974. Escutei r rankl faland das dicudades que surgem

quand aguém tenta descobrir psicanaiticamente uma respsta autêntica

urante as quatr hras da aula cmecei a er cm a terapia que eu havia

feit aumentu meu prblema: tratavase quase de uma neurse iatrgênica

Cmecei a ntar que a causa da ansiedade era minha autrrepressã nas

sessõ es de supervisã Minha discórdia cm s psiquiat ras e meu med de
expressar essa discórdia causaram minha reaçã Rapidamente ence rrei a te-

rapia e cmecei a m e sentir mehr a partir de entã Cntud a verdadeira

mudança acnteceu durante mnha sessã seguinte de supervisã urante

essa sessã cmecei a expressar minhas piniões e discórdias cm s psi-

quiatras quand era  cas Nã sentia mais med de perder meu empreg

ps minha paz de esprit era mais imprtante Assim que cmecei a me

expressar nessas sessões senti imediatamente minha ansiedade diminuir

Nas últimas duas semanas minh a ansiedade tinha decrescid cerca de 90%:'90%:'
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isto que a s neuroses noo gênicas são neuroses que surgem "o espiritua l

é fácil compr eener que elas também prec isam e uma psic oterapia que parta "o

espiritual' E é assim que a logoterapia se entene

8. Neuroses coleivas

uma carta e 1923 a  lüher Sigmun Freu fala "esses tempos fora

os trilho s Mas também hoje aina se fala muit e uma oen ça a époc a e uma

oença o Zeitgeist, e uma patogologia o "esp írito a épo c A oença a época

seria iêntica ao objeto e toas as psicoterapias as neuroses ? Se rá que a época está

acometia pelo nervosismo? Existe um livro e autoria e  C einke que se

chama: Der erse Zustad das Siecht hum userer Zeit [ estao ne rvoso  a enfer

miae e nosso t empo]   livro foi lança o em iena na eitor a J G eubne r e53  porém nã o em 1 95 3, mas em 1 85 3 A graa e "Siecht hum aina era a antiga

com o "h' emos que a atualiae a neuro se não é algo muito srcinal 

Johannes irschmann comprovou que as ne uroses nã o aumentaram man-

teno se estáveis urante écaas no que se refere à su a frequência; e  entre elas as

neuros es e angúst ia chegaram até a iminuir S ó o quaro clínico as ne urose s foi

altera o e a sinto matologia é outra  ess a maneira o meo retroceeu

Mas não foi s ó a neurose e angústi a que se manteve estáv el a angústia e

geral tam bém  Freyha n apontou que os tempos passaos  por exemplo o tempo

a escravião as guerras religiosas as queimas as bruxas as migrações os

povos ou as granes epiemias  os "bons velhos tempos não everiam sermais liv res e angús tia o que nosso tempo Sim supostamente os sécul os passa

os pass aram por muito mais angústias e apresentaram muito mais motivos para

angústia o que o nosso século Fica claro que não é correto chamar nosso tempo

e "a era a ansieae

Des sa maneira não p oemos ier que a f requência as oenças neurót icas

tenha aumentao nos ias e hoje; o que aumentou foi outra coisa: a necessiae

psicotera pêutica ou seja a necessia e as massas  em meio a su as crises espi ri

tuais  e procu rar um ps iquiatra
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Sabemos que a porcentagem as psicoses enógenas permanece espanto

samente constante As os cilações eem se ún ica e exclusi vamente ao número e

internações Mas is so também te m bons motiv os  É fácil explicar por exemplo que

o hospital Steinhof e iena bateu seu recore com 5 mil internações em 1931(em mais e 40 anos)  e que suas 2 mil interna ções e m 1942 foram seu mnimo:

nos anos 1930  ou seja no tempo a crise econômica mundial  os pacientes

eram eixaos o maior tempo possvel nas instituições por motivos econômicos

absolutamente compreensveis; esses mesmos pacientes sentiamse aliviaos por

estar sob um teto e receber refeições quentes Diferentemen te o i ncio dos anos

1940: p or um motivo igu almente compr eens vel e justi cao ( o temor a eutaná-

sia) os oentes eram leva os pa ra casa ou recebi am alta assim qu e possve l  ou

nem chega vam a se r internaos

ão foi apenas o quaro clnico  as neuros es que se transformou nem ape

na s sua sintomato logia que cou if erente emos o mesmo acontecer nas psi o-ses ( Heinrich Kran) Mostr ouse que o eprimio enóg eno e hoje so fre mais

raramente por culpa; em prieiro plano está a preocupação om o eprego e

a apaciade para o trabalho: esses são os temas a epressão enógena atual

(A von Orelli) mas isso se á supostamente apenas porque se trata os assuntos

candentes o homem méio atual

o que se refere à etiologia a oença a época armase que é a veloci

ae e nossos ias que eia os homens tão oentes A explicação o sociólogo

Henrik e Man é a seguinte: "A velociae não poe passar e um eterminao

liite sem consequências' A profecia de que o homem não suportaria um au-

ento da velociae  por exe mplo e seu eslocam ento ecânico  que ele nãoestaria à altura o progresso técnico não é nova mas é falsa Quano os primei-

s trens começaram a circular no século XX, luminares méicos consieraram

iposs vel o homem su portar sem car oente  a aceleração inerente à viagem e

tem E até há poucos anos aina se uviava se era possível viajar em um avião

ue uebrasse a barreira o som sem prejuicar a saúe Agora vemos o quanto

ostoiévski tin ha e raão ao certa ve enir o se humano como auele ser que

se acostuma a tuo A velociae os ias e hoje está fora e cogitação como

ausa a oença a época Até uso i er: a velociae aumen taa a vi a e hoe
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representa antes uma ten tativa e autocura  mesmo ue essa tentativ a seja fracas

saa Realmente a alta ve lociae a via poe s er compreenia com failiae

uano a entenemos como uma tentativa e autoent orpeci mento: a pessoa está

fugino a monotonia interior e nessa fuga acaba caino num turbilhão Janetescreveu um sentimento chamao por ele e stimt d i  um sent imento

e falta e e vaio  em pessoas neuróticas "psic astênic as na sua e

nição Agora e sse s entimento e vai o existe também em um sentio gurao e

me rero ao sentimento e vaio existencial o sentimento e falta e objetivo e

conteúo a existência O homem e hoje vivena iversas vees auilo ue foi

mais bem enio em gmot, e Goete muanos e apenas algumas palav ras

ele mal sabe e one veio  muito meno s para one vai E seri a pssível acrescen

tar: uanto menos ele conhec er se u objetivo  mais vai aumentar sua v elociae ao

percorrer esse caminho

Chama mos e f rustração existencial  e não realiação a vonta e esenti o  o sentimento e vai o existenial o sentimento e uma exist ência

sem objetivo e conteúo E ontrapusemos essa vontae e sentio à von-

tae o poer como aparece na psicologia iniviual e Aler na forma a

ambição pessoal (e não sem raão) E contrapusemos a vontae e sentio

também à vontae o praer e cuja ominância na forma o princípio o

praer a psicanálise e Freu está tão convencia E vemos ue exatamente

uano a vontae e sentio p erma nece i nsatis feita  a vontae o praer serve

para anestesiar a insatisfação existencial o ser humano ao menos para sua

consci ência Em outras pala vras: a vontae o praer aparece a penas uano

o homem não alcança sua vontae e sentio A libio s exual prolif era apenasnum va io existencial Uma ecepção o homem em relação à sua luta por um

sento e sua e xistência uma ecepção existencial é compensaa e maneira

vicária por um entorpecimento sexual

O vaio existencial poe se tornar manifesto ou se manter latente Vi

vemos numa época e crescente automação e essa tra consgo mais temp

ivre Mas não existe apenas um tempo livre e alguma coisa como també

um tempo ivre para alguma coisa; o homem exist encial mente f rustrao nã

sabe cmo ele po e preencher esse tempo livr e não sabe como preencher se u
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vai o existencial  Schopenhauer iia ue a humani ae o scila entre o so-

frimento e o té io em  hoe em d ia o té i o nos af eta muito mais  inclusive a

nós neurologistas o ue o sofrimento O téio se tornou causa e primeira

orem a oença mental

Se nos perguntarmos pelas principais formas clínicas nas uais o vaio se

apresenta iante e nós poeríamos listar a chamaa neurose os domingos ou

sea a epressão ue surge assim ue as ativiaes os ias úteis cessam e o ho

mem sem saber ireito ual o senti concreto e sua existência pessoal toma

consciência a suposta falta e sentio e sua via

Mas não é somente o nal a ornaa e trabalho ue coloca o homem

diante da pergunta sobre como preencher seu tempo; o mesmo acontece com o

anoitecer a via: o envelhecimento a população confronta o homem muitas

vees arrancao bruscamente e sua via prossional com seu vaio existencial

Por m ao la o a velhice é a uventu e ue nos mostra muitas vees o uanto a

vontae de sentio é frustraa  nos pa íses com alto nível e via muitos ovens

cometem seus elitos principalmente por téio ue se torna um problema caa

ve maior em nosso tempo (olf Mienorf)

O vaio existencial não precisa se tornar manifesto: ele poe continuar la-

tente  larvao  mascarao   e conhecemos as dif erentes máscaras com as u ais

o vaio existencial se escone Pensemos apenas na oença os executivos ue

tomaos por um afã e trabalho se lançam numa ativiae ualuer enuanto a

vontae e po er ( para não dier sua expres são mais banal e primitiva a vontae

de inheiro) reprime a vontae e sentido

Ao estuar cinuenta tentativas e suicíio ue não eram basicamente de-

vias a oença ou ne cessiae material  nem a conlitos pr ossionais ou e outra

onta mas sim evias ao téio H Plügge mostrou ue a frustração existencial

e geral mas principalmente a neurose ominical poe culminar em suicíio

 Cf as conclusõs d um insiuo d psquisas sociais d Hambur go, sgundo o qual 58% dos jo
ns nrvisados "não sabm o qu fazr na s horas livrs; ss prcnual não ngloba os fa náicos
por spors, qu cramn são mais qu 30%. O rso ambém prfr nos colivos; oura
psquisa par c r concluído qu 43 ,% d odos os frquna dors d cinma do mundo só vão r
os lms porqu "não sabm o qu fazr com su mpo':
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Dessa maneir a arl e narik poe ter raão a o escrev er "O prol ema a

miséria material as massas se tornou o prolema o emestar o prolema o

ócio' o ue i respeito ao pro lema as neur ose s Paul Polak  em 1 94, á res-

saltava ue não era possível se entregar à ilusão e ue a solução as uestõessoc iais resolveri a por si as oenças neuróticas  e ue precisa mente o contrário era

veraeiro apenas uano as uestões sociais estão resolvias é ue as uestões

existenciais aparecem caa ve mais na consciência o ser humano "a solução

a uestão social iria lierar propriamente a prolemática espiriual moiliála

veraeira mente pela primeira v e O se r humano se tornaria livre para se ocupar

realmente e si me smo e pass aria a reconhecer o ue é prolemático nele própri o

pas saria a re conhe cer a problemáti ca e su a própria existênci a

Denios a neurose em sentio estrito como uma oença psicogênica

Ao lao essa neuros e no sentio literal a pala vra conhece mos as neuroses e

sentio amplo por exemplo as (ps euo )n euroses s oatogênicas n oogênicas esociogênicas Toas essas são neuroses no sentio clínico Mas tamém há neu-

roses no sentio metaclínco e paraclínico Entre estas últimas estão as neuroses

coletivas Elas são "uase neuroses' neuroses num sentio gurao imos ue

não é pos sível falar e um aumento as neur oses no s entio clí nico  Is so uer dier

ue as neuroses clínicas não aumentaram tanto a ponto e se tornarem coletivas

A meia p orém ue nos é justicao falar e neuroses coletiva s no s entio para-

clínico nossa experiência aponta ue a neurose coletiva contemporânea se ene

por uatro sintomas

1  Atitud xistcial proisória O se r huano e ho e está acostuado aviver o ia

2 Atit ud fatalista prat a ida Se aue le ue vi ve e aneira prov isó

ria i ue não é necessáro agir e toar o próprio estino nas ãos

auele ue vive e maneira fatalista di ue isso não é nem possível

O ser uano e oe está tomado por uma crença supersticiosa nas

mais iversas forças o estino Ua pesuisa o Instituto Gallup os

trou ue a penas  5% as ulheres austríacas não "acred itam nua iga 

ção astrológica entre sua vid a e a po sição o s planetas'
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3  esameto coletiista. Se o ser humano não é capa de apreender a si

tuação devido a ess as duas pos turas estenciais a provisória e a fa talista

então os outros dois sintomas de uma patologia do espírito da época

mosta m que ele t ambém quase não consegu e apreender a pesso a  a

própria e a de outro enquanto pessoa O ser humano de hoje quer se so

bressair na mass a; na realidade ele s e afunda nela abr e mão de s i mesmo

como ser livre e responsável

4 Faatismo. Se o ser humano de postura coletivista ignora sua própria

personalidade o fanático ignora a personalidade do outro daquele que

pensa diferente Ele não o aceita; para ele vale apenas a própria opinião

E quão disseminados estão ess es sintomas neur ótico coletivos? esse senti 

do pedi a meus colaboradores q ue essem alguns testes escol hendo pess oas não

euróticas no sentido estritamente clínico

 primeira pergunta d teste relacinavase a sintma 11 ,, u seja à

atitude existencial prvisória: "Vcê nã acha que na realidade nã h

um prpósit para agir e tmar  própri destin nas próprias mãs

vist que a bmba atômi ca vai acabar pr exp ldir e nada ter sentid ? '

A pergunta relativa a sintma 2,2, sbre a maneira fatalista de viver era:

"Vcê acha que  hmem n fim das cntas nã passa de um jguete

de frças e pderes interns u externs? A pergunta relativa a pen

sament cletivista era: "Vcê acha que  mai s imprtante é nã chamar

a atençã? E pr fim a pergunta relativa a fanatism: "Vcê acha que

uma pessa que tem a melhr das intenções também tem  direit de

usar qualque r mei que lhe pareça útil?  Na verdade cnsider ams que

a característica mais marcante d fantic é  fat de que para ele tud

se transfrma em meis para  m Em sua piniã o fim justica os

meios Na realidade prém também existem meios que podem profanar

o fim ma is sagrado  5 

;2 Quando esses meios se torn am ns em

si mesmos deiamos de lidar com o natismo e pass amos

 lidar com o terrorismo.
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Por meio ess e teste meus colaboraores puera m conrmar que entre to

os o s pes quisaos apenas um est ava realment e livre e to os o s quatro sintomas

a neurose coletiva enquanto não menos que a metae os pesquisaos apre

sentavam pelo menos três os quatro sintomas Esse resultao e nossa amostra

emonstra que as pes soa s que não são neuróticas o ponto e vista clínico poem

sofrer e uma neurose coletiva A contraprova está no resultao e investigações

psiquiátricas com acusaos e crimes e guerra  eles eram clinicamente sãos

Sabemos agora que uma neurose poe avir não a penas e um conito psí

quico mas também e um conito espiritual por exempl o um conito e cons

ciência ós a chamamos e neurose noogênic a Torna se compreensíve l que um

ser humano enquanto capa e ter um conito e consciência estará protegio

contra o fanatismo contra a neurose coletiva nversamente quano aquele que

sofre e uma neu rose coletiva  por exem plo um fanático político  se torna

novamente ap to a ouvir a vo e sua con sciê ncia  a so frer com ela também estará

apto a superar sua neurose coletiva

Há anos iscorri sobre esse tema (entre outros) num congresso méico

iante e colegas que vivem sob um regime totalitário Fina a palestra eles vie

ram falar comigo e isseram: "Conhecemos bem isso que o senhor falou; o senhor

eve saber ue chamamos isso e doça dos fuci orios alguns tantos funcio

nários o partio têm um colapso nervoso por causa o peso caa ve maior e

suas consciê ncias ; mas aí também est ão curaos e se u fanatismo político  Resu

mino: enquanto a coexistência a neurose coletiva e a saúe clínica for possível

a relação e neuros e coletiva e neuros e noogêni ca será inversamente proporcional 

Toos os uatro sintomas a neurose coleti va  a atitu e existencial provisória a atitu e fatalista o pen samento coletivist a e o fanatismo  poem ser

relaciona os à fuga a responsabi liae e ao temor a libe rae Mas a liberae e

a responsabiliae são constitutivas a espiritualiae o ser humano O home

e hoe está enfastiao espiritualmente e esse fastio o espírito é precisamente a

essência o niilismo contemporâneo
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Lo got erapi a como tera p ia

especí i ca de n e u rose s noog ên i cas

As neuroses noogênicas emanam uma terapia ue comece one a neu

rose está enraia a: uma terapi a ue parta o espiritual (ue enominei logotera

pia) e uma terapia ue se irija ao espiritual orientaa p ara a existência espiritu al

pessoal (a ue chamei análise existencial) Um exemplo concreto a casuística

exemplica isso:

Uma paciente ns prcura pr causa de nervsism vnta de de chrar

a tda hra gagueira sudrese  tremres tremres de plpebras e perda de

77 kg em quatr meses Na base de tud iss est um cnlit de cnsciência

entre casament e f é: ela deve sacricar  pri meir pel segund u  inver

s? Ela d muit var à educaçã religisa ds hs enquant seu marid

ateu cnvict é decididamente cntrri a iss O cnlit em si é human

e nã patlógic; apena s  efeit d cnlit a neurse é uma dença Mas

ess a neurse nã pde ser tratada e nquant nã idarms cm uma questã

de sentid e de valres A paciente arma que pderia ter a melhr das vi-

das desfrutar de paz e s sseg (peace of mn d!) cas se adequas se a marid

 e em geral a seu mei scial Mas  prb lema é  seguinte: é precis se

adaptar a qualque r preç ainda pr cima a e sse hmem a essa sciedade?

Adaptarse a cnceit de vida d marid nã é pssível em sua piniã

pis daí ela estaria sacr icand se u própri eu

Cas a paciente nã tivesse feit essa bservaçã  tratament psic-

terapêutic  n cas cncr et lgte rapêutic   da neurs e em questã
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(claramente ngênica surgida de u m cn lit espiritua l e prtant  de-

vend ser tratada a partir d espiritual) nã pderia seguir nenhum a das

duas dire ções sej a a de efrçar a adaptaçã a marid s eja a de ref rça

sua cncepçã de mund pis a lgteapia deve fazer  ser human

tmar cnsciência de sua espnsabilidade Cntud ela nã deve lhe

tansmit i quaisquer valr es cncrets imitands e a permitir que  pa-

ciente cncretize ele pópi s vales que  aguardam e s preencha

cm  sentd que lhe cabe O que nã deve acntecer de maneira ne

nhuma é a mpsiç ã de uma hierarquia de va lres e da visã de mund

d terapeuta sbe  paciente E a nssa paciente falu caramente: abrir

mã de sua cnvicçã religsa u de agr de acrd cm esta signi-

cava sacrcar seu eu  e ss ns d  direi t ter apeutica mente de lhe

expicar que sua den ça neuótca repesen ta  resut ad da pópra vi

ênca esptua que ameaça acntece u que j acnteceu O primeir
pass f elmnar s efets pscfíscs d cnt espritua pr mei

d amt eciment  pela va medcamentsa  da ressnância a fetiva d

rganism epis seguims também  caminh de uma teapia causal

na qual desencrajams a pacente a se adequar a seu maid à custa de

seus princípis de cncepçã d und  pnt de vista ttic ela fi

entada justamente a pat de sua cnvcçã eligisa a evta qual

quer cnfntaçã cm  marid e lhe abi e aplaa  caminh paa

uma melh cmpreensã de sua própria cnvicçã

essa maneira o méic o tem e se precav er para não impor ualuer concepção e muno ou sua própria concepção e muno. O logoterapeuta terá e

cuiar para ue o paciente não escarregue a responsabiliae sobre ele pois a

logoter apia é essencialmente eucação para a responsabiliae. O paciente precisa

avançar e maneira autônoma a partir essa respo nsabilia e e alcançar o sentio

concreto e sua existência pessoal. Chamo e análise existencial auele étoo

e tratamento psicoterapêutico ue aua o paciente a encontrar momentos signi

cativos em sua existência perceber po ssibiliaes e valo r. D ecerto es sa análise

existencial pressupõe uma imagem e ser humano ue abarca necessariamente
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sentio valor e espírito ue ocupam o espaço ue lhes é eio na realiae

Resumino  a imagem o ser humano es piritual livre e responsáve l é sempre uma

préconição  responsáv el pela rea liação e valores e pelo cumprmen to e sen 

tio: a imagem e um ser huma no orientao pelo sentio

A logoterapia não uer substituir a psicoterapia no sentio estrito e atual

o termo mas u er apenas complementála  e complementar também a sua ima

gem e se r humano para uma imagem e se r humano "complet o (já falamo s ue

essa completue inclui ne cessariamente o espi ritual)  Referino se à logoterap ia

Richar Kraemer se expressou com belas palavras certa ve: "Até o momento o

espírito era tio coo o antagonista a alma; agora porém o espírito se trans

formou em nosso alao pela saúe a alma e seguimos agora com três colunas

contra a oença: com a som atoterapia a psicot erapia e a logoterapi 

Quano chamamos e logoterapia uma psicoterapia ue não apenas não

ignora o espiritual mas ue precisa mente parte ele ent ão logos sigca o espiri

tual e para além diss o o se tido  mas ã o se eteda espirit ual o se tido religioso.

A psicanálise nos eu a conhecer a vontae o paer a ual poemos en

tener como o princípo o praer; a psicologia iniviual nos apresentou a von-

tae e poer na forma e ambição pessoal. Entretanto auilo ue camamos e

votade de se tido está enrai ao e maneira muito mais prof una no ser huma

o: sua luta por uma existência preenchia e se ntio.

A psicologia iniviual partiu o sentimento e inferioriae. Bem o ser

umano contemporâneo não sofre tanto a sensação e ter menos valo o ue

ualuer outro mas mais a sensação e ue seu ser não tem s entio. Ess a sesa

ção de falta de setido desbaca atualmente o sentimento e nferioriae no ue

 respeito à etiologia as oenças neuróticas Em nossa opinião a nsatisfação

 C Richard Kraemer n Zsh Psyhoheievo 2, 1 952 , p. 12 5 Sua ranl) a bordagem dá iní
cio a uma nova ase da psicoerap ia. A órmula mágica para a primeira época, mai s aniga, i nha sid o
enconrada por Klag es O esp íri o é o anagonisa da a lm A nova ase erá como area e obrigação
ornar esse mesmo espírio um el companheiro de baalhas':

 Ver Vior  ranl De beige Mesh Mekliishe olesge Vien a, 1 949, p. 1 1 7; Rei
nhard Lauh am bém ala  independenemen e de mim  de uma vo nade de senido  Reinhar d
auh, Die Fge h em Si es Dseis Munique, 19 53, p. 250) 
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a aspiraçã o  o se r humano p or uma existênc ia preenchi a e senti o não é m e-

nos patogênica o qu e a frustração sexual E sempre tem os oportuniae e ver

que também nos cas os em que a frustração sexual aparece em pri meiro plano há

uma
frustração existecial

no no: a pretensão vã o homem por uma exstência

preenchia e sentio que tornaria sua via igna e ser vivia A libido sexual

prolera apeas um azio existecial

Uma agorafobia não precisa ser expressão apenas e hipertireoiismo e

simpatico tonia ou e colapsof obia na hipo corticose com hipotonia arterial como

nos casos  iscutios anteriormente

Lembrme de um cs em que  med d pciente er um med exis

tencil: "O innit ' el dizi "me prime; me perc nele; h  um espécie

de incnsistênci  cm se eu f sse me dissler' Quem nã se lembr ri

qui d que Pscl f lu sbre su experiênci d espç innit u d r-

mçã de Scheler : "O zi innit d espç e d temp é  própri  zi

d crçã d hmem' Vist que ngústi em últim instânci é  med

d nd  "vzi innit d espç tm  lugr d nd; ms esse zi

d mcrcsm prece ser um mer prjeçã d zi interir de um es-

ziment  existencil ist é de um zi d micrcs m; est e é cm  um

relex d flt de cnteúd d própri existênci E se  estênci perde

seu cnteúd u  sujeit de tl existênci perde seu bjet nã tem qul-

quer bjet que  preencheri existencilmente entã esse sujeit se trn

seu própri bjet   bjet de u m utrrelexã  esde Hug sbems

que  utbserçã frçd é suc iente pr prduzir mnifestções de
despersnlizçã e nã é errd dizer que  ngústi primrdil se refere 

ess despersnlizçã e nã  seu supst mti trzend à tn  que

mis fz sfrer nss pciente: med d denç psiótic (el cnsider 

despernlizçã cm seu sinl mis lrmnte) u sej um psict

fbi Neste cs crescentese ind que nss pciente tee de suprtr

repetids ezes nxs itrgênics que  enredm cd ez mis num

ngústi de expectti psictfóbic cm num csul Pr m el só c

nheci um ú nic m ed: "cbr num cm cm grdes' 
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O processo terapêutico esse caso teve e se aeuar à sua estrutura

ultiimensional:

1 O aspecto f uncional: a angústia ou melhor a isposição à angústia se

eve a u substra to vegetativo ou enócrino Por essa raão a p acienterecebe injeções e ihiroergotaina. Esse coponente vegetativo a

angústia não t u otivo as ua causa; é ela ue cria os otivos

 otivos ctí cios

2 O aspecto re ativo iatrogênic o: as araçõe s ipensa as os éicos

ue a exaina lhe ão esses otivos ctícios A partir essas ara-

ções la conclui ue sua psicotofobia é justicaa e ue a angústia é

prenúncio e ua psicose Por esse "otivo a paciente te "eo o

eo Essa angústia sec unária p otenci aa e potenciaora é enfrenta

a terapeuticaente à ei ue lhe é ostrao ue esses otivos c-

tícios é ue causa s ua ansiea e antecipa tória; ue a psi cotofobia nãote funaento e ue a paciente te ireito e ignorar seus teores e

agi coo se não existissem

3  O aspecto existencial: só poe agir ignoran o u sintoa e auel e ue

o fa e ireção a algu sentio Dessa aneira o ponto e vista a

terapêutica a análise existencial é necessário conuir a paciente às

possibiliaes concretas e sentio e sua existência pessoal

Dessa aneira é copreens ível ue a logoterap ia apele para a vontae e

sentio  e ue seja reconheci a coo psicoterapia apelativa  Mas ela não ape-

as apela a essa vontae e sentio: lá one essa vontae está inconsciente até

repriia ela precisa evocála e prieiro lugar Do lao o objeto poré no
caso e ua neur ose no ogênic a evia a uma frustração e ssa vontae e sentio

ou seja a ua frustração existencial  tal logoterap ia sepre precisará tenta r ta-

bé evocar possibiliaes concretas e ua realiação pessoal e sentio Essas

possibiliaes tê sua realiação única e exclusivaente a cargo o paciente; são

valores cuja concretiação poe plenicar a vontae e sentio outrora frustraa

e essa aneira satisfaer a exigência e sentio ue o hoe te e relação

 sua existência esse ponto toa logoterap ia eseboc a nua análise existen

cial  assi coo toa análi se exist encia l culina nua lo goterapia Se D arwin
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enxergou a luta pela existência e Kropotin para além isso a aua mútua nessa

luta a análise existencial enxerga o embate por um sentio a exstência e concebe

a si mesma como auxílio na procura esse sentio

Não é raro ue confrontao com a tarefa a cura méica e almas o

méico esere  sea esvia no para o campo o somático ou pa ra o psíuico

O primeiro acontece sempre uano ele tenta literalmente espachar o paciene

com  trani iante D e uma maneira ou e out ra ele se es força por uma "bem

intencionaa cessação e oas as assim chamaas torturas a alma e pesos e

consciênci' (rierich Nietsche)

Enuanto o somatoogismo ignora o espiritual o psicologismo proeta o

noéti co no puramente psíuic o Mas a vontae e sentio também fa parte esse

noético O méico se esvia para o psíuico uano confronta um paciene e

sesperao porue uvia o sentio e sua existência mas não com argumentos

racionais ue seam contrários ao suicíio e sim procur ano apenas pelos moivos

emocionais o esespero entano "esmascarálos' Como se a verae e uma

visão e muno epenesse a saúe auele ue "vê o muno' Na realiae

há verae apesar a oença e não apenas a oença neurótica mas também a

psicóica Duas vees ois é igual a uatro msmo quado um paraoico o diga

Os problemas e os conlitos em si não são naa oentios Mesmo conlitos iso

lúveis na sua uali ae e insolúveis não são oentios  Não partilhamos a "opi

nião ingênua e ue o homem sauável não conhece conlitos insolúveis H J

Weitbrecht) Assim como h rdad apsar da doça h sofrimto apsar da saúd

O psicologismo squc o primiro  o pato logismo ão xrga o sgudo

O patologismo não fa istinção entre o ue é simplesmene humano e o

e é realmene oentio E o ese spero não prec isa ser naa oentio Um e meus

 Ver Vor  Franl "Psychoherape und Welanschauung Iteatioale Zeitch ü Ii
ialpycholoie seembro de 1925  edene que não esá dado de prono que aqulo que não
 normal ambm seja errado Da mesma manera  possíel der que Schopenhauer enxergou
o mundo com óculos de lenes cna que era como ele achaa correo mas os ouros homens os
normas usaam lenes rosas Ou em ouras palaras não era a melancola de Schopenhauer que
confunda mas a onade de er do homem saudáel que o mannha preso no delíro de um alor
absoluo de da
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pacie ntes professor universitário ue sof ria e estaos epress ivos enógen os pe

rióicos  estav a preocupao com o s entio e sua ex istência não na s fases epres 

sivas mas nos intervalos normais

Por exemplo o esespero e um ser humano em relação à suposta faltae senti o e sua exi stência essa úvi a e sentio  ue no m as contas é a

srcem e too o esespero  está longe e ser algo patológico Esse esespero

é humano mas não oentio Armar ue um homem ue uvia o sentio e

sua exstência é oente por causa isso seria um patologismo Em contrapartia é

nos so ever istingu ir entre o ue é humano e o ue é mórbio

em mesmo o suicíio é patológico E e maneira nenhuma o suicíio é

sempre "o esfecho e um esenvolvimento psíuico oentio' para citarmos o

subtítulo e um livro Is so não uer ier ue o suicíio pos sa solucio nar um con

ito ou um problema  possível emonstrar ue a um suicia falta coragem e a

outro humilae; mas mesmo se o primeiro não é um herói nem o seguno é umsanto ambos não são loucos Eles não sofrem e uma oença mental mas têm

uma necessiae espiritual: crise e consciência E mesmo ue a consciência e

um suicia se engane esse engano continua seno humano

O patologismo mais problemático não é o ue só confune o humano

com o oentio  mas auele ue conf une o oentio c om o mais totalmente hu

mano: a preocupação pela pos sível realiação e sentio a existência humana

Nesses c asos ess e totalmente humano é tio por algo  emasiao humano por

uma frauea um complexo A exigência o homem por um sentio a exis

tência es sa von tae e sentio tem tão pouca relação com um s inal e oença

ue nós até a mobiliamos coo um meio e cura (no sentio a psicoterapia
ue parte o espiritual)

ão evemos esuecer ue não apenas a vontae e sentio representa o

fenômeno mais humano ue é possível existir como também sua frustração está

longe e ser algo oentio ão precisamos estar oentes ara consierar a pró

pria existência sem sentio; sim não é preciso carmos oentes por causa isso

A frustração existencial não é nem algo oentio nem algo ue causa oen ça; em

outras palavras ela não é em si algo patológico nem necessariamente algo pa

togênico; é patogênico apenas e maneira facultativa Porém sempre ue e fato
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se torna patogênica (patogênico = que prou uma oença), ou seja, s empre q ue

leva a uma oença neurótica, chamamos tais neuroses e noogênicas (no ogênico

 surgio o espiritual) 

A pergunta é quano a rustração existencial se torna patogênica? essecaso, é preciso surgir uma aecção somática, que se liga a uma frustração es-

tencial Ou seja, para haver uma neurose noogênica, primeiro a aecção somática

eve se engatar na  rustração estencial a verae, não é po ss ível imaginar isso

e out ra orma, e e xatamente por cau sa a logoter apia, pois  segun o seus pre-

ceitos  o início e um evento e oença só poe s e ar no âmbito o o rganismo

psico ísico, não no a pessoa espiritual a pessoa espiritual não aoece as o ho-

mem, si m, po e car oente E sempre qu e isso acontece, o organismo psicof ísico

tem e est ar envolvio Para alar realme nte e uma neuro se, é precis o haver uma

aecçã o psico física envolvia esse sent io, falamos elib eraamente e neuro ses

noogêni cas  mas não  e neur oses noéticas eur oses noogênicas são oenças
"surgias o espírit o' mas não são oenças "no espírito ' ão existem "nooses 

algo notico não poe ser, em si, naa patológico e, por isso, não po e ser naa e

neurótico A neurose não é uma oença noética, não é uma oença espiritual, não

é uma oença o homem apenas em seu âmbito espiritual; ela é a oença e um

ser humano em sua uniae e totali ae I sso quer ier que a expressão "neur oses

noogêni cas é pref erível a "neuros es existenci ais Apenas u ma rustração p oe se r

existenci al  entreta nto, ela não é uma neurose, muito menos algo patológ ico

Chega no a esse pon to e nossas ree xões, vemos  ao lao o ci tao peri -

go o patologismo  outro peri go o perigo o noologismo Cair no erro o noo-

logismo é armar que toa neurose é noogênica Por outro lao, cair no erro o
patologismo é armar que toa rustração existencial é patogênica Assim como

nem toa rustração existencial já é algo neurótico, nem toa neurose tem raíes

na frustração existencial H. J Prill, a clínica ginecológica o hospital univer-

sitário e ürburg, comprovou uma patogênese existencial em 21% os casos

e neurose orgânica E minha colaboraora Eva iebauer, chee o Ambulatório

e Psicoterapia a Policlínica eurológica e Viena, conseguiu ienticar apenas

14% os seus casos como neuroses noogênicas R Volar e D Langen chega-

ram a uma porcentagem semelha nte e 1 2% , nem mais nem menos I sso signica



 

OGOR AA COMO RAA SCFCA D  NUROSS NOO GNCAS 8

ue nem toa neurose é noogênica; nem toa neurose nasceu e um conito e

consciênc ia ou  e um problema e valor 

Enuanto o psicologismo iagnostica e maneira errônea como psicogênica

ualuer neurose ( e por isso também a neurose noogênica)  o noologismo consiera

ualuer neurose (e portanto tam bém a neurose psicogênica assim como a pse uo-

neurose somatogênica) como noogêni ca Armações como as seguintes são paraig

máticas para tal lagrante noologismo A neurose sempre é um exager e valores

relativos' E "A uestão e Deus é o conito problemático central em toa anális

Quano  os autores a rma ue a neurose é "sempr'' ( ! ) um exagero e valores

relativos ele (por s i e por conta própria ) não só está tornano algo relativo em abso-

luto mas ante s e tuo exemplicano um agrante noologismo  Pois a neur ose nem

semre poe s er relacionaa a valores re lativos tornaos absolutos n em ess es valores

tornaos absolutos levam sempre a uma neurose "ão sejamos mais papistas o ue

o Papa' O pare franciscano J H aner elt a Catholic Universi ty of America  e

Washington também conrma nos sa própria opinião ao explicar e maneira explí ci-

ta ue nem toa neurose es tá baseaa num conto muito menos  conito moral

ou religioso E uano outro autor contrário ao alerta e J H aner elt co loca o

conlito religioso não como uma as bases a etiologia a neurose mas como a única

e aina o "iolat r' (para utiliar sua express ão favorita) ao armar ue a uestão e

Deus é o conito problemático central e "to' ( !  anáse ele está igno rano o alerta

e H J Weitbrecht "Não temos o direito de posar de sacerdotes e julgar sobre a culpa

muito meos os atrever a exergar a doeça como uma força de oposição ordem

divia. Temos de rejeitar a hybris de querer aali sar tudo e dmascarar tudo'

Além a Cila o psicologismo somos espreitaos pela Caríbis onoologismo Enuanto o psicologista projeta o espiritual a partir o espaço

 . AA Caruso Di Wir proalitich ifpychologi a ymbolich ilrkti r
 mchlich Pro. 1954, p. 3

 Wifried Dai m Umwrtg r Pychoaaly. Viena 1951 , p. 3 1 1 

6 6 AA epressão "ent re Ci a e Caríbdi s é uma forma inugar que corresponde à tão conhecid a "entre
a espada e a parede e que representa a sensação de se estar "num diema em perigo iinente em
rande dicu dade. Orando Nees Dicio rio  Fra Fita. Lisboa Leo & rmão 1 991  (N. E.)
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o humano (que só chega a ser constituío pelo espiritual) no plano o me

ramente psíquico o noologista interpreta o corporal única e exclusivamente

como uma expressão o espiritual a realiae o evento e oença corporal

não tem aquela importância na história e via e auele valor e expressãopara a alma que a meicina psicossomática tão generosamente lhe confere

A meicina psico ssomática ensina que s ó aoece quem se aige Entretanto é

possível mostrar que quem se alegra também aoece E se as palavras e Juve

nal ms saa i corpor sao são tão malentenias a ponto e um espírito

sauável ser conicionao por um corpo sauável então posso afirmar como

psiquiatra que também há uma ms isaa i corpor sao; igualmente pos

so afirmar como neurologista que há uma ms sa a i corpor isao (por

exemplo num corpo paralítico) Evientemente toa oença tem seu "sen-

tio mas o veraeiro sentio e uma oença não está no fato e se estar

oente mas no "como se sofre e é esse sentio que em primeiro lugar eveser ao à oença E isso acontece uano o homem que sofre o homo pa

tis  em seu sofrimen to justo e igno e um estino au tênt ico   preenc he

e sentio possível um sofrimento necessário imposto pelo estino Permitir

o apar ecimento e tais possibiliaes e sentio nesse aspe cto uma busca  e

sentio é a tarefa a cura méica e almas

Chamamos e oenças psicos somáticas auelas oenças ese ncaeaas ma s

não causaas pel o anímico (ou sej a não psicogênicas )  Ao cont rário a meicina

psicos somática porém não concoramos que são s empre os compl exos conlitos

problemas e trauas especícos ue se tornam patogênicos  fácil comprovar

ue os complex os conli tos problemas e traumas cuja patogênese supostamente
especíca é uase se mpre incriminaa p oem ser co nsieraos pratica mente ubí

uos E s empre que ess es são levanta os na anamnese nã o são os causaores a s

oenças Tirar essa conc lusão seria igual a ier ue um reci fe que aparece na aré

baia foi a causa essa maré a realiae a maré baixa apenas revela o recife 

assi m como os iversos complexos conlito s problema s e traumas não são a causa

as oença s mas aparecem nas anamneses apenas porque os pacientes e m uestão

são seres humanos ominaos pelo meo e pela preocupação e cujo temor é o

efeito os transtornos neuróticos
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É possível aplicar algo análogo não apenas no âmbito a patogêese em

geral, mas no a no ogênese, em particula r A frustração ex istencial que po e ser

a base as ne uroses no ogênicas é tão ubíqua que não po e ser, em si, patogênica

Também nesse caso uma afecção somatopsíquica precisa se juntar a ela e oorganismo psicofísico tem e ser envolvio A etiologia os transtornos neuróti

cos é a seguinte:

I Reação pessoal

1  Passiviae inaequaa: fuga o meo  parão e reação a neurose

e angústia

2 Ativiae inaequaa

a luta contra a obsessão  parão e reação neurótico obsessivo

b luta pelo praer  parão e reação neurótico sexual

(Diante isso, a correção terapêutica é a seguinte:
1 . Passivi ae aequaa: ignorar a neurose  o que só poe acontecer e até

ser exigio ao paciente quano há um agir seu em ireção a alo, isto é:

2 a ativiae aequaa)

 Ressonância organísmica

Tratase, sit ia rbo, e uma reação o organismo psicofísico à reação

da pessoa espiri tual O terreno de ressonânc ia organísmica constitui:

1  uma isposição corresponente e

2 uma cons tituição corre sponent e

m relação à isposição, aprenemos o papel tanto a carga excessiva
quanto o relaxam ento exc essivo: Manfre Plan e ure v on Uexküll pu eram

ostrar que o homem, mesmo no sentio a meicina interna, aoece apenas

uano está carregano uma carga excessiva ou está excessivamente relaxao

m outras palavras, quano não possui uma tarefa corresponente às suas for-

ças Cas o ele a po ssua , ela se torna "antipatogênica , como mantene ora a saú-

de O que importa é o corretivo terapêutico e uma exigência aequaa a algo

pelo qual valha a pena "agir na direção [esse algo (como já mencionamos

anteriormente)
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Em relação à consituição ap renemos o papel esempen hao:

a pela psicopatia (principalmente em sua orma anancástica) 

b pela neuropatia ressaltano principalmente quaros clínicos simpa -

ticotônicos ou va gotônicos caso a cas oc pela enocrinopatia  a qual esta camo s os grupos  ormas:
• aseow (hipertir eoiismo)

•

•

Aison (hipocorticorismo) e

Tetanoi e 

ão po emos eixar e contemplar nenhum os atores que conuem para

a etiologia os transtornos neuróticos também não poemos supervaloriar ne

nhum eles a m e não recairmos no somatologismo no psicologismo ou no

noolo gismo {Fig ura 1 5 

FIGURA 
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Logot erapi a como teapi 

inespecíica

Dauilo ue armamos anteriormente concluímos ue a lo goterap ia é uma

terapia especíca para as neuroses noogênicas: as neuroses noogênicas como

neuroses ue partem do es piritual demandaram a logo terapia como terapia a par

tir do espiritua l. O u seja no caso das neuroses noogênicas a logot erapia é indica-

da visto ue essas ne uroses estão na s ua ona de indicação mais especíc a. Dentro
dos limite s dessa ona a logo terapia é ef etivamente uma substituta da psi coter apia.

Porém existe também uma ona mais ampla de indicação da logoterapia ue são

as neuroses em sentido estrito ou seja não as neuroses noogênicas mas as neu-

roses psicogênicas E dentro dessa ona a logoterapia não é uma substituição da

psicoterapia mas simplesm ente sua complementação.

A logoterapia não é de maneira alguma apenas uma complementação da

psicoterapia; ela é também uma complementação d a somatoter apia  ou melor

diendo de uma terapia somatopsíuica simultânea  ue atu a tanto no somático

uanto no psíuico a m e inestir contra a neurose a partir desses dois p ontos.

Observamos constantemente o surgimento de um círculo vicioso entre distúrbios
ncionais vegetativos e endócrinos e padrões e reação patogênicos em relação

a esses distúrbios f uncionais à medida ue um a disposição vegetat iva à angústia

se intercal a com uma reati va ansied ae antecipa tória ( veja p 1 3 1  , pela u al o pa-

ciente passa a ingressar numa neurose de angústia. A ess e círculo neurótico esa

belecido dess a maneira tem de corresponder uma pinça terapêutica cu jo s braços

agarrem ta nto o somático uato o psí uico sso é cocretiado por exemplo e m

casos com uma base de iperireoidismo uado a psicoterapia da asiedad e an

ecipaória reativa é simultânea ao ratameo da disposição vegeativ à angúsia
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através e uma terapia especí ca com o auxíl io e ine ções  e ihír oergotain a

Exatamente nesses ca sos c ou paten te que uma terapia co m essa orientação ape-

nas poe se r aplicaa ou melho r que a neur ose só con seg ue ser superaa qua no

o paciente se orienta e ajusta em ireção a u sentio concreto e sua existênciapess oal que ev e ser es clarecio a partir o caminho a análise existencial

Os círculos eu róticos só coseg uem prolerar um vazio existec ial, e a tera

pia só s e á por completa quano consegue no s entio a logoterapia preence

o vaio existencial Dessa maneira a logotera pia representa uma coplementaçã

noética a terapia somatopsíquica

A logoterapia e maneira alguma eixa e observar o biológic o siológi

co ela preten e apenas que o noológico não seja es quecio iante o siológico e

o psicológico Quano se constrói uma casa e chega a hora e o telhaista fae

seu trabalho ningu ém vai censurá lo por não s e o cupa o porão

os casos mencionaos anteriormente é ifícil ier que o vaio existencial no qual o círculo neurótico conseguiu proliferar era patogênico Mesm

assim o ree nchimento esse vaio é antia togênico (ara usaros o tero e

Manfre Plan e ure von Uexküll) E meso nos casos somatopsicogênicos

que nã o têm srcem n o espiritual a ter apia q ue parte o espí rito  como se

entene a logotera pia  também é aequaa ale aqui a pala vra e Par acel

so embora a oença venha a naturea sua cura vem o espírito As neuroses

não eram noogênic as e apesa r isso uma logotera pia combinaa com a terapi 

simultânea somatopsíquica também foi inicaa esses casos poemos ie

que a logoterapia é uma terapia inespecíca

Consiero muito acertaas as armações e Eith WeisskopfJoelson aUniversiae Georgia "Embora a psicoterapia traicional tenha insistio que a

prática terapêutica eve se basear nos achaos a etiologia é muito possível que

certos fatores possam causar neuroses na infância precoce e que fatores intei

ramente iferent es poss am alivia r neurose s urante a via aulta [    ] Ajuar 

paciente a esenvolver efesas ecientes e socialmente aceitáveis contra a ansie 

ae  como um sistema e a poio e valor es éticos  parece ser um ob etiv m ais

realista a terapia até menos ambicioso o que chegar às raíes o istúrbi 

A seguinte casuística eve comprovar isso
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Elenre WW (Pliclnica Neurlógica ambulatóri 3070/1952)3070/1952) tem 3030

ans  Ela sfre de severa psictf bia e cri minfbia além de f bias de h 

micdi e sui cdi A ps ictfbia referes e a alucinaçõe s hipnagógicas; a pa

ciente aparentemente é eidética lém diss ela tem um anancasm grave
e esse anancasm frma a base cnstitucinal de sua neurse enquant 

lad neurptic aparece na frma de uma simpati ctnia (de cuja legitimi

dade nã tems pr que duvidar segund  H e Curti us) e na frma de

um hipertireidism que se sbrepõe à primeira A tireide est aument ada

 exalmia  tremres  taquicardia (pulsaçã 140140 bpm)  perda de pes

((55 kg)  metablism bas al +72%+72% Um fatr dispsicinal se asscia a essa

base cnstitucinal: tratase de um desarranj vegetativ causad pr uma

estrumectmia realizada havia dis ans e pr m um fatr cndicinal:

um dese quilbri ve getativ pis cert dia a paci ente ingeriu cntrariamen

te a seus hbits um café muit frte sfrend um ataque vegetativ de
ansiedad e a qual respndeu cm uma ans iedade antecipatória reativa ("de

pis d primeir ataque de ansiedade cava angu stiada apenas em pensar

nele)  Mais tarde ela cndensu a an siedade antecipat ória a redr d e suas

crrências bsessivas anancsticas Esses sã s fatres cnstitucinais

dispsicinai s e cndicinais  u a smat gênese e a p sicgê nese

Além diss n sentid de uma ngênese a paciente vive num vazi

existencial: "H um pnt mrt existencial; estu pendurada n ar; tud

me parece sem sentid;  que sempre mais m e ajudu fi cuida r de aguém;

agra prém estu szinha; quer que minha vida vlte a fazer sentid'

A mtvaçã da paciente pela qual ela ns prcuru não estava em sua

frustraçã existencial; mas  efeit da terapia só se fez ntar quand lhe fi

apntad  caminh p ara  preenchiment de seu vazi exstencial e a des

cnstruçã de tdas as prliferações neuróticas vazias

Em relação a esse amplo espectro e pos síveis inicaç es e combinaçes a
lgotera pia ana lítico existencial a armação e M. B. Arnol se torna compreen-

síel: "Qualuer terapia precisa ser logoterapia ualuer ue sea seu caminho

uaisuer ue s eam s uas re striç es



 

Intenção paradoxal e derrelexão

II   INENÇÃO PINENÇÃO P AADOXAAADOXA

  Técni ca teraptica

Em seu prefácio para um livro sobre logoterapia All port i ue a logote ra-
pia nos Estos Unios é uma as orientações sob a enominaç ão e "psiuiatria

estencial Robert C Leslie entretanto arma ue exataente nesse sentio a

logoterapia é "uma exceção muito signicativ e maneira ue ao contrário as

outras tenências a p siuiatria existencial f oi capa e faer surgir e s eu meio

uma técnica aut êntica Enc ontramos registros sem elhantes nos escritos e D onal

 Tweeie Aaron J Ungersma Gofry Kacanowski e Crumbaugh Tratase a

intenção paraoxal escrita em meu trabalho publicao em 1939, "Zur meika-

entsen Unterstütung er Psychothe rapie bei eurosen [ "D o suporte Meica-

mentoso na Psicoterapia nas eur ose s .

A seguir ueremos introuir a intenção paraoxal não a part ir o cami nho
a inução uer ier o caminho a terapia as neuroses  mas vamos erivála

o caminho a eução ou se a a teoria a s neuroses

Para tanto retornemos à neurose e angústia Observamos continuamente

ue o meo o paciente com neurose e angústia é potencialiao por um meo

o meo E essa angústia e expectativa é motivaa por uma fobia e colapso uma

1 Viktor E rank "Zur medikamentsen Unterstütung der Psychotherapie bei Neurosen
Schweizer Arch i für Neroloie n  sychitrie  vo  43, 1 939, p .
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obia e in arto ou uma obia e errame cere bral (veja p  23   epenen o o caso

 se o paciente tee so frer um colapso  ora e casa ou morrer e ina rto ou ter u

errame cerebral Temeno o meo ao paciente só resta gir o meo; resuino

ele oge o meo  isso ocorre paraoxalmente com ele cano em casa Estamosliano com o primeiro os parões e reação o padrão d ração agorafóbico.

Seu comportamento nas neuroses obsessivas é ierente: o paciente te

meo a obses são E esse e o é evio ao teor e  ue auilo ue ele sente no

omento possa ser o prenúncio ou o início e uma oença mental (psicotofo

bia  e ue ele poss a vir a aer algo e erra o (c rimino obia  contra si própr io

(sui ciiofobia ou cont ra os outro s (homiciio obia (ver p  3  ss   Enua nto o

neurótico e angústia oge po causa esse eo o neurótico obsessivo passa a

lutar contra a obses são A re ação o paciente pas sa a ser lutar contra as ocorrên

cias obsessivas a tracanose com elas rebelan o se contra el as  ao con trr io

o neurótico e angústia ue sai correno os ataues e meo Tratase auio tipo e reação neuróticoobsessiva em relação ao anancasmo psicotico e o

padrão d ra ção  uróticoo bsssi o poten cialia a psicopat ia anancstica ao gra u

e neurose o bsessiva reati va

A neurose sexual por sua ve se comporta e maneira ierente: o ue ca

racteria o padrão d ração uróticosxual é a luta pelo praer (veja p 42)
O neurótico sexual corre atrs o praer e justamente por isso racassa O ne

rótico sex ual caça o praer; mas o pra er é u eei to ue não se e ixa "cap turar

as peranece eeito e não poe ser o objeto a intenção A caça pela eliciae

espanta a feliciae a luta pelo praer augenta o praer À intenção orçaa o

praer sexual s e as socia u a relexão orçaa o ato sexual; m as atenção excessivanão é en os patogênica ue intenção excessiva

Os exemplos e ansieae antecipatória ostra ue o teor acaba reali

ano o ue é teio E assim como o temor realia o ue é temio o eseo for

çao ipossibilita o ue se propõe A logoterapia se aproveia isso uan tena

faer com ue o p aciente e maneira paraoxal eseje o v e ireção ai

ue ele tanto teme

Tanto no caso o teor a nerose e angústia anto no caso o eor

a neurose obsessiva estaos liano com o teor e alg anoral enant a
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intenção f orçaa a potência masculin a e o orgasmo ue encontramos nos casos

e neuroses sexuais não são um temor e algo anormal mas o esejo forçao

e algo normal Como seria se ligássemos o esejo com algo anormal muano

os paraigmas a neurose (Figura 6? Como seria se orientássemos o pacientefóbico a tentar esejar exatamente aquilo que ele teme (e mesmo ue isso acon

teça apenas por instantes? Se eu sou alguém ue sofre e istúrbio e potência

enfaticamente " uero o ato sexual ou s eja t enho e ssa intenção forçaa e a mes-

ma forma também já impossibilito esse ato Mas como seria se eu como alguém

agorafóbico t ambém uis esse tão "enfaticame nte sofrer um atau e? S e nos sos pa-

cientes conse guem paraoxalmente mani festar a intenção por aquilo ue te mem

então essa meia psicoterapêutica e tratamento tem um efeito surpreenente-

ente favorável sobre o paciente fóbico Pois no mesmo instante ue o paciente

aprene a permitir a intenção (paraoxal no lugar o meo ele acaba como ue

retirano o combustíve l que mov e se us temores 

IGURA 6
UDANDO AADGAS

Tem 

      nmal

Para ilustrar tuo isso vamos nos valer novamente o caso e um jovem

colega ue sofre e severa hirofobia

Ee tem uma abilidade vege tativa cn gênita Cet di a, ele d a mã

a supei e pecebe que cmeça a sua de maneia exagerada A pó

xima vez, numa situaçã semelhante, ele j est espeand uma sud

ese excessiva, e a ansiedade antecipatóia j  faz sua iante de uma

situaçã semelhante, nss cega hidófb fi ienad p nós a

exatamente tenta sua muit diante da pessa a quem est se apesen

tand té h je, só cns egui sua I lit, ee dizi a a si mesm ( cm ee

ns elatu psteiment e) , "aga que sua 0 litrs  E  esuad?
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epis de sfrer pr quatr ans de um a fbia el e cnseguiu se lir ar

dela de maneir a ttal e definitia pr mei desse nss caminh  após

uma úni ca sessã   em apenas uma semana

Tais resultaos terapêuticos e tratamento atestam que a assim chamaa
terapia breve poe ser breve e boa mesmo quano não pretene ser psicologia

profunda e não é por isso que ela precisa ser supercial o mais o contrário

e psicologia prof una não é terapia super cial mas um a psicologia as altura s 

o que se refere à armação e que s e trata e uma terapia e sint omas remete-

mos a J H  S chult: "A úvia muitas vees explicit aa e que o m os sintomas

nesses casos everia necessariamente ser seguio pelo surgimento e um novo

sintoma substituto ou e outra postura inaequaa é uma armação totalmente

infunaa nessa generaliação'

O paciente eve objetivar a neurose e istanciarse ela Deve aprener a

olhar o meo nos olhos rir na sua cara E isso emana a corage e enfrentar o
riíc ulo O m éic o não poe se vexar em mostrar at é interpretar a maneir a como

o paciente eve se comportar aa fa com que o paciente se istancie mais e

si mesmo como o humor O humor mereceria ser chamao um e xistencial Assi

como a preocupação (M He iegger) e o amor (L inswang er) 

  Csuís tic  c íni c

Como se lia com a intenção paraoxal na prática?

Cert dia um jem cirurgiã ei ns prcurar A cada ez que seu

chefe entraa na sala de cirurgia ele caa cm med de tremer durante 

prcediment; mais tarde esse temr era suciente para realmente fazêl

tremer; pr m ele cnseguia apenas reprimir essa fbia de tremr u 

 Vr Vikor E rankl In Zrlbl für Psychohri vo 10 1938 p 33 "Ond sá aqua
psicoogia rapuicamn inrssada m incuir ssas camadas mais aas' da isência humana
m su scopo   qu nss snido (  m oposição ao rm o psicoogia p rounda) mrça o no m
d psicoogia das auras? 
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trmr pr la dsncadad a s mbbdar ants d cada paçã Ess

cs dsncadu uma séri d raçõs m cadia pis d aprsnt ar sua

história médica  mu métd d tratamnt m minh as palstras clínicas

uma d minha s uvints studant d mdicin a m scrv u pucas sm

nas dpis cntand  s guint: Até aqu l mmnt la também s fria d

uma fbia d trmr s qu smpr aparci a quan d  prfssr d  anatmia

ntrava na sala d disscçã  la ralmnt cmçava a trmr tdas as

vzs p is d s cutar  cas d cirurgiã na m inha palstra l tnt u

aplicar a msma trapia m si msma Assim a cada vz qu  prfssr

vinha bsrvla na disscçã la pnsava  sguint: "Vu mstrar a l

cm é trmr d v rdad  l vai vr cm su b a m trmr ' Tant a

fbia d trmr quant s trmrs m si ds aparcram

Mais um caso

Mari  B (Plic línica Nur lógica  394/1955394/1955  6264/1955)6264/1955) A pacint fi

trata  sua história médica rprdzid d mnira rsumida fi rgis

trada pl r Kcur k N primir plan d quadr stã taquicardias

m frma d ataqus; cm las an gústia  uma "snsaç ã d claps' pi s

ds primirs ataqus d taquicardi a  d m la passu a tmr qu tud

iss pudss acntcr nva mnt   qu j a fazia sntir taqu icardia Ela

mia prin cipalmnt cair na rua u s frr um drram crbra l A pcint

fi rintada pl r Kcurk a dizr a si msm a: "O craçã tm d bar

mais frt ai nda  V tntar r um claps n a rua' A p acin fi rintada

a lisar tdas as situaçõ s qu cns idrava dsagradvis  nã  fugir dlas

uas s manas apó s su intrnaçã a pacint rla u: "M sint muit bm

 quas nã tnh mais papit açõs Os stds d angúsia dsap arcram

cmpltamnt' zss t dias dpis d a pacin r rcbid alta la m

diss: "S vz u utra sin palpitaçõ s dig a mim msm a: Qu   craçã

bata ainda mais E as palpitaçõs param'

O caso s eguinte eve com provar e maneira casuí stic a a aeuação o uso

a intenção para oxal no c aso e neuro se obse ssiva:
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A senhra He de R  de S  tem 5522 ans; sua mãe j sfria de severa neu-

rse bsessiva H catrze ans surgiram s primeirs sintmas de bsessã

na paciente  até ent ã ela era apenas meticulsa Ea passu a sfr er de

uma bsessã de cntagem
À

s vezes ela inicia uma eitura pr dez vezes
u "empac' numa palavra Seus armris têm que se manter estritamente

arrumads e ela precisa checar tud; ela teme ser atrapalhada nessa hra

A m de s e certicar de que as gavetas estã realmente f echada s ela as tca

num determinad ritm e tant fazer iss s nós de seus deds estã

em carne viva; chaves e trincs quebrads sã resultad de suas checagens

cnstantes para ver se est tud f echad O marid também nã tem acess

as armris dela e certa vez precisu cmprar uma camisa nva prque a

muher nã permitiu que ele abrisse  armri

A paciente fi internada e a ra Niebauer cu respnsvel pela psi

ctera pia O chefe da seç ã apresentu à paciente pes salmente a intençã

paradxa Lg na mesma tarde a paciente desarrumu duas prateleiras

de seu armri e cu rgulhsa diss Curisamente apenas depis desse

efeit terapêutic ea revelu à ra Niebauer que seu irmã na idade de

cinc ans estragara sua bneca predileta esde entã a paciente cme

çu a guardar s própri s brinqueds As dezesseis ans a irm ã cmeçu

a vestir as rupas da paciente sem seu cnsentiment e ess as também pas

sara m a ser trancadas

A  ra Niebauer treinu a intençã para dxa cm a paciente: a intençã

é a imperfeiçã  tudo tem de estar o mais bagunçado possível A paciente
deve abrir  armr i cm  desej  de bagunçar tud  is dias após  iníci

d tratament ea chegu a pnt de nã ter de cntar u checar mais

nada N quart dia d tratament ela se esquece de trancar  armri

N sext dia nã precisa repetir mais nada uas semanas após  iníci d

tratament a paciente est apta  cm ela própria arma  a usar nrma-

mente sua ca neta tinteir  que havia ans era imp ssíve de ser f eit vist

que era precis seguir um determinad "sistem': "Estu muit rgulhs

ai a dis dias a paciente é liberada e ela diz a diretr: "Nã tenh mais
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med Tud ncina nrmalmente Vl para casa cm utra pess'

A paciente tinha sfrid cm a neurse bsessiva pr catrze ans e sua

melhra se deu n transcrr er de dezesseis dias A melhra se mantém

Outro caso :

O senh r Karl P (Pic ínica Neurlógica 90/956),90/956), 44 ans músic

O p aciente f i tratad e sua história registrada pela ra  Niebauer esd e

a infância  paciente era meticuls As dezesseis ans teve escarlatina

e fi internad num hspital para denças infeccisas Naquela épca s

pacientes que dividiam  quart cm el e cmpravam cmida d e maneira

irregular cm dinheir viv esde entã ele sfre cm a ideia bsessiva

de que tda nta de dinheir pde ser uma fnte de cntaminaçã e tem

med de bactéias denças infeccisas denças de pele e sexualmente

transmissíveis O paciente tem seu própri ritual: a vltar d trabalh
para casa impa as maçaneta s das prtas inúmeras veze s e lava as mãs; s

amigs que  visitam sabem diss e f azem  mesm p ara acalml Nã é

capaz de enrar numa l ja nde teria de receber cédul as Seu s alri é pag

em cédulas nvinhas e apenas as de 00 xelins A fazer um pagament

nã recebe  tc em cédulas As medas sã guardadas numa blsa es-

pecial e em casa sã lavadas e fervidas vrias vezes Ele carega cnstan-

temente uma garrafa de gua e sabnete cnsig epis de uma visita a

casa é inteiramente lavada Quand  lh vem para casa ele  escva e

s caderns e a mchila sã limp s Seu carr também é sempr e lavad Só

entã ele s e acalma Ele tem div erss av entais que  prtegem da s bacté-
rias Usand um desses aventais ele est "imune e pde até receber cédu

las sujas urante  trabah ele sempre usa um desses aventais brancs

Quand va i a cncerts prém tem de us ar um tern escur e sentes e

amedrntad e insegur Só cnsegue se deitar entre duas e duas e meia

da manhã vist que sã tantas cisas a planejar e ganizar antes; sempre

adrmece n trabalh Quand era criança sua mãe nunca  cnsiderava

imp  suciente e ele era brigad cnstantemente a se lavar Na puber

dade uviu falar de um estauante nde alguém cntraiu lepra cmend
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banana s e sde entã evita banana s vist qu e acredita que sejam clhidas

pr dentes e prtant uma grande fnte de infecçã Em 195,195, passu

pr tratame nt ambula trial; depi s de perder pela quinta vez a paci ência

cm ele  psiquiatra d lugar lhe disse que era imp ssível ajudl

A ra Niebauer rienta  paciente n sentid da intençã paradxl a

desejar exatamente aquil que ele tant  teme e dize r a si mes m: 1gora meu

intuito é contra ir o máximo possível de doença s infecciosas Ele deve clcar

cédula s em tds s lugares delas espalhadas pela casa tcar vrias ve-

zes nas maçanet as das prtas e "se esbald ar entre as bactérias'

J na terceira sessã  paciente explica à médica: "Parece um milagre

Vivi 28 anos temendo as bactéria estu cmpletamente mudad A sair

daqui n sbad cmecei a seguir imediatamente  seu cnselh Simples

mente me sentei n meu carr nã limpei nada l j guei fra dis saqui
nhs que levava nele para as chaves e dinheir extra e meti a carteira n

tern Tamm nã lmpei a garage nem esfreguei  trinc de cm um

papel cm de cstume Em casa nã lavei as mãs; parei de escvar meu

lh e lavar sua mchila mas passei a dear que ele f aça  que quiser Além

diss truxe bananas para meu lh e minha mulher e eu também cmi

uma  antes eu nem entrava nas ljas que vendiam bananas 

Quarta sessã: O paciente relata que nã apenas manteve as nvas pr

ticas cm de ixu de acreditar que iria mrrer subitamente ( que fazia até

pucs dias) e que algum dia pararia cm suas ações bsessivas

Sexta sessã: "Usei  mesm avental para ir a tds s lugares também

nã tenh mais dis aventais nã precis mais A senhra nem sabe quant as

cisas eu j cnsig fazer E  mais maravils é que m inha famia também

nã precisa f azer mais nada Se pss entrar em casa se m escvar mihas ru

pas antes entã é clr que minha muer e meu  também nã preci sa

Sétima sessã: O paciente relata que durante a primeira infncia sfria

vez u utra cm  med de denças Uma vizinha que cuidava d gart
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quand ele estava dente tnha a mana terrível de lhe cntar centenas de

hstóras mórbdas sbre hspta s 

Oitava sessã: Cntnua a melhrar mut O pacente passa até a dar

carna para cnhecds nã lava mais  veícul passu a audar na hra

de pagar s salrs ds ncnrs s vezes entretant reaz algumas

ações bs essva s de m anera ttal ente mecca  sem que tme cnscênca

delas Se a mulher chaa a atençã pa ra iss cnsegue parar cm f acldade

Três meses após  níci d tratament  décma sessã: a melhra se

mantém Ele est levand "uma vida completamente normal Três semanas

mas tar de  décma pr meira sessã: ainda cumpre uma u utra a çã b

sessva mas é fcil nterrmpêas a qualquer ra Oit meses depis 2525

de unh de 1957)1957) "Ainda n ã es tu 100%100% satsfet Anda tenh umas re

caídas aqui e acl; mas  em cmparaç ã cm antes estu muito bem
0%0%

[das bsessões ] sumiram'

A senhra Anna H (Picínca Neurlógica nternaçã 357/1953)357/1953)

é metculsa desde sua uventude As cnc ans  exga ter a própra

talha Nunca nada estava limp  sucente Fcava acrdada até às cnc

da manhã p ara aetar suas lções de casa Délire de touch er de mas alt grau

O sfrment se trnava cada vez mas pes ad Entre 19501950 e 1951,1951, a pacente

esteve pr duas vezes numa insttuiçã para dentes mentas  Quand f n 

ternada na p lclínica tinha de acrdar às quatr  d a manhã para cnsegur

estar pr nta a meida para cnversar cnsc  tamanhas as dculdade

gerada s pela sua bsessã de repetiçã e checagem

Ela passu a ter sessões diras cm a ra Niebauer que a rientu a

desejar que tudo estivesse muio sujo A pacente fi incentvada a "puar de

cabeça n mei da su eir'; n tav dia de tratament ela  que passu

sessenta anos sofrendo, sendo uma neurótica obsessiva do mais alto gu 

nã passu mas de meia hra pr da lavand as mãs N décim dia ela

cmeçu a usar a pia cletiva ds pacientes n grande salã d hspital e

nã demru mas d que a média ds pacientes N décm qunt dia
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ela cou duas horas em casa e s e lavou apena s uma vez por lá. N o vigésimo

primeiro dia aconteceu a segnda saída, quando ela se lavou também apenas

uma vez fora do hospital No vigésim o quinto dia, tercera saída, a "paciente,

em casa, fez o próp rio lanche  pela primeira v ez avia anos; antes de deiar

o ospital ea dissera qu e isso era pedir demais: Imp ossível, nem pens ar No

trigésimo da, ela praticamente recebeu alta, nem sem antes ter arrumado

o saão do hosptal de maneira voluntára. Meio ano depois, retornou para

dzer que está trabalhando o dia ntero e que não precsa de mas de uma

hora para tomar bano e se vestir'

Outro caso e obsess ão por lim pea :

 senhora H (Policlínica eurológica, mbulatório 3578/19733578/1973 e

34/1953)34/1953) sofre de uma severa neurose obsessiva por causa de uma psico

patia anancástica. Os primeiros sntomas de obsessão surgiram na mais
tenra nfância. Ela sofre de uma sensação constante de sujeira e só toca

naquilo que é absolutamete necess rio. Tem medo de se sujar, ter de se la-

var e não cons eguir parar de se ava r Tudo precisa car dis posto na m aior

ordem po ssível. Ela só ca em cas a; a mãe e a rmã sofr em igualmente com

a doença "ada tem mas graça para mm, z a paciente. Para ela, sua

vida não tnha sentdo nem conteúdo. Ela fo orentada peo médico do

departa mento, Dr  Kocourek, a ignorar a sensaçã o de sujera  mas do que

sso: a ronzála, ao pretender car o ma is suja possve Ela se acostum ou

cada vez mas à falta de ordem o ser nternada, a pacente precisaa de

ses horas para se lavar e vestir. o tercero a o tratamento, eram dez

utos pela manhã e dez mintos à note

No qunto da, ela f o capaz  e redzr esse tempo para cnco m nutos

ogo a pacente se lvrou de seus sintomas, passou a freqentar o cnema,

cava qat ro horas em cas a e, durant e ess e período, se lavava apenas uma

ez No moento da alta, ea se senta bem, e essa sensação fo elho-

rand o com o temp o o contráro de antes, por exemplo, ho je ea anda e

bonde, sem usar luas.
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vientemente a ps icopatia anancástica necessita e acompanhamento psi-

coterapêutico c onstante ou até repetias internações; a mera troca e ambientes

já tira o paciente o lugar ue iculta uma superação o cerimonial neurótico

obsessivo cristaliao  O utro caso e obsessão e limpea
A snhoa Eml B (Polclnca Nuológca, Ambuatóo 45/9545/95 

Intnação 64/953)64/953) tm 6565 anos.  paciente sofre e uma seve osessão

e limpeza ese seus quatr anos e iae Quando não consgua lava as

mãos, as lamba. Mas tad, passou a t mdo d pssoas donts, pnc

palm nt aqulas com af cçõs d  pl. Há 2255 anos conhcu um dont d

úpus  cou com mdo d t sdo contaminada. A pat da, não paou

d lmpa as oupas. Guadachuvas  luvas am dscatados. Ea vitava

as pssoas  não s sntava m luga nnhum Um dont d lúpus poda

t s sntado nss msmo luga ... Ea não toca va m nnhuma maçanta.

Msmo o mado pcsava passa po um tual ants d nta no quato:

prmo, tnha d sfga as costas, dpos passa um pano nos cablos,

scova os sapatos, ava as mãos, ab  fcha a porta  dpos ava no

vamnt as mãos  ass m po dant. "Quando l pga a sacola d compas

qu stá num luga dtmnado na coznha, tm d sa d costas paa u

t ctza d qu não tocou m nnhum luga, tc' A pacnt não cons-

gua tabalha hava anos   stava conn ada na cama: "Essa é min ha lha d

salvação' Mas msmo al la pcsava s lmpa o tmpo todo com panos,

 o mado não consgua ava todos ls. "Hoas lmpando as oupas  o

copo A cama é sfgada até tzntas vzs,  os panos usados paa sso

são constantmnt lavados' (Ess lato fo anotado pla Da. Nbau.)

"Su mado lh taz o café da manhã numa bandja s pcamnt hgn 

zada Em sguda, la pcsa lmp a um spaço na cama pa a su caf é, gas-

tando uma hoa com ss o, vsto qu sf ga o msm o luga númas vzs '

O pano não poda apsnta nm o mas mnmo amassado A pacnt

stava dsspada  dss Para mim, a via se tnsformou num inferno

mbandonos d um caso análogo, qu lobotomzamos  consgu

mos cua   act amos a pac nt po causa da msma ndca ção Nessa
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época, pa  se despr e vo lar a s e ves ela precsava de ses ho s  Dra.

baur com çou o tratamnto com a intnção p aradoxal. D pos d  nov

das d internação, la passou a crzir as mias d outro s pacnts. D pois

de onz das, limpava a mesa dos nstrumntos, lavava a caa d agulh as,
lmpava injçs, lvava cstos com roupas manchadas d sangu  ban-

dagns sujas para f ora. D pos d trez  dia s, pôd s ar pla prmra v z ,

m cas a, nã o s lavou nm uma vz. Tr unfante, ela rlatou qu comu um

pão com as mãos sujas Dos meses depos, ela não nha mas quexas. Em

casa, precs a de apen as m ea ho ra para se despr o u se esr vai às compras,

ralza pqunas tar fas, costura roupas para s na máq una d costura ( qu

ats nm tocava) Ela prpara c afé, tra o pó, todas as cosas qu não f aza.

Cga m casa sm trar medatam nt a ro upa, sn tas no quarto s m s

escovar ou lmpar an ts. Ela faz padas sobr sua n uros obs ssv  Dv

do a um czma crônico, fo nternada m outro hosptal  lvada ao stor
de erspla, mas não s ncomodou m um pouco. Porém, tm rcadas

constants. Prcsa d constant ajuda édca  pscoterapia d apoo. S u

sofrmnto, porém, smpr volta ao nvl suportávl, sm qu a pacnt

precs passar por uma lobotoma

os casos e criminofobia, a intenção paraoxal é igualmente inicaa

Vejamos um exemplo:

A pacnte ( Polclnca urológca, mbulatóro n 1 1 O 15O 15 x 1957)1957) tm

2323 anos  sofr dsde os 1717 da da obsssiva d qu pod tr matado

aluém sem o tr prcbdo Por ss o, prcsava voltar váras vzs su ca-
nho, a m de s crtcar de qe não ava nnhuma muler morta

pr al la fo tratada pla Dra ebauer. A pacnte fo acnselada a

dzer a s mesma: Ontm mat trnta, hoje j foram dez, prcso aglzar

para cmprr mnh a meta a tmpo  Ss das ma s tarde: ( ravação d voz)

Dev dzr qe a ntenção paradoxal funcona, não prcso lar para

trs Estou cons undo ldar mto bm co a da bses sva de ter ma-

tado auém  Dra ba ur: Como você stá s cportando aor a

Pacnt: "É mto smpls quando aparece ma da obsssva, do a
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mim mesma que preciso andar l ogo, pois ainda h á muit os para serem mor

tos Ms dí  obsessão tmb ém já pssou 

Um caso análogo:

O sen hor Karl G. ( Polilínica Neurológica 9/1950)9/1950) tem medo de so

frer um derrame cerebral, de ser acometido p elo câncer, de se  ogar diante

de um trem, de atirar o lho pela anela, etc, etc (ver p 132)132) Por cus

dess motivção crimonoóbic, ele colocou grdes em tods s jnels d

cs. O p aciente f o tratado pela Dra Niebauer com a intenção paradoa:

"Ont em mate um, anteont em foram dois  hoe vou matar trs e aquele

ai será o prmero' Trs meses mas tarde: "Estou me sentindo maravi

hosamente bem Não tenho mais pensamentos obsessvos Nem consigo

imag inar q ue os tive algum d ia

As iei as obse ssivas blasfêmic as um subgrupo  e temores crim inai s merece

uma observaão especial A melhor conuta terapêutica nesses ca sos é tentar atin

gir o paciente por meio e sua pró pria neurose obsessiva: mostramo s a ele que seu

temor constante e estar cometeno uma blasf êmia j é uma blasfêmia  pois está

consierano que Deus não tem a capacia e e iferenciar entre uma blas fêmia

e uma ieia obs essiva T emos e garantir ao paciente que Deus não culpa a pess oa

pela ieia obsess iva A psic opatia anancástica  o substra to a neur ose obsess iva 

realmente nã o é c ulpa e su a pess oa ( espiritua l)  mas está mui to mais ligaa ao seu

caráter (psíquico) esse sentio o paciente não é livre nem responsável Mas ele

o é iante e sua postura em relaão à iei a obsessiva: a e lutar constantem entecontra seus momentos e blasfêmia potencialiano assim sua "for' e a própria

tortura O obetivo essa técnica é desligar a luta contra o sintoma à meia que o

motio que leva a ela é esligao

Hans O Ger iretorclínico o Connecticut State Hospital/Estaos Uni-

os ispõe e uma casuística abrangente Devio a sua experiência clínica e

anos o Dr Ger enxerga na intenão paraoxal uma técnica eca quase que

especíca para casos fóbicos e e neuroses e angústia e neuroses obsessivas

A técnica garante mesmo aos caso s graves e neuroses obses sivas pelo menos um
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alívio consierável os casos auos ela se torna uma excelente terapia breve 

o simpósio sobre logoterapia que aconteceu no 6º Congresso Internacional e

Psicoterapia Ger relat ou ois casos :

A  45 45 anos de dade, mãe de um rapaz de 66 ano s, apresent a um hstó-
ro de doença de 2424 (  ) anos; nesse período, ela sofreu uma aguda síndrome

fóba, ompo sta de laustrofoba, agorafoba, medo de atua , de eeadores,

de atraessar pontes e mas osas assm Por ausa de todas essas quexas,

ea fo tratada por dersos ps quatras esses 2424 anos, tendo passado, áras

ezes, por anáse s ngas. Além dsso, fo nternada outras tantas ezes, ten-

do reebdo dersos eetrohoques Por m, a lobotoma he fo sugerda

Ea tee de passar os útmos quatro anos numa sttução fehada Tanto

os eetrohoques quanto o tatameto nteso om barbtúros, fenota-

zíos, nbdores de monoamnaoxdase e preparados anfetamíos não

apesentaram quasquer resultados Ela não quera sar de um determnado
perímetro ao redor de sua aa. Apesar de todos os tranquzantes que n-

gea, ela estaa sempre mut o nerosa Tampouo um tratamento psa nalí-

to ntenso de um ao e meo om um analst a experente obtee suesso

Em ºº de março de 959,959, Gerz tomou a frete do tratamento e passou a

apar a ntenção paradoxal. Todos os remédos foram medatamente sus

pensos, e, apesar dsso, fo possíel sanar um sntoma após o outro, uma

foba após a outra, a partr do amnho utlzado Pmero, a paente fo

orentada a eejar ter um olap so e a ter a ntenção de se atemriar o mas

possíe  oram neessáras apenas pouas semanas, e a paente onseguu

fazer tudo o que não lhe era possíe antes dexar a sessão, anda de ele-

ador e osas assm  tudo sso om a rme nte nção de desma ar e pe-

de a onsêna No eleador, por exempo, ela dsse "eja, doutor, estou

me esfo rçando tanto para ar e ter medo  não adanta smplesmente não

 Hans O. Gez "Zu Behandlung phobische und zwangsneuotische Sndome mit de Paado
xen Inenion' nach Fankl [Sobe o tatamento de Síndomes de Fobia de Neuoses mediante a
Inenção Paadoxal segundo Fankl]. eitsch fü Psychosomatische Meizin n Psychotheie
vol. 12, 192, p 145.
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onsigo mais' Em seguida, pela primeira v ez depois d e anos, ela omeçou a

aminhar fora da instituição, om o intuito de sentir medo, mas foi inapaz

de senti lo de verdade Cino mes es mais tarde, quando f oi para asa no nal

de semana, pela primeira vez em
2424

anos  segndo seu próprio r elato ,
a paiente sentiuse reamente livre de quaisquer medos Ou quase: apenas

atravessar uma ponte atemorizoua Ao voltar à instituição, sentouse na

mesma noite no arro do Dr  Gerz e foi até uma ponte, a m de atr avessál a

"Tente sentir medo , o máximo de medo poss ível   essas foram as pala vras

do médio A reação da paiente foi "Não dá, não onsigo ar om medo

Não é poss ível, doutor' ogo em seguida, ela reebeu alta Desde então, pa s-

sou quatro anos e mei o no ír ulo de sua f amília, vivend o uma vida normal

e feliz Ela se onsulta algumas vezes por ano om o Dr Gerz, mas apenas

para transmitirlhe sua gratidão

E agora o caso e um paciente com neurose obsessiva:

O sr M P é um advogado de 5656 anos, asado, pai d e um rapaz de dez oito

anos Há dezessete anos, ele sentiu "subitamente, omo um raio, a terrível

ideia obsessiva de ter enanado o Estado ao pagar 300300 dólares a menos de

imposto de renda  embora tivesse feito sua delaração d a maneira mais

orreta poss íve "Não onsegui me i vrar mais dessa ideia  independente

mente de quanto eu me esforçasse nesse sentido, ele disse ao Dr Gerz Por

ausa da fraude, ele se sentia perseguio pelo governo, preso; já via os jor

nais heios de artigos a seu respeito e sua posição prossional, perdida Ele

se internou num sanatório, tendo sido tratado primeiramente om psiote
rapia e depois reebeu 2255 eetrohoques  sem sue sso Ne sse meiotem po,

seu estado piorou tanto que ele teve de fehar seu esritório de advoaia

Em noites in sones, ele tinha de lutar ontra ideias obsessiva s, que aumenta

vam dia a dia  "Ma  me livr ava de um a, já se desenvolvia out r disse el e ao

Dr Gerz Sua ideia obsessiva mais terrível era a de que suas diversas apóli

es de seguro tinham expirado sem que ele tivesse se dado onta Ele tinha

de heálas on stante mente  em segu ida, guardálas num ofre espeial,

de aço, amarrando ada apólie várias vezes Por m, ele fez na loyds, em
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Londrs u m sguro prsonizdo  u dvr i prot glo d  consuncis

d uisur rros conscints ou inconscints u  puds s tr com

tido durnt s u trblho com o dvogdo Logo prou tmbém d dvogr

pois  obssso d rptiço s tornou to grv u o pcint tv d sr
intrndo n clínic psiuitric d Middtown

Nss príodo porém inicious su trtmnto com  intnço pr

doxl dirigido plo Dr Grz O pcint z utro mss d ogotrpi

trs vzs por smn El oi constntmnt orintdo  plicr  sguint

ormulço d intnço prdoxl No stou nm í pr tudo isso o

dibo com o prccionis mo Pr mim st tudo c rto  u m prndm

Qunto nts mlhor! Sntir mdo ds consuncis d um rro u u

poss no tr pr cbido? Qu m prnd m  trs v zs num msmo di!

Plo mnos ss im u consigo mu dinhiro d vol t dinhir o u u di d

prsnt pr os snhors l d Londrs  ' E nto  comçou  dsjr

no sntido d intnço prdoxl comtr o mximo possív d rros 

tntr umntlos ind mis bgunçr todo o su trbho  provr às

sus s crtris u l r o mior comtdor d rros do mundo' E o Dr

Grz no duvidou u o pcint stv pto  no só xprssr  intnço

prdoxl com  ormull  com muito humor  Pr tnto o Dr Grz tinh

d dr su contribuiç o por xmpo o cumprimntlo do s guint modo

m su sl "O u? Plo mor d Dus! O snhor ind st ndndo li-

vr por í? chi u o snhor j stv trs ds grds hvi tmpos! té

ndi olhndo os jo rnis pr vr s l s lvm lgo do grn d sc ândo

u o snhor cusou' Em sguid o pcint cí n mior grghd  

i ssumindo cd vz mis ss postur irônic ironizndo  si m smo  à

própri  nuro s dizndo  por xmpo no stou nm í com nd  u

m prndm; n o mxmo  compnhi d sguros vi à f nci J s p s-

sou um no ds d u o trtmnto  oi ncrrdo

Ess intnço prdoxl funcionou comigo; prcu um ilgr é o

u u digo! Em utro mss l consguiu m tornr um homm to

tlmnt dirnt No ngo u d vz m undo rlmbro os ntigos
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temores  ms gor  sei dr um eito neles imedit mente  sei como lidr

com eles! E sorrindo ele crescentou "O principl é o seguinte não há

nd melh or do que ser muito be m encrcerdo pel o men os u m vez  

Um relato e Eva ieaeroera sore os resltaos estatísticos e
se amlatório psicoterapêtico qe sa os princípios logoterapêticos atesta

qe a logoterapia poe ser aplicaa e maneira relativamente reve: ela registra

5, % e c ras e melho rias após oit o sessões em méia   e essas melh orias são

tão signicativas qe m tratamento sseqente é esnecessário Ger explica:

"O número as sessões necessárias epene mito e qanto tempo o paciente es-

teve oente Casos agos qe contam apenas com algmas semanas o meses

poem s er craos s egno minha experiência e pois e qat ro a oe se ssõe s' 

Gstav Leeltern nega com veemência a armação e ans o 

Strota A M ecer e E iesenhütter e qe a intenção paraoxal "tecnica

mente correspona e m larga mei'  à antiga persasão o qe a persasão se-
gno oi s "experimenta m renascimento na forma a logoterapi  Ger e

onal  Tweeie peram comprovar qe a intenção paraoxal não poe ser

consie raa mero ef eito e sges tão  enei t oservo qe "a princí pio a maio -

ria os pacientes está eciiamente cética em relação ao métoo e não acre itam

44 Ea Nebauer-Koera. In Wir kliisch Wchschr ol 67 1955, p 15

5 Hans O Ger  op. ct. lo c. ct.

 C Peter R Hofsttter "e r gegenwtge Stan un e geselschalchen Voraussetungen on

Neuosenlehre un Psychotherape n Noaek. Vktor E. ran V. E. on Gebsattel J H.Schult (og.). abch r Nrslhr  Psychhrapi "Eysenck apoa-se e cco esta
tístcas co um total e 760 casos e neuroses trataos ps canal tcaente e e 19 estatístcas co
u tota e 793 casos trataos co étoos eclétcos. E gera 44% os casos tataos psca
naltcaente fora conseaos curaos co eoras epressas essa porcentage é e 4%
nos outros casos. App e seus colaboraores apoa-se em 1 relatos que abarca 4.131 casos e
neuroses que fora trataos co os mas ersos métoos por o ínmo três eses. O sucesso
méo fo e até 67%':

77 Gusta Lebelter Agszs   r brwig. Gra Leykam-Verlag 197

8 Han s O Ger  "be r 7jhrge klnsche Erfarun gen t er logotherapeutschen T echnik er pa 
raoen Intento: ischrfr Psychsaisch izi  Psychhpi ol. 1, 19, p.  5.
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em seu sucesso  Um paciente chegou a  ier certa ve: C omo uma bobagem es

sas vai curar algu ém?  E muitas v ees o s oe ntes vão embora muito ameronta

dos uano são orientaos a mostrar intenções paraoxais e f aer os exercícios

Eles iem: Iss o não vai a juar ! ' D epois volta m ao méico e falam: Mal consigo

acreita r funcionou si' Assim como ene ikt explica em sua iss ertação sobre

a intenção paraoxal os pacientes nos uais essa técnica e logoterapia foi aplica

da com maior sucesso eram inclusive meos sugesti oeis o ue a méia

"Apesar disso, podemos compreender que todos os psiquiatras que

passaram anos em formação psicanaítica raramente deixem de lado suas

restrições em reação à técnica de ran, p ara se convenc er, a partir de expe

riências próprias, de sua ecácia Mas o espírito acadêmico nos obriga a tes-

tar, sem ju ízos preconcebidos, toda a oferta de possibil idades terapêuticas'

O tratamento com a intenç ão paraoxal ta mbém é po ssível uano o médi

co responsável pelo caso não tenha entre suas convicções teóricas uma orienta

ção logotera pêutica a Policlínica eurológica de iena m colega de orientaçã o

puramente psicanalítica fe uso a técnica logoterapêutica visto ue era a única

terapia breve poss ível Um membro da soci eae psic analític a vienense tentou e-

plicar psicoinamicamente o sucess o conseguio por ele a partir esse método de

tratamento A psicanalista Eith WeisskopfJoelson falou o seguinte sobre a logo

terapia em um de seus trabalhos:

"Terapeutas de orientação sicanalítica podem armar que métodos

como a logoterapia não alcançam mel horias realmente autênticas, visto que

a patologia foi abordada em camadas mais profundas e que o terapeuta se
concentra muito mais no f ortalecimento de mecanismos de defesa. Tais con

clusões, entretanto, não são inofensivas Elas podem estar nos desviando de

importantes possibilid ades da psicotera pia, simplesmente porq ue essas pos

sibiid ades por acaso não combinam com no ssa própria teor ia da n eurose

Não devemos nos esquecer, acima de tudo, de que , no caso de mecanismos

9 dem, o p ci 1 92, oc ci
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de defesa as camadas prondas' e a persistência da neurose' nessas c a

madas profudas são construções puramente teóricas e de maneira alguma

correspondem a obserações empíricas'

"De todo modo é possíel dizer explica Gerz "que as fobias que po
dem ser interpretadas como produtos de agressões reprimidas também

podem ser superadas quado o paciente é orientado a fazer exatamente

aquilo que seu medo o impede de fazer  no se tido da iteção paradoxal

Em outras palaras  ienciar suas agress ões ao menos simbolicamete'

Glenn G Glloway a cl ínica psiuiátrica e Y psilati (Michigan Estaos

Unios)  isse certa v e:

"A inteção paradoxal objetia manipular as defesas e não resoler o

conito que o subjaz Essa é uma estratégia perfeitamete onoráel e ex-

celente psicoterapia Não s e reclama da cirurgia por ela ão curar a esícula
biliar que foi extirpada O paciente tem uma melora De maeira aáloga

as árias explicações sobre os motios da ecá cia da intenção paradoxal não

depõem contra a intenção paradoxal como técnica de sucesso'

Os psi canalist as progressistas princip almente nos Estaos Unios mas tam-

bm na Europa não têm me o e aplicar tcnicas logoterapêut icas e tratament o

E eles obtêm muito sucesso com essas tcnicas Eviente ue não há ualuer res

trição cas o iterpretem es se suces so e maneira ife rente a os logoterapeutas ou

seja e maneira puram ente psicoinâmi ca es se sentio J L Haarington escreve:

A itenção paradoxal e ra é uma tetatia de aplicar coscien
temente a atitude automática antifóbica que estabiliza os ecanismos de

defesa descritos por enicel Dentro do modelo psicaalítico a inteção

paradoxal pode ser compreendida como um tratamento stomático que

mobiliza um mecanismo de defesa que exige menos gasto de energia do que

o sintoma fóbico ou neuróticoo bses sio em s i Sempre que a intenção para

doxal é aplicada com suc esso o  id' é satis feito o supereg o' se al ia ao ego e

o ego' em si ganha força e ca mais lire A consequência é uma diminuição

do medo e da produção de sintomas



 

 DERREFEÃODERREFEÃO

1 . Ans edade ante ci pa tór ia e obsessã o pe a
observação

 mera reexão é a mais per igosa doenç a mental 

Friedrich Wilhelm oseph von Schelling (1775-1854)

o caso as neuroses e angústia observamos constantemente que à an

sieae antecipatória que lhes é tão frequente se associa uma obsessão pela ob-

servação Isso é o mais iabólico nesse círc ulo vicioso É compreen sível que quem

esteja preso na ansieae antecipatória e uma noite insone queira aormecer

Mas é exatamente esse querer que não eixa a pessoa escansar e também ão a

eixa aormecer pois a préconição mais importante aqui é o relaxamento Esse

relaxamento não acontece; ao contrário aquele que não cons egue ormir passa aobse rvar e maneira caa ve m ais tensa e atenta a si mesmo e m relação ao ador-

meciento tão esejao O aormecer não é apenas ansiosamente aguarao; ele

também é tão observao que se torna impossível Exatamente o esejo intenso e

ormir espanta o sono

o caso as euroses obsessias, issemos que a situação é iferente:

enquanto nelas acontece uma hiperacusia a consciência na área as eter

inações (que se refere às ecisões) na área cognitiva (que se refere ao co-

nhecimento) há uma hiperreexão uma obsessão pela observação O que

istingue o neurótico obsessivo são seus escrúpulos e seu jeito meticuloso e

ser  excesso e elo e excesso e consc iência O que ele procura é a ecisãoabsolutamente correta e o conhec imento absolutamente seguro Mas nesse seu

esejo tenso e violento pelo absoluto esse ab solutismo eterminante e cogniti-

vo que o f a so frer é o mesm o que o fa  frac as sar El e exper ime nta o que Faust o

i: ao homem naa sairá perfeito

o caso as neuroses sexuais vimos que a situação também é outra: à in

tenç ão forçaa o prae r sexual se associ a uma relex ão forçaa o ato sexua l  e

ambas (excesso e intenção e e ate nção) são patogênicas Pois e maneira abso-

utamente análoga ao ormir o ato sexual é atrapalhao por intenção e atenção
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excessivas a base  e ambos está auela ansieae antecipat ória auela ex pecta 

tiva ansios a pelo istúrbio ue f a com u e e um lao surja o esejo forçao e

um processo funcinal sem intercorrências e e utro a autoobservação igual-

mente forçaa no istúrbio ue atemoria Dessa maneira vemos como tuo ue

é intencional e tuo o ue é observao serve para atrapalhar o transcorrer normal

e uma função Assim torna se compreensível u e a psi coterapi a se eiue mais

a eliminar a atenção e um sintoma ualuer ue atraía totalmente a atenção o

ue em elimiar o sintoma em si e sse ponto poe mos tranuilamente relatar a o

paciente a conhecia história a centopeia ue morreu asim ue tentou em vão

observar a si mesma e colocar seus "cem pés coscietemete em ação De repen

te ela não sabia mais ual pé tinha começa o a caminhaa nem ual a seuência

e ação os pés  A reexão atrapalh a o cumpriment auelas aç ões ue normal-

mente acontecem e maneira inconsciente e automá tica 

Claro ue escolemos o métoo terapêutico a intenção paraoxal em re-

laçã o à ansieae ant ecipatória  e e maneira análoga a n eurose por observação

exige uma erreexã m crretiv qu ato a ite ção paradoal faz com que

o pac iete que apto a iro izar as  euroses com a ajuda d a derreeão ele é capaz

de igor os si tomas

Ou seja a errelexão tem outra naliae: ignorar a si mesmo O romance

Dirio de u m roco de Aldeia, e ernano s tra a bela f rase: "Oiase é mais fácil

o ue parece; a misericória está em se esuecer' Poemos variar essa arma-

ção ieno auilo ue algumas pessoas neurótic as não everi am esuecer jamais:

muito mais importante o ue se desprezar (meticulosiae em excesso) ou se

obserar (consciência em excesso) é se esquecer totalmente ossos pacientes só

não poem seguir o exemplo e Kant: certa ve ele precisou emitir seu emprega-

o em raão os rtos ue este pratica va e não conseguiu superar a r ue isso

lhe inligiu; a m e s e obrigar a isso penurou um uaro na paree o uart o

com os ieres "Meu empregao tem e ser esuec io Isso euivale à histó ria o

 Isso al principalnt para a at iidad psíquica, ou s ja  não apnas para aquls casos nos quais
"s pnsa agua cois' iso é  qu há o dsjo conscint d s qurr far algo as do pn
samnto  si. Goth phriou crta  "Coo ocê consguiu chga r tão long?  ... ] Eu nunca
pnsi no pnsar (J W on Goth Zahme Xenen)
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homem a uem se prometeu ue conseguiria transformar cobre em ouro ese

ue não pensasse em camaleões por e minutos urante o proceimento aluí-

mico correspon ente Esse homem não consegui a pensar em outra coisa senão no

estran ho animal  no ual nunca hav ia pensao an tesAssim não é possível; a penas consigo ignorar alg o  ou seja f aer a erre

lexão solicitaa  à meia ue passo ao largo esse algo à meia ue exis to

para outra coisa esse ponto a psicoterapia se transforma em logoterapia em

análise existencial cuja essência está em ue o homem seja orientao e guiao

em ireção ao sentio concreto e sua existência (ue primeiro foi escoberto

e maneira analí tica) 

O objetivo o homem não é se autoobservar e se reetir a si mesmo; seu

objetivo é se entregar se ar se oferecer no amor e no conhecimento o  as

contas  too con heci mento e too amor converge m para algo único e a fr euência

com ue isso acontece é atestaa pelo fato e uma só palavra o hebraico antigoesignar ambos

ão é tarefa o espírito se autoobservar e se reletir A essência o ho

mem compreene esta r orientao e esta r entregue a algo ou alguém u ma obra

ou u ser humano uma ieia ou uma pessoa Somos existenciais apenas na

meia em ue temos essa intenção; apenas na meia em ue o homem está

espiritualment e com algo ou com alguém  apenas na meia este "estar c om

o hom em e stá "consig o

Temos agora e esfrutar esse fato essa lei básica a existência huana

e maneira terapêutica E o neurótico e angústia só consegue ser arrancao o

círculo vicioso e seus pensamentos ao reor a angústia uano aprene não
apenas a esviar su a atenção o sintoma com o também a se eicar a alguma coisa

objetiva Qu anto mais o oente coloca algo objetiv o ue á s entio e valor à sua

via em primeiro p lano e sua consiência mais sua própria pes soa e sua s misérias

pess oais se retraem ao pano e no a vivência Com fr euência é muito mais

importante investir maciçamente no m a atenção aa aos sintomas o ue

pesuisar por complexos e conlitos na tentativa e eliminar esses sintomas Ou

seja é mais importante estar entregue interiormente a uma tarefa concreta cuja

concretiação é uma exigência pessoal e iniviual Pois não é a autoobservação



 

NTNÇÃO A RADOXAL  DRRFLX ÃO   

ou o reletir a si mesmo nem os p ensamentos girano ao reor e nossa angústia

ue nos livrarão essa angústia mas sim nossa entrega nossa eicação a uma

causa igna isso Esse é o segreo e toa formação e si mesmo e ninguém o

expressou tão precisamente uanto Karl Jaspers: ao falar a respeito o homem

ele i ue ele "se torna ser humano sempre pela entre ga ao outro e po r m "o

homem naa mais é o ue auilo ele fa e si mesmo'

imos então os uatro tipos essenciais em relação à at itue:

  A passiviae inaeuaa: a fuga o neurótico e angústia e seus ata-

ues e angústia;

2 A ativiae inaeuaa:

a a luta o neuróticoob sess ivo contra seus acessos e obses são;

b a intenç ão focaa a sexualiae e

c a reexão forçaa o ato sexual ( um não é menos patogênic o ue

o outro);

3  A passiviae aeuaa: o ignora r (errele xão )  o ironiar (a intençã o

paraoxal ) os sintomas;

4 A ativiae aeaa: agir à argem o sintoma  existir em ireção a

algo Pois a sintomatologia e inúmeras neuro ses se á no n al as con

tas como uma proliferação psíuica no vaio espiritual Atuar a partir

o conhecimento e senti o e uma existência concreta

  C ín ca a h  pr-rf x   t cn ca 
rrfx

A senhoa B Pona Neuoóga) obsea e anea obsessa a

sua egução eno ao nsegua, a paene a na epeaa angus

aa e se engasga A obsessão p ela obseação e a anseae anepaóa

aapaham ano na hoa e ome que ela emageeu o o epo A pa-

ene pass a po u poesso e ee eão ea pêua a fómua que lhe

 C M S chel er, Philosophische Weltschg Berna , 1 9 p 33 "[   apenas q uem quer se per-
er em um a [  ] coisa   ] ganhará    ] seu verdade iro eu':
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é pss é  sint: "ã prcis  cr prstn tnçã n nl ir iss

prq nã prcis nl ir; pis nã s  q nl  nls'

Um caso aoo:

rr B t 22 11 ns; vi ns  pcint s nsr c 

  vm Crt vz l rcb  cnvit pr lçr n cs 

cncis c nrvs c l cis  snti  nó n rnt

Qun c  r  cr sntis n  n i sint fi

t pr  nsi ntciptóri m rlçã   tq sln-

t  n  vôit A prtir  nsi ntciptóri l cç 

bsrvr  t rlx  ltiçã  s frç  ( ss plvrs) "nlir

cnscintmnt' rrlxã trpêtic cm  intrçã   xíli 

trinnt tó n ( J. H Scltz)  El cç  tr srnç nv nt

n prcss   lutiçã q crr  nir incnsci nt;  próxim
vz l rlt str pt pr cr  nv sm icls

Ast B t 2211 ns O pcint fi trt pl r ibr q

rlt  istóri  s nç Spr fi  ln xplr priir

 clss Esfrç xi  sr  priir Qri sr  is prfit

pssívl pis  scl s trnu cntr s l prcb q s

ltr r bstnt ilívl  s c f c s u tnçã i vrss vzs pl

ft  nã scrvr  nir scintmnt lívl Tnt mlrr 

ltr Scricu t  s tp livr "pr prnr  scrvr bnit

Tnt iitr  clir  u i  nl nã sbi is qis l-
trs sr c scrvêls ã cnsi vnçr n scrit: "v sr

ss u tr ltr?' Cm  tp nã cnsi is scrvr int 

utrs psss M  sr bsrv M   Abnnu ttl

mnt  prssã vist q nã cnsi scrvr qun stv sn

bsrv; pss  s cncntrr ttlnt  s clir Intnçã

prxl: "V fzr uns rrncs rrívis v scrvr pns pr

fzr  cnt s ó pr pcr n i s trint vzs' prnn

t  intnçã prxl  prtir  fórmls  intnçã c  u 
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trinnto tg no Dpois d três smns d st di n clnic o p

cint co compltnt crdo consgi té "dmonstrr s scrit ·

dint dos médicos  nrmiros drnt m visit

emos que o neurótico osessivo quer "faer tuo com conhecimento e
vontae; em seg ia tuo parece com ple amente "pron to e "volun tário' mas não

é natural não é harmonioso Dese Schelling saemos que "a ativiae humana

mais nore é aquela q ue não se conhece a si mesm'  ou em outras pa lavras uma

atiiae que não sae e si mesma não tem consciência e si mesma E, ese

ietsche s aem os que "too f aer completo é inconsciente e n ão mais eseao'

Conhecemos e reconhecemos não apenas um inconsciente pulsional mas

tamém um icosciete espiritual, e o ânimo [ Gemüt tamém nasce aí O se

time to pode ter m ui to ma is de ses ibilidade e tato do qu e a razo alguma ez po

der ia ter de perspic cia.

Tuo isso explica porque uma eucação para a confiança em relação ao
inconsciente seria necessária nos casos e neurose osessiva uma conança

em relação à espiritualidade icosciete, à superioriae cogn itiv a e etermi

nante as coisas o ânimo e o sentimento n o ser humano em relação às coi-

sas a raão e o conhecimento Resumino: aquilo que temos e ensinar ao

neurótico osessivo evolverlhe eixar que ele reencontre é sua conança

na espi ri tua lidade irreetida .

Concmos m cso m q o pcint costmv s obsrvr d tl

mnir o lr  pnsr q comço  tr do d q ss obssso pl

obsrvç o pdss zêlo prdr o o d md o lr l d snvolv

 nsidd ntciptri crscnt q rlmnt s trns ormo n m

dsvntgm pr s crrir m pocs sssõs o pcint pôd sr l-

vdo o po nto d po r mplo str pto  lr d improviso dint d m

cônsl strgiro S obssso pl obsrvço r otivd plo mdo

d prdr o control sobr si msm o d no s sgrr mis  s dir cir

d s ntrgr o inconsc int

3 O3 O sentiento o aspecto af etio da ida psíquica . (N R . T
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A língua tem uma sabeoria e nela enxergamos o espírito acumulao  en

riuecio a humaniae A língua em sua sabeoria i ue o homem "cai no

sono ou seja também a inconsciência ue acompanha o sono é algo em ue nos

evemos ear "cair'

DÚ   

O ue poe ser f eito pelo méi co  mas na v erae pelo paci ente 

contra a ansieae antecipatória ue afugenta o sono e o fa passar a noite

seguinte em claro Uma angústia ue poe aumentar até chegar ao chamao

meo e se eitar: auele ue não orme bem passa o ia inteiro com sono

mas mal chega a hora e ir p ara a cama é acometi o p elo me o a próxima

noite em claro fica inuieto e nervoso e esse nervosismo não ermite ue

aormeça E então o paciente comete o maior erro possível: ficar à espreita

o aormecimento D e maneira tensa e alerta ele acompanha o ue acontece

consigo mesmo Mas uanto mais tensiona sua atenão menos fica apto a re

laxar a fim e conciliar o sono Pois o sono não é naa além e mergular no

inco nscie nte E tuo u e fa pensa r nele e too  es ejo e or mir fa com ue

a pessoa não consiga ormir

Nas palavras e Dubois: o sono é igual a uma pomba ue se senta sobre a

mão uano mantemos a mão calma mas ue sai voano assim ue tentamos

segurla À meia u e perseguimos o sono o espantamos e uanto mais ten sos 

mais o espantam os Quem espera impaciente pelo sono e ca se obs ervan o com

meo espanta o sono

Poemos retirar o combustível a ansieae antecipatória iante e uma

noit e em claro e maneira terapêutica uan o conseguimos convencer o paciente

e ue o orga nismo con segue  e um moo ou e outro atingir o mínimo e sono

 A imagem que f azemos das relações enre espiri ualidade, i ncon sciene e sabedoria combina com a
apresenação de Charles Pegu y da insôni a como o o de descon ança do homem em relação a De us
"Ouço dizer que há pessoas que não dormem Qu e fala de conança em mim (Quem fala é Deus) 
"Tenho pena delas  . . ] sou brao com ela s  ..  ] U m pouco . las não conam em mim ' Po m
Deu s fala que o insone "não quer me conar a direção de sua ida Mas dorme Um olo'
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e ue necessita É preciso saber is so e es se conhecim ento ee gerar conança

no próprio organismo

Eien temente  e sse mín imo e sono é pes soal e ariá vel entre os iniíuos

Mas o ue importa não é a uração o sono mas a assim chamaa u antiae esono Essa uantiae e sono é o prouto e uração o sono e profuniae

o sono Ou seja há pessoas ue não precisam ormir muito porue ormem

pouco  mas profunamen te E a profuniae o son o aria no próprio iniíuo

urante a noite há iersos tipos e acoro com a curva e sono Alguns chegam

ao sono mais profuno po r volta a mei an oite outro s alcançam o máximo e sua

profuniae e sono apenas pela manhã S e uma pessoa ess as ca sem ormir

algumas poucas oras pela manhã certamente pererá uma uantiae e sono

maior o ue auela o tipo o sono e meianoite cuja curva e sono já é es

cenente pea manhã

Se auilo ue a rmei e início estiver correto  ue a intençã o tensa e oesejo consc iente e ormir  ue ualue r uerer consciente j á e spanta o sono 

que tal a pess oa se eitar e não ter a intenção e ormir não ter ua luer intenção 

talve até o contrário pelo menos ter a intenção e outra coisa exceto ormir?

O efeito isso seria aormecer Em ouras palavras: o meo a insônia precisa

ar lugar à intenção e passar uma noite insone ou seja à renúncia consciente

ao sono É preciso apenas ter em mente: hoje à noite não uero ormir hoje vou

apenas es cansar e pensar niss o e nauilo nas minhas férias passaas ou n auelas

ue estão por vir etc Se o uerer ormir impee ue se aormeça enão o uerer

car insone ai e maneira paraoxal promoer o sono Pois ao menos a pessoa

eixará e temer a insônia  e esse já é o melhor caminho para ca ir no sono
Dentro o inconsciente espiritual ao lao o inconsciente ético a

consciência moral  á também por as sim ier  um inconscie nte estético  a

consciência artística Tanto em relação à proução artísica uanto como em

relação à reproução o artista também epene a espiritualiae inconsciente

nesse sentio A intuição a consciência ue em si é irracional e por isso não

totalment e poss ível e ser racionaliaa correspone no artista à inspiração  e

também ela está enraiaa numa esf era e espiritualiae inconsc iente O artista

cria a partir ela e assim as fontes as uais ele cria são e permanecem numa
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escurião ue nunca poerá se r tot almen te iluminaa pela consciência otase

o tempo to o ue ao me nos a co nsciênci a exageraa em relação a tal prouçã o

"a partir o inconsciente atrapalha; não raramente a autoobservação forçaa

o e sejo o "faer consciente auilo ue ev eria o correr por si numa p rofun iae inconsciente é uma esvantagem o artista criaor Toas as reexões

esnece ssárias só o atr apalham

Conh mos um  aso d u m violinisa qu não para va d nar oar d

manira mais onsin possívl: l quria fazr udo "onsinmn,

imbuído numa oal auo rrxão , dsd o p osii onamno do violino aé o

mais mínimo dalh da énia Isso, vidnmn, lvou a um fraasso

arísio oal A rapia v, m primiro lugar, d dsligar ss pndor à

rlxão xagrada  à auoonmplação  ou sja, promovr a drrão

O raamno psiorápio pr isou dvolv r ao pai n a conn no in-

consciente à mdida qu o orino u a s lmbrar omo su inonsin  ra

mas "musial do qu su ons in Ess a rapia lvouo a ra dsini bi-

ção das "forças riai vas, arísi as do in ons n, viso qu o pros so d 

(r)produção ssnialmn inonsin fo i librado da inuên ia inibi-

dra da onsiênia xssiva

A obsessão pela obs ervação tam bém poe ser iatr ogênica:

Conhmos o aso d um jovm aor, famoso por su ar d mnino 

qu sava amaçado d sr víima da hiprrlxão Dsobrius qu o

pan osumava ir rgularmn à Suíça, ond uma psianalisa nava

aabar om su ar juvnil, qu la armava sr um infanilismo ssim, l

passou a prourar por papéi s mais sérios  Mas nm o públio nm a ríia

lvavam no a sério ns ss p apéis,  sua arrira orria prigo 

Os cas os ue acabamos e cit ar mostram também um aspecto muito sig

nificati vo e toos os objetivos psicoterapêuticos: h oje em ia não p oem os e

manei ra alguma f incar pé na af irmaçã o e ue a ps icoter apia eve alca nçar uma

cons cient iação total a ualuer preço O ps icoterap euta só eve alc ança r uma

conscientiação total e maneira temporária Ele eve tornar o iconsciente
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( e tam bém o inconsciente espir itual consciente para epois permitir que ele se

torne inconsciente e novo: ele dee coduzi r u ma potentia icosciete a um

actus cosciete, com o únic o objetivo e criar oamete um habitus icosciete.

O psicotera pe uta pr ecisa restabelecer o carter es po tâ eo de operações i cos 
cietes. Hans Urs  on althasar consier a o não cumpriment o essa premis sa

"uma as falhas mais inesculpáveis a psicanálise; "apenas quano as raí-

es a planta estão ocultas no sol o ele i "a cop a poe crescer com saúe 

A ver ae o se r liv re e espiritual exige que uma parte e si mesmo eva ser

entregue ao esquecimento.

Dess a maneira  a psicanálise eve muitas v ees manter algo inc onsciente ou

tornar inconsciente e novo Mas também entenemos que o retorno ao incons-

ciente o esquecer apresenta u mecanismo e efesa essencial e compreene-

mos a sabeoria profuna anunciaa por uma lena o Talmue seguno a qual

caa recémnascio assim que chega ao mundo leva um tapa na boca ao por
um anjo es queceno se o que havi a aprenio e visto antes e na scer isto qu e

devemos enxergar essa "amnésia platônic a como um mecanis mo de defesa  pode 

mos chamar o anjo talmúico e an jo a guara



 

C u ra méd ic a de al mas

Por m eveos citar mais uma área e inicação a logoterapia A logo-

terapia era uma terapia especíca em sua área e inicação estrita e uma terapia

inespecíca em sua área e inicação ampliaa sem eixar e ser uma terapia

Entretanto num área e inicação mais ampla ela eixa e ser uma terapia e

passa a ser como chamamos uma cura méica e almas Como tal ela não é uma

cura e almas e um méico especialista: ela está à isposição tanto o cirurgião

uanto o neurologista ou  o psiuiatra  no ue i respe ito ao cirurgião tant o
naueles casos em ue tem e liar com caso s inoperáveis como nauel es e m ue

poe e eve operar  por exem plo os c asos e amputação O ortopeista ta mbém

poe s e confrontar com o problema a c ura méica e almas ao liar não com um

paci ente ue co u aleijao por causa e uma ope ração mas ue é assim congen ita-

mente como os ecientes f ísico s; e o mesmo vale para o ermatologi sta ao liar

com os esguraos; o ginecologista ao liar com mulheres estéreis; o méico

intensivista ao liar com o paciente incurável; o geriatra ao liar com pessoas

ebilitaas Resumino: não apenas os especi alistas mas toos os méicos têm e

prestar a cura méica e almas sempre ue tiver em iante e si um pac iente ue

se confronta com um sofrimento imposto pelo estino O neurologista é relativa-
mente menos confrontao com essa tarefa; lembremos ue 638% os pacientes

e esclerose múltipl a  oença o sistema nervoso centr al ue forma o principal

conting ente e casos neurológicos sérios  têm acessos e euf oria

A nece ssiae e a pos sibiiae a cura méica e almas será exemplicaa

num caso e cirurgia:

Uma enfemea da mna clínca sea opeada, mas a lapaatoma

exploatóa ndcou· que o tumo ea nopeáel Em seu desespeo, a
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enfermeira qui falar comigo. Na convera decobri que eu deepero no

e devia tanto a ua doença ma a ua incapacidade de trabalhar: ela amava

a proo acima de tudo ma no conegueia mai eer cl a. O que eu po

deria dizer a repeito dee deepero?  ituaço da enfermeira no tinha

qualquer perpectiva. (la veio a falecer uma emana mai tarde.) pear

dio tentei lhe eplicar que o fa to de ela trabaar oito ou  abe Deu  quan 

ta hor a por dia no era nenhuma a rte  qualquer um pode f azer io t am

bém . Ma o incrível era ter tanta vontad e de trabalhar e no etar apta para

tal e apear dio no e deeperar! Nio ninguém coneguiria imitála

to cedo.  lhe perguntei : no eria injto com o milhare de donte ao

quai voc e doou tanto achar que a vida de um doente ou de algém de

bilitado que no conegue trabalhar eja em entido? m eguida die a

ela: no intante em que voc e deep era por ua ituaço voc  etá dizendo

que o entido da vida de uma peoa  e limita a coneguir trabalhar um dado

nmero de hora ma a im voc também etá tirando o direito e a razo de

viver de todo o doente e incapacitado.  concluí: na verdade voc etá

diante de uma chance nica: enquanto até agora voc ó pôde oferecer ajuda

proional a toda ea peoa que lhe conaram ua vida agora voc

pode fazer mai: pode er um eemplo

Essas poucas palavras evem ser sucientes paa mostrar que mesmo em

casos assim, e um esespero compreensível, quase até justicável, a epressão

poe ser combatia Temos apenas e saber que, por m, too e qualquer eses-

pero signica a penas uma coisa: uma iola tria  uma absoluti ação e um úni-

co valor (n o caso ac ima: iola tria o valor a capaciae e trabalho )   Mesm o
em casos assim, esperamos ter emonstrao q ue a psicoterapi a não po e ser tia

 Ve Vio  akl, oo pai  Viea, 1 950, p. 87 88 e 90  "Vam os ousa ama r que alguém
que es desespeado ao mesmo empo demosa sua idolaia po algo  Demosa ambém que ele
aso mou algo que em apeas u m alo codicioal, elaio, um ao a soluo  .   ] Vemos que
cada idolaia ca paee ão apeas pelo desespeo, mas ambém po ele é igad: Des sa maeia,
clao que ão es  dio que od a absoluiação de u m alo ela io lea a um a euose ou que  oda
euose é deida à absoluiação de um alo el aio e uma "decadcia da hie aquia de aloes
Nem odo deses peo é paogico e em oda euose é "oogic 



 

CRA MÉDCA D AMAS 

cm nútl u ingraa O únc questnament pssvel seria saer se ana se

trata e um at méic a nssa piniã tra tase e um at méic n melhr

sent a palavra E nnguém mens que aesi numa aula magna a niver-

sae  e  erna falu  méic que s e cnfrnta cm  incurável : "Se u faer esaer maires cme çam ne a p ssiae e cura  ente termn

ems que  prpós i a cura méica e al mas é trnar  hmem capa e

sfrer ne há um sfrimen t mpst pel estin Ela nã est á precupaa cm

 restaeleciment a capaciae e traalh u a capaciae e sentr praer

(amas as capacaes t nham sd perias n cas ca e maneira eniti va)

ma s cm  e staeleciment d a capacae e sfrer

Mas a capaciae e sfrer n m as cntas nã é naa ferente  que

a capaciae e realiar aquil que chamams e valres e atitue ã apenas

 faer ( que crrespne à capacae e traalhar) pe ar sent à exsênca

 falams entã e realaçã e valres de craçã; nã apenas  vv encar  cnhecer e  amar ( que crrespnem à ca paciae de  esfrutar) pem ar s enti

à via  falams entã e valres de vivêncas mas tamém  s friment ; trata-

se aqui e nã apenas uma mera pssilae mas a pssilae e realiar 

valr máxim a prtun ae e cumprir  s enti mais prf un É pss vel ar

um senti à vda faen alg e prun uma ra Mas tamém é pssvel

ar um senti à via aclhen entr e si  el  m  veraeir u até

vvencan uma única pessa em sua essênca em sua singularae e unciae

e vivenci ar um ser huma n cm algué m singular e únic  u seja cm tu 

signica amál E  ser human que se encntra numa situaçã pressva na

qual nã cnsegue realiar valres pr mei e ações nem ar um senti à sua
va pr mei  e vivências tamém cnse gue alcançar esse senti justamente a

maneira cm ele se clca fr ente a esse s eu estin a essa su a situaçã p ressiva

 m cm el e assume se u sfriment impst pel estin: exatam ente essa é

sua últma p ssiiliae e valr Pis uma última chance e realiaçã e senti

e e autrrealiaçã  a mair elas  se are a ser hu man n s friment just

n sfriment autêntic  estin veraeir.

Dessa m aneira a via tem senti até  últim suspir mantém seu senti

 até  últim suspir pis a pssiiliae que tems e ns clcar frente a
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sofrimento impo sto pelo estino a m e realia valo res está s empre aa E a s-

sim compreenemos a sabeoria as palaras e Goethe ue certa ve isse: não

há nenhuma situação ue não possa ser enobrecia seja pelo agir ou pelo sofer

Deeríamos porém acrescentar ue o veraeio sofrimento o sofrimento justoe autênt ico é em si uma ação a maior ação ue s e apresenta ao homem Mesmo

one o ser humano tem e renunciar à realiação e valores criaores e e vvên

cia mesmo lá ele poe realiar alguma coisa e não é gratuitamente ue se fala

em faer uma renúncia

Evientement e a realiação e valores e atitue ou sej a ar sentio à via

por meio e um sofrimento só entra em uestão one o sofrimento é imposto

pelo estino  e somente lá Ou seja ninguém poe se recusar a operar um tu-

mor operá vel ieno  assumo meu sofrimento com coragem e humilae   esse

movimento não tem sentio porue tal sofrimento não é imposto pelo estno

porue ele é esnecessário Somente alguém confrontao com um tumor inope
rável poe realiar valores e atitue pela maneira como a ssume s eu estino e ao

mesmo tempo como  á um sentio ao se u sofrimento

Tentemos responer por ue o sentio oferecio ao homem pelo sofrien-

to é um sentio máximo Os valores e atitue se e stacam em relação aos valoes

criativos e e vivências uano o sentio o sofrimento tem uma imensão su

perio ao sentio o trabalho e ao sentio o amor E por uê? Vamos pati o

pincípio e ue o homo sapis possa ser iviio em homo fabr, ue preence

sua exstência com atos em homo am as, ue enriuece sua via com sentio po

eo e vivências encontros e amor e em homo patis, ue chamao à capac

ae e sofrer ana consegue aranca um sentio o sofmento
Poemos chamar o hom o fabr e um homem e êxito; ele conhece uas

categoria s nas uas organia se u pens amento: êxito e f racasso Sua via na t a

jetória e uma ética e êxito se movimenta ente esses ois extreos O homo

patis é iferente: suas categorias não se chaam mais êxito e fracasso as

ealiação e esespero Mas com esse par e categoias ele se coloca vertica

mente F gua 1 7) em relação à lnh a e toa étca e êxi to pis a r ealiação e o

esesp ero petencem a outra imensão pois o homo p ati s poe se realia até

no facasso mas extremo
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Assi estaria eonstrao ue a realiação é copatível co o fracasso,

assi coo o êxito co o esespero Mas isso só poe ser compreenio a par

tir a iferença e iensões as uas categorias Se proetássemos o triunfo o

homo pa tis, a realiação e seu senti o e sua autorrealiação no sofri ento na li-na a ética o êxito, ele everia ser repres entao por um ponto, o u sea, pareceria

u naa e se iporia e maneira absura Em outras palavras: nos ol os o homo

fabr, o triunfo o hom o pati s eve parecer insensate e es cânalo

êio

GURA 7

realização

- fracasso

desespero

O ue se passa uano algué nos ensina, por eio e sua vivência, o

uanto o es tino le exige prieiro abrir ão a possibiliae e realiar v alo

res criativ os, e poi s a possibilia e e escobrir sentio por eio e vivências,

encontros e aor, restanole apenas a possibiliae e se colocar frente ao

estino, assuir a postura corre ta perante ess e estino ? U caso concreto os

trará coo o corre a uança ue o paciente e uestã o pass ou: a uança a

pssibilia e e preence r e sentio ua existên cia éia pel a criação ( ue

está no prieiro plano a consciê ncia abitual) para a necessiae e s e cegar

a u sentio pel o sofriento

Um paciee que sofre de um umor de medula ão cosegue mais

eecer sua pof issão de es enhis a de carazes de publicidade. As poss i

bilidades de valo pea criação f oam descaradas; o hospia, ee passa

a ler com afinco, mais afico que uca. Ele reaiza vaores de vivê

cia, que r dizer , dá seido à sua vida ao preechêla com valores culu

rais. Mas, por m, sua paalisia está ão av ançada que el e ão cosegue

mais segurar um livro com as mãos e ambém ão supoa ma is os f ones

de ouvido Os valores de vivência ão poem mais ser eaizados, e ele
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próprio sabe que seu m está próximo. Mas coo ele se cooca diante

desse des tino? E le pede ao médico do próx imo pantão que não deixe de

descansar por sua causa Sua única preocupação é que em s uas últimas

hor as o médic o não se ocupe del e, mas de out ras pessoas  co esse

peque no heroísmo ele reaizou alg o que certame nte é maior do que qua

quer desenho de propaganda que tiv ess e feito antes, quando ain da estava

apto a trabalhar. Agora ele estava divulgando ago que o ser huano

ainda é capaz de fazer, meso na sua situação.

Outro caso mostrará ue não apenas a renúncia ao trabalho e às pos sibilia

es e sentio ue avêm aí mas também a renúncia ao amor os seres humanos

poe forçar a percepção a oportuniae e preenchimento e sentio traia

pelo sofrimen to envolvio nesse empobrecimento imposto pelo esti no

Um velho médi co ve io s e consu ltar conosco; há um an o, sua espos a  a
quem ele amava mais que tudo  tinha morrido e ele não conseguia superar

a perda. Perguntaos ao paciente severaente deprimido se ee já tinha

imaginado o que teria aconte cido caso ele tivesse mor rido antes da espo sa.

"Não consigo nem imaginar' ele responde. "Minha mulher teria caído em

deses pero' Tivemos a pena s de lhe dize r: "Veja, su a mul her foi poupa da dis -

so, o senhor a poupou disso, ao preço de er de sentir sua falta' No mesmo

instant e, s eu sofrim ento ganhou um sentid o: o se ntido de um sacrifício .

A armação atr ibuía a Paul Dubo is e stá correta o méico também poe ria

reali ar seu traba lho se m naa isso  bastaria se conscientiar ue sua if erença

em relação ao ve terinário seria apenas outro tipo e clientela

O hom o pati es clama pelo medicus hum aus, o sofrimento humano reuer

um méico humano O méico não humano apenas cientíco poeria amputar

uma perna com o auxílio a ciência mas com o auxílio a ciência ele no poeria

evitar ue o amputao (ou alguém prestes a ser amputao) cometesse suicíio

Não precisamos ressaltar ue um suicíio esses não tem usticativa pois ue

via é essa cu o sentio é única e exclusiva mente estar sobr e uas pernas e anar 

m cirurgião cefe ue pretene abrir mão e ualuer cura méica e almas não
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everia se esp antar caso não encontrasse o pac iente sobre a mesa antes a cirurgia 

mas sim na mesa e autópsia e pois o suicíi o unto ao úl timo méic o a vêl o

ustamente auele u e não ti nha naa ue ver com o paciente

ão por acaso o funaor o Hospital Ge ral e iena  imperaor Jo sé  feescrever sobre a entraa: Salut i et solatio aegrorum  eica o não apenas à cura

mas também ao consolo os pacientes A Associação Méica Americana também

coloca no rol as taref as o méi co: "O méico também eve consolar a alma Essa

não é e maneir a nenhuma taref a exclu siva o psiuiatra Tra ta s e simplesme nte

a tarefa e ualuer méico atuante

O méico continua seno méico ao exercer a cura méica e almas mas

sua relação com o paciente se tora um encontro e um ser humano com outro ser

humano O méico cientíco se torna o méico humano A cura méica e almas

não é outra coisa senão a tentativa e uma técnica essa humaniae o méico

 talez seja a técica da hu maidade que os prteger da desumaidade da téci 
ca, ue se fe valer no âmbito a meicina tecniciaa e levou a experiências com

presos e internaos

Se a logoterapia não é um sbstituto legítim o à psicoterapia em toos os

âmbitos e inicação mas apenas sua complementação então a cura méica

e almas não é e maneira alguma m substituto a cra sacerotal e almas

Qual a relação existente etre a cu a méica e a cr a sacerotal e almas ? a-

mos partir e seus objetivos: o objetivo a cura méica e almas o objetivo

a psicoterapia é a cura a alma O objetivo a cra sacerotal e almas o

objetivo a religião é a salvação a alma A reliião não tem uma motivação

psicoterapêutica mas um efeito psicohigiênico Afinal ela possibilita uma
incomparável sensação e segurança e um apoio espiritual ao ser hmano

contribino imensamente para a preservação e seu euilíbrio anímico Do

otro lao v emos  e a psicoter api a  se m ter essa int enç ão  permi te aos pa-

cientes em algns casos voltar a fontes soterraas e crenças anteriores: não

por inten ção mas por ef eito (Figura 1 8  .

Como vimos o restabeleci mento a c apaciae  e crer o paciente não é

uma arta ativiae o méico (para além as tarefas e restabelecimento as

capaciaes e trabalar e esfrutar e e sofrer) mas apenas um feito possível
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a psicoterapia Não avogaos ne ue o analista eva ser c uraor e salvao r

ne ue o processo e psicanál ise sea u process o libertaor' ou até u e a psi

cologia profuna proove o espertar a copreensão o processo e salvação

o uno e  geral u ito eci ente entre os intelectuais' A psi coterapia não está

a serviço a religião assi coo a religião não é u ei o para o obet ivo a psi co

terapia Cer ta ve  J H Schult arou co raão ue  assi  coo não é po ssível

existi nenhua neurose ob sessiva cristã ou buista tabé não é po ssível existir

ua ps icoterapia cientíca ue siga algua orientação confessio nal

cura da alma


 

r
ção

pscoterapa

IU 8

por
efeto

salvação da ama

t


(
enção

relgão

   Ca ruso, Pycoan aly n Syn  Exnz Viena, 195 p. 187.

33 Wilfried Daim, npycolog n E!Ong Viena/Munique, 1954 p. 19.

44 Ibidem, p. 01.



 

Anál ise exis ten ci a como

antr opol og ia psi co tera pêutica

Charlotte ühler chamou a atenção para o fato e ue a maioria os pa

cientes procurou a com uestões e sent io e  e valor principalmente "o pro

blema o sentio e o valor a via poem ter grane peso Caso uma solução

para esse problema emore a acontecer estamos iante auilo ue chamamos e

frustração existencial já mencionaa anteriormente Embora a frustração exis-

tencial possa eixar o ser humano oente isso não é imperativo à meia ue é

patogêni ca é ape nas facultativa Mas as sim ue ela se torna patogênic a e fato se

transforma em neuros e noogênica 

Assim como não poemos chamar a frustração existencial e obrigato-

riamente patogênica mas apenas e facultativ amente patogênica men os aina

poemos apresentála como patológica Entretanto a frustração existencial

ue não se tornou patogênica ue permaneceu benigna necessita a análi-

se existencial o mesmo moo ue a neurose noogênica essas conições

a análise existencial não é uma terapia e neuroses e tampouco é exclusivaos méicos Ela também compete ao lósofo e ao teólogo ao peagogo e ao

psicólogo pois eles precisam como os méicos trabalhar com a úvia em

relação ao sentio a via Dessa maneira se a logotera pia é uma terapia tanto

espec ífica uanto inespec ífica e s e a cura méic a e almas aina é o âmbito

méico a análise existencial avança esses limi tes visto ue seu objetivo não é

apenas méico esse sentio consieramos legítimo a Associação Argentina

e Logoterapia xistencial abrigar uma seção própria para não méicos

A psicoterapia no sentio e uma terapia e neuroses  permanec e sen o taref a
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o méic o; ma s a psico higiene  a prolaxia e oenças neuróticas  inclusiv e

neuroses noogênicas não precisa ser reservaa aos méicos

O fato e a frustração a vontae e sentio a frustração existencia em

si e m sua forma benigna aina não ser uma oença não uer ier ue ela não

pos sa apresentar um risco e morte  ela poe levar ao suicíio a um suicíio não

neurótico Como resultao a análise existencial ue em tais casos não é um trata

mento méico no sentio literal a acepção poe ser uma atitue salva ora e vi

as I sso poe ser comprovao sempre na s situações limite séria s (pris ão por causa

e guerra campo e concentração ou assemelhaos) em ue é preciso se apelar

ao esejo pela via pea continu iae a via pea sobrevi vência A experiência

mostra ue esse apeo só tem sucesso uano o esejo por sobreviver representa

um ever e sobrevi er seno assim entenio e viv enciao Resumino: uano

a continuiae a via tem um se ntio Há muitas experiências nesse sentio co -

letaas em campo s e prisioneiros; el as comprovam a jutea e a importância as

palavras e Frierich ietsche: "Quem tem um poruê para viv er supo rta uase

ualuer como  Enxergo nessas p alavras um lema para a psi cote rapia

esse sentio a análise existencial é procura por sentio E o sentio pelo

ual ela procura é concreto e essa sua concretue ref eres e tanto ao caráter único

e caa pessoa como também ao caráter único e caa situação O sentio é a

caa ve ad persoam et ad situat ioe m. Procurase sempr e po r um senti o cuja

reaiação é exigia e reservaa para caa ual

A análise existencial esten e sua análise à totaliae o ser humano u e

não é orga nísm ica psico ísica mas ta mbém pesso al espiritual E a análise exis

tencia segue e ss e espiritual a té a sua prof uniae incons ciente  esse s entio  ela também merece o ualif icativ o e psicologi a prof una A não s er ue

consierássemos o espiritual no homem ao contrário o psicofísico no ho

mem com o a imensão as altur as o homem  Assim estaríamos assumino

 Viso que a neurose noogênica não em causas somáicas, mas, em deerminadas circunsâncias,
em eeios somáicos, seu raameno é reservado aos médicos

 Nesse conexo, inconsciene é enendido como o que não é ree vo; a espiriuaidade inconsciene
carece de auoconsciência reexiva, enquano a auocompreensão impícia permanece inaerada
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que a análise existenc ial é o contrário a assi chamaa psic ologia prof una

Só que a psic ologia prof una se es quece e que o contráro a psicolog ia pro-

funa não é ua ps icologia superf icial  as antes ua psi cologia elevaa é

que seria a veraeira psicologia prof una "apena s o elevao o ser huano

é o ser hu ano  ( Parace lso) 

Por tuo isso a análise existencial não é ua análise a existência pois ua

análise a ex istência não existe  assi coo não existe ua síntese a exist ência

A análise existencial é ais ua explicação a existência Mas não eeos e

lebrar que a existência a pessoa tabé explica a si esa ela se explica se

esenvo lve s e abre ura nte o transcorrer a via  Assi coo u tapete esenro-

lao vai ostrano seus esenhos inconfuníveis enxergaos no transcorrer a

via no tornarse  a essência a pesso a Ua copro vação casuística

Sefn V, 58V, 58 anos, é esrangeiro Ele só não se suicidou por causa dos

amigos, aos quais promeeu não aena r conra a própria vida se m anes che
gar a iena e conversar comigo. Sua mulher inha desenvoldo um carci

noma e morrera havi a oio meses. Em seguda, ele enou se suicidar, cou

inernado dura ne semanas, e quando lhe pergunei por que não inha en

ado se maar de novo, respondeu: "Só porque aind a enho algo a f azer' Ele

inha de se ocupar do úmu lo da mulher Per gunei lhe: "ora isso, o senhor

não em mais nada a fazer Sua resposa: "Tudo me parece sem senido,

sem impornci' Eu: "Será que é sua percepção de imporane ou desim

porane é que manda ão é poss ível que seu senim eno de fala de senido

possa esar enganando o senhor O senhor em o direio de er a sensação de

que nada e ninguém pode subsiur sua muler, mas o senhor em o dever
de se dar uma chance de senir de um jeio dferene algum dia e vivenciar

o períoo em que fará isso Ele: "ão consigo achar mas graça na vida' Eu

lhe digo que exigr isso ele seria exgir demais, e a perguna é se ele em a

 Ver Vikor . ran, Zetlltt fr Psychotherpe vol 1 O, 1938, p 33 "Onde esá aquela psico
logia erapeuic amene ineressada em incluir essas camadas mais alas' da esência humana em
seu escopo  e que nesse senido (e em oposição ao er mo psicolo gia pround) mereça o nome de
psicologia das aluras?
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obigação de coninua viv endo apesa de tudo. Ee: "Obiga ção   São ap e-

nas paavas. Não adian'  Eu: "Seá que não exise m coisas como a amizade

e a paava de hona não esem coisas como a coocação da á pide  paa

moos paa sees que não e xistem mais na ealid ade  que não esejam aci
ma de oda uilidade e aplicação imedia as Se o seno se sene obigado a

coloca uma lápi de paa uma moa então o senh o não se sene ainda mais

obigad o a conin ua vivendo paa ea'

Ele ealmen e econheceu de manei a nconsciene e impícia o com

pomeimeno paa aém das consdeações uiiáias Não basaa faze

com que o paciente cumpri sse com s ua palav r como os amigos o zeam;

ea pec iso faze com que ele cumprisse com sua a ção  e sso é pae da es-

sênca da anáise exisencial acualmene ee se compoaa como alguém

que aceditava no compometimeno mais do que isso: num senido supe

o da ex sência  em algo que lhe dá sen tido a qu alquer tempo e contin ua

dando até depois do ltimo suspiro do ente querido e, com efeito, até o ltimo

instante de sua exist ência 

A análise existencial não signica apenas explicação a existência ôntica

mas também a explicação ontológica auilo ue é existência esse sentio a

análise existencial é uma tentativa e uma antropologia psicoterapêutica uma an

tropologia ue está à frente e toa psicoterapia não apenas a logoterapia a

realiae toa psicoterapia se esenrola sob um horionte apriorístico Sempre

á uma concepç ão antropológica na base mesmo ue a psicoterapia tenha pouca

consciência isso ão me furto em armar ue por exemplo uano o psicanalista pee ao paciente u e se eite no ivã (e evita olhál o no rosto)  nesse meso

momento o psic analista atesta u al é sua imagem e s er humano

ão há psicoterapia sem imagem o ser humano e sem Wltaschauug

concepção e muno Mesmo Paul Schiler i: "A psicanálise é uma losa

assim cmo a psico logia Se mpre teos uma concepção e muno só ue às ees

não sabemos ou não ueremos saber isso Explicaçes análogas foram publica

as pelos psicanalistas americanos G  Ginsburg e J L Herma Josep Wiler

Hugh Mllan Jan Ehrenwal L  Wolberg M  Frieemann Werner Wl



 

ALI E EXIE IAL OO AROOLO GIA I O ER A A  

Kurt Golstein G  Raines e J H Rohrer rich Fro H Johnson Ulrich

Sonneann e John R Rei

Assi coo j existiu ua psicologia se  ala tabém aina h hoje e

ia ua psicologia sem espírito Mas é justaente a psicoterapia ue te e sepreservar essa cegueira pois senã o ela renuncia às suas armas ais iportantes

na luta pela saúe mental ou cura o paciente Pois ue ignora o espiritual e

essa ane ira tabé se vê ob rigao a ignorar a vontae e sentio abica e

u os eios ais importantes ue h nas ãos o terapeuta O homem atual

poré est espiritualente enfastiao e esse fastio o espírito é a essência o

niilismo conteporâneo

Uma psic oterapia coletiva everia confr ontar o fastio o es pírito Fre u is-

se certa ve ue a huaniae sabia ue tinha espírito e ele teve e lhe ostrar

ue ela tinha pulsões Mas na inha op inião nas últias écaas a humaniae

coprovou e aneira suciente ue te pulsões E o ue importa hoje pareceser antes lebrar ao hoe ue ele te espírito  a psicoterapia pelo enos e 

relação à neur ose coletiva te e se lebrar isso també

O objetivo a anlise existencial é tornar consciente a iage ue a

psicoterapia fa o hoe e ue é inconsciente iplícita Explicla abrila

e revella assi coo ua fotografia tiranoa a latência Pois a iage

o hoe foraa pelo psicoterapeuta poe sob eterminaas circunstân-

cias ser tal ue aliente a neurose o paciente Ela poe ser uma iage

copletaente niilista

O niiliso e hoje e ia é o reucionismo Enuanto o niilismo e on-

te s e traía com sua f ala sobre o naa o niili so e hoje usa a expressão "naa
ais ue O ser humano é apresentao coo naa mais ue um "acaco nu' se

uisermos citar o título e um bestseller [O Macaco N, Desmon  Morri s]  ou

u coputaor E e Modes ad Mors of sychotherapy, leos a seguinte

enição: "O home não é ais que u com plicao mecanismo biouímico cuja

energia é f ornecia po r um sistema e combustão ue f ornece energia ao compu-

taor innitamente rico e capaciae e armaenamento e informações co

icaas' em como neurologista consiero legítimo consierar o computaor

coo moelo para eterinaas ações o sistema ne rvoso central O se r huano
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é um computa or mas ao mesmo te mpo ele é innitamente mais  o ue isso tem

muito mais dimesões ue um computaor Um cubo construío sobre um ua-

rao também é e certo moo esse uara o ue lhe serve e base O uara o

é apenas ultra passao mas continua incluío no cubo Também nesse caso o erro

aparece apenas uano ousamos arm ar ue o cubo não é naa mais ue um ua

rao pois assim estaríamos "reuino o cubo a um uarao projetanoo a

partir e uma imensão maior  a terceir a espaci al  numa imensão menor  a

seguna baixa  na base em ue esenhamos o projeto o cubo O reucionismo

se apresenta então como um projecionismo A imensão humana o "âmbito o

humano vem a priori, colocao entre parênteses e os fenômenos humanos são

projetaos em um "plano subumano

No moment o em ue isso ocorre a ciência já se torna ieologia E no ue se

refere especialme nte às ciências humanas ne sse momento a biolog ia se transf orma

em biologi smo a psicologia em psicol ogismo e a soc iologia em ociologi smo Des 
sa maneira v emos ue o perigo não está na espec ialiação os pes uisaores mas

na generaliação os especalistas Toos nós conhecemos os chamaos terribles

simplcateurs. Os terribles gééralisa teurs, como gostaria e chamálos cariam

bem ao seu lao Os terrible simplcateurs simplicam tuo eles colocam tuo

no mesmo plano Os terribles géélisa teurs não permanecem nem no seu plano

mas generali am toos os resultaos e suas pes uisas

Uma enição reucionista os valores i ue tuo não passa e for-

mações reativas e mecanismos e efesa Até eu "reagi certa ve iane e uma

essas interpretaç ões  ao ier ue eu nunca  j amais estari a i sposto a vive r por

minhas formações reativas ou morrer por meus mecanismos e efesa Lembre-
monos o uanto essas hipóteses são aeuaas para minar o entusiasmo por

sentio e va lores

Conheo o caso de um jovem casa americano que tinha acabado de

votar da África, onde ambos haviam servido no Peace Corps Ees esta

vam decepcionados e amargurados Depois de agum tempo, descobriu-

se que ees tiveram de requentar, durante meses, um grupo conduzido

por um psicóogo Como introduão, tinha acontecido uma espécie de
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inquisição O psicólogo: "Por qu vocês ingrssaram no Pac Corps

O casal : "Qur mos ajudar psso as qu são m pior siuação do qu nós'

El: "Iss o qur dizr qu vocês êm d sr supriors a ls . El s "D cr a

forma' El: "Enão isso qur dizr qu vocês êm ncssidad d com
provar sua suprioridad. O vrdadiro moivo d vocês é a ncssidad

incon scin d comprova r a si ms mos  aos ouros como sã o suprior s

Els: "Nunca vimos a coisa sob ss ângulo, mas o snh or é psicólogo, dv

sabr o qu fala. E o grupo prossguiu nssa oada Os mmbros do grupo

aprndram a inrprar su nusiasmo plo Pac Corps, sua ddicação

dispos a a sacrif ícios, chia d rnún cias  pr ivaçõs , como um mro com

plxo  um simpls pndor. Mas o pior foi qu o jovm casal, qu sava

à mrcê dssa dourinação, aprndu a s confronar muuamn com os

"vrdadiros moivos, para não dizr, nrar m pé d gurra um com o

ouro Um jogo d psic anális  múua v início

Estaos liano aui co u caso típico e " hiperinterpretação  Os o -

tivos não são levaos  sério ese o coeço naa é tio coo autêntico tuo

é interpretao coo resultao e expressão e ua psicoinâica inconsciente

A assi chaaa psicologia prof una tabé gosta e ser chaaa e p sicologia

esascaraora E o esascaraento é absolutaente legítio Mas é preciso

parar no instante e ue o "psicólogo esascaraor topar co algo legítio

tocar no ue é autentica ente hua no no hoe ue não é pos sível e se r es-

ascarao mais a f uno S e não parar nesse ponto então ele pass ará a esas ca-

rar apenas s eu prório otiv o inconsciente  a nece ssiae ue lhe é inconsciente 

esenhar e esvaloriar o u ano no hoe 
U os mais e inentes psicanalistas é o autor e ua obra e ois volu

es sobre Goeth e a citaç ão a seguir f oi retiraa e uma resenha e sse livr o

"Nas 15381538 páginas do su livro, o auor compõ um rrao d um gênio

com sinais d disúrbio maníacodprssivo, paranoid  pilpoid, ho

mossxualidad, incso, voyurismo, bicionismo, fichismo, impoên

cia, narcisi smo, nuros  obsssiva, hisria, alucinação c O auor parc s

limia quas  qu xclusivamn sobr a dinâmica pulsional qu é a bas da
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bra de are Ele quer ns fazer acredar que a bra de Gehe nã é ura

csa senã  resulad  de um a xaçã pr égena Sua baalha nã s e deva

a nehum dea à beleza a quasquer v ares mas na realdade à superaçã

de uma ejaculaçã precce•

 para voltaros ao reucio niso: ua teoria a otiv ação h uito supe-

ra a pelos fatos apresenta o hoe co o u ser ue te neces siaes e ue est

e usca e satisfaer essas necessiaes teno coo  últio evitar tenses

ou seja ant er ou restaelecer o euilírio.   outras pala vras ess a ultrapassaa

teoria a o tivaçã o aina se apega  chaaa hoeostase  eprestaa a  iolo-

gia as por ela taé e scartaa. wig von Bertalan coprovou h i-

to ue fenenos iológicos tão iportantes coo o cresciento e a reproução

ão poe ser explicaos e oo algu pela hoeostase. Kurt Golstein i

portante patologista cereral c onseg ui até ostrar ue só o cérero dacad se

pauta por evi tar ten se s a too custo. Mas o oelo e canicista te co o fna-
ento o o elo e u sistea f echao  enanto o hoe ( excetua no se os

casos neu róticos  as ta é l srci nalente) é u ser ae rto ao  uno  e

não est xao nu estao ualuer entro e si eso ou seja não est xao

na solução e tenses e e seu euilírio inter no. O hoe  pelo enos o h o-

e não nerótico  est ais liga o s cois as e aos parceiros o lao e fora o

uno e não coo eios ais ou enos aeuaos para satisfaer necessiaes

as por eles esos  outras palavas a existência huana é profunaen-

te caracteriaa por sua "autotranscenênci' Por autotranscenência enteno

o fato fnaental a antropologia e ue seres huanos sepre aponta para

algo ue est alé eles próprios  para a coisa o u para algué: para u senti-
o ue est sen o realiao por algué  ou para out ra exstência huana ue ele

est encontrano.  soente  e ia ue o ser hano transcene a si próp rio

essa aneira ele tab é se realia: a serviço e ua cau sa  ou no aor a u a

outra pessoa   outras pa lavras: o ho e só é totalente hoe l one ele se

eica totalente a ua cau sa ou a otra pess oa  ele se torna totalent e ele l

4 J Hescer n ol ofExisttilism vol 5  94  229
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one s e esquece  e si Como é b onito ver uma criança qu e está seno fotogra faa

e não o sabe completamente entretia em sua brincaeira!

É possível perceber o quanto a autotranscenência a existência

humana alcança até suas profuneas e bases biológicas pelo paraoxo aautotranscenência o olho humano: sua capaciae e apreener o ambiente

está nece ssariamente ligaa à sua incapaciae e enxer gar a si mesmo Q uano

o olho vê a s i mesmo  exceto n o espelho  ou algo e si? Mesmo se es tiver

acometio por uma catarata ele enxergará uma nuvem seu próprio cristalino

Ele enxerg ará ao reor a f onte e lu um halo e cores e arco ír is De maneira

análoga o ser humano tornase real para si mesmo quano ele eixa e se

enxergar seja entrega no se a um se melhante ou a uma causa

O reucionismo é veraeiramente um subumanismo Mas a eução a

partir e fenômenos subumanos transforma também os fenômenos humanos

 em uma palavr a os esumania Pensemos na consciência moral: uma típica
teoria reucionista enxerga esse f enômeno e specicamente humano co mo mero

resultao e processos e conicionamento Um cachorro que suja a casa os

onos e que vai se esconer com o rabo entre as pernas ebaixo a cama real

mente apresenta um comportamento ue poe ser entenio sem mais como

o resultao e process os e conicionamento Ele está pautao por um tipo e

ansieae antecipatória ou se ja a espera angustiaa a punição A consciên cia

moral não tem qualuer relaçã o com is so E nuan to o meo a punição a esp e-

rança pel a recompensa ou o esejo e content ar o superego eterminam o com-

portamento humano a cons ciência moral autêntica aina não s e manif estou

Konra Loren foi cuiaoso o suciente ao falar o "comportamento
anlog o ao comportamento moral entre os animais  iferentemente os re u

cioni stas Para estes não há if erença entre comportamento animal e humano

Em sua concepção não existem fenômenos especicamente humanos Esses

não são negaos a partir e achaos empíricos mas e convicções apriorísti-

cas Os reucionistas negam ese o começo ue algo ue se verica no ser

humano não poe se r encontr ao nos animais De ssa maneira os reucionistas

po eriam variar também a f amosa c onss ão e fé os s ensuali stas e i er ihil

st i hom i quo  o  prius urit i aim alibus.
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Siplesent e não é correto u e a natureza não  ê saltos Ela á s altos uan

titativos e també saltos ualitativos ou ( nas palavras os arxista s a uantiae

se transfora e uliae  Há u a iferença ualitativa entre se r humano e an i

al Mas o ue iport a é enos a iferença ent re se r huano e animal e ais o
recohecimeto do especcamete humao como um feômeo irredutíel Ou sea

não teríaos naa contra se realente ca sse provao ue o hoe é u acac o

abé não teríaos naa contra escobr ir traços huanos no acac o; e eu não

e furtari a a izer  caso isso f osse esmo ver ae  ue o macaco é u hoe

A uestão sobre se o hoe é u acaco traz u a carga eocional e á

a ipressão e ue o relato bíblico a criação está seno posto e úvia Isso

e lebra e ua antiga piaa u talmuista pergunta a outro "Por ue te

os e esc rever Moisés co '?  E o outro iz "Mas escreveos Moisés co ' ? '

O prieiro volta a perguntar "Por ue não eveos escrever Moisés co '?'

E o seguno retruca bravo e impaciente "Mas por ue everíaos escrever Moisés co '?' "Essa foi a inha pergunta' iz o prieiro A uestão sobre se o

hoe é u acaco po eria se estrinçaa a esa aneira por ue ele não

eve ser u acaco ? E a resposta a essa pe rgunta é po rue is so contraria o rela to

bíblico a criação Pois toa a carga eocional a uestão ve aí aos repetir

o ue os inteessa única e exclusivaente é se h u ma dereça q uali tatia etre

o hum ao e o subumao Resumino se existe e fato o especicaente huano

Isso nã o é negao ne p or Konra Lorenz Ele fala e ua fulguração E  seguno

ele existe si o especicaente huano otivo a resposta empírica à uestão

sobre a iferença u alitativa entre o hua no e o subu ano

Prero falar e ua iferença iensional e vez e ua iferença ualitativa A vantage é ue os achaos surgios as iferentes iensões e que se

cotdizem mutuamete não estão nua re lação e exc lusão  apesar e tais con 

traições O ue acontece nessas iferentes iensões é ue a iensão ieia

taente superior abrge a iensão ue e stá logo aba ixo E relação ao oel o

e níve is onto lógicos proposto por icolai Hartann  seguno o ual u ní vel

ontológico s epre "super' o nível ontológico ue lhe é ie iataente inf erior  

existe a vantage e ue nossa ontologia iensional garante apesar a espec

cidade o fenôeno e u a iensão im eiataen te superior a cotiuidade e
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um fenômeno a outro E para voltarmos ao tema "ser humano: apesar o especi

camente humano no homem o ser humano permanece um animal O homem

e o an imal não f ormam uma relação e contraição mútua Entre ele s não há u m

relacionaento e exclusão mas e inclusãoPor m one há imensõ es também há pro jeções  P osso pro jetar um fenô-

men o a partir e sua própria imensão nua imensão inferi or Des sa maneira

posso projetar um fenômeno humano num nível subumano al proceimento

também é totalmente legítimo e fa parte até a essência a ciência não levar em

onta heuristicamente a imensão plena e um fenômeno e partir a cção e

uma realiae uniimensional Esse proceiento se torna uv ioso as sim ue se

ieologia Daí não se arma a penas ue no homem se acham mecanismos congê

nitos e esencaeamento mas também ue o homem não pass a e um "macaco

nu O reucionismo projeta não apenas heuristicamente os f enômenos humanos

no nível subumano ele nega totalmente a existência e uma imensão humanae  o ue é pior  o fa a priori.

O ue acabamos e armar não vale apenas para a relação entre homem

e animal mas também para auilo ue está para além o homem E uano se

fala ue não é possível encontrar ualuer teleologia no âmbito a naturea

tal armação vaia everia ser forulaa com mais cuiao: entro o âmbito

e projeção a biologia e/ou a etologia não é possível comprovar algo como a

teleologia E conclur a partir aí ue não há ualuer teleologia não seria um

achao empírico mas losoa  losoa a priorística ain a por cima Poemos

armar e maneira legítima ue entro o nível e pr ojeção e Konra Loren

simplesmente não encontramos uma image e teleologia A teleologia não é
nem tocaa no seu recorte e nível Poeríamos falar e uma teleologia egativa,

e maneira análoga à teologia negativa ue a bre mão e enir Deus mas s e limita

a ier o ue Deus ão é E uano Konra Loren esistir e negar e antemão a

poss ibiliae  e teleologia e confessar  seja forçao a isso  seu princípio e pos 

sibiliae mesmo numa imensão ue supere sua ciência então ele não apenas

terá merecio o prêmio obel por sua ciência mas se rá cania to a uma categoria

até então inexistente: o prêmio obel por sabeoria Pois poemos enir sabedo

ria por saber  e a cosciêci a cocomitate dos limit es de tal saber



 

Resumo

Resuino é possível ier ue a logoterapia te cinco âbitos e inica

ção Coo terapia a partir o lgos, o sentio ela é inicaa prieiraent e nos

casos e neuroses oogêicas, ue surgira coo tais coo noogênicas a partir

ua pera e sentio Nesse seu prieiro âbito e inicação a logoterapia é

vista coo ua terapia espcca

O seguno âbito e i nicação nos caso s e neuroses psicogêicas, e ue

ela é aplicaa na fora e erreeão e intenção paraoa é iferente Nee ela
age coo ua terapia ispecca, visto ue os iversos parões patogênicos e

reação cujo esencaeaento a logoterapia procura eliinar não tê uauer

relação co a uestão o sentio Isso está longe e signicar ue tal terapia ines-

pecíca seja apenas ua terapia sintoática pois nos casos e ue estão real-

ente inicaas a erreleão e a intenção paraoa ataca as neuroses a partir

e suas raíes lá one os ecanisos circulares a ser interropios era tão

patogênicos Dessa aneira a logoterapia continua seno ua terapia cau sal ue

ataca as causas eso uano eia e ser ua terapia especíca

O terceiro âbito e inicação tabé  é iferente Aui ela ea e ser te 

rapia siplesente porue nesse âbito ela não vai lia r apenas co sofrientos
somatogêicos e geral as principalente co oenças satogênicas incurá-

veis No caso essas ltias ese o início a única coisa a faer é possibilitar ue o

oente encontre aina e seu sofriento (ou seja até o nal)  u senti o na fora

e ua concretiação e valores e atitu e C oo is seos poe não se tratar ais

e ua terapia as ningué poe negar ue tal cuiao éico e alas faça

 O que azemos' diss e Freud, " cura de almas no melhor senido':
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parte o âmbito  e tarefas os atos médicos - em oposição ao uarto âmbito e

inicação a logoterapia no ual agora ela eixa e ser um tratamento méico

(como no terceiro âmbito e inicação)  mesmo em s e tratan o e sofrim entos e

oenças incuráveis e passa a se confrontar com fenômenos sociogêicos como o

sentimento e falta e sentio o sentimeno e vaio e o vácuo existencial Esses

são fenômenos sobre o s uais o mo elo méico não poe mais ser aplicao vi sto

ue aina não são patológ cos emb ora possam ser muito patogênicos  ou seja 

nos ca sos e m ue lev am a um a neurose noogêni ca

Por m o uinto âmbito e inicação a logoterapia Confrontaa com

a úvia e o esespero por um sentio a via a logoterapia não se eica ao

tratamento méico e oentes mas ao acompanhamento humao e pessoas

em so frimento Em seu uinto âmbito e inicação não se trata a terapia es

pecíca ou inespecíca e neuroses noogênicas ou psicogênicas nem o aco-

panhamento e casos som atogênicos ou s ociogênicos  mas e uma prolaia  a

prolaxia de euroses iatrogêicas a realiae everíamos falar e neuroses

psiuiatr ogênicas Estamos nos ref erino a casos no s uais o méico iapóç (ia-

tros) ou o psiuiatra também é culpao na intensicação a frustração eisen-

cial ao aplicar ao pacie nte moel os absolutamente subuman os faeno com u e

a psicoterapia se transforme oles oles, numa outrinação  e o ue é pior

uma outrinação reucionista

Depois o panorama sistemático ueremos encerrar com um his

tórico W Soucek falou a logoterapia como a terceira escola vienense a

psicoterapia localianoa na seuência a psicanálise e a psicologia i

iviua Se isso for verae não poemos eiar e notar e não poeos

nos esuecer e ue a lei básica a biogenética e Ernst Hae ckel também v ale

para a logoterapia Seguno Haeckel o esenvolvimento ontogenético reca-

pitula o lo genétic o as sim é na via; e na históri a pes so al a via o f un-

aor a logoterapia eistiram fases nas uais surgiram publicações cujos

srcinais f oram encaminhaos pes soalmente por Freu e Aler às reações

  ouck, Di Exiszlys rkls, di Dri cug dr Wir psycohrpuisc 
chu': Detche Meiiiche Wochech ol 73 1948, p 594
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e revistas internacionais e psicanálise ou e psicologia iniviual teno

sio publi caas em 1 924 e 1 925 

De um moo ou e outro Sigmun Freu escreveu certa ve que "toas

as nossas explicações esperam ser completaas ampliaas e consequentemente

corrigias' T P Millar é e opinião que a situação atual seja contrária ao surgi-

mento e uma revisão teórica e peso nascia a partir as próprias leiras Ele

concora com Ernest Hilgar que i que a reformulação veraeira a teoria

psicanalítica virá mais pro vavelmente e pessoas sem vínculos com organismos e

instituições psicanalíticas As armações que se seguem atestam o qua nto tal "re-

formulação é premente J Marmor presiente a Acaemia Americana e Psica-

nálise e screve "nos últimos e anos  o prestígio a psicanálise pareceu ter caío

signi cativamente nos círcu los acaêmic os e cientí cos em nosso paí s E o eitor

o America oural of sychoaalysis, Harol Kelman confrontou a Associação

American a e Psiquiatria com os seguintes f atos em 1 945, quase too ps iquiatra

em formação queria se submeter a uma análise iática Em 1960, era um entre

sete e em 1969 essa proporção era e um entre vinte E "24 e  1 psicanalistas

norte americanos iem estar menos interessaos na psicanálise'

E continua valeno o que escrevi em um e meus livros reigios em in

glês e aina não trauios para o alemão no futuro a psicanálise continuará

seno a base para a psicoterapia  mesmo que  como a funação e qua lquer

 Ludwig J Pongratz Psychothphi i Slbststllug . Berna Hans Huber 19 73

4 T P Millar In  Bitish oul ofPsychity ol 1 15 199 p 41 

55 J Mamor "e Current Status of Psyhoanalysis in Amerian Psyhiatry: Amic oul ofPsychityol 14 198 p 131

66 Harold Kelman "How Do es Psyhoanalysis t into the Tot al Conept of Care?: Psychiti Spct
to ol 3 p 8.

77 E D  Wittkower; J Naiman "Psyhoa nalyse in internationaler Siht: Zitsch fü Psychosomtis-

ch Mizi u Psycholys o  9 197 3 p 0

8 Vtor E ran T Will to Mig. Noa ork New Amer ian Library  1 99 Ed ição brasileira
A ot  Stio. São Pau lo Pau lus 0 1 1 

9 Edith Weiss kopf-Joe lson "Logotherapie  e Psyhotherapy of the utur: Simpósio   Logotpi
Eco to u l  Amic  Psychologicl Associtio Montreal 1973
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consru ção  se escona caa v e ais enu ano a eicação essa psicoera

pia o fuuro se ergue sobre ela Dessa aneira a conribuição e Freu para

a funação a psicoerapia é iorreoura e seus feitos são incoparáves: ao

visiaros a sinagoga ais aniga o uno a Atneuschule e Praga o guianos osra ois assenos: u eles foi o cupao pelo faoso Rabbi Lw  envo lo

por enas (e e ue se i ue criou o Gol e a partir e u  one e barro)

e no ouro oos os rabinos ese enão Pois ningué ousa se obrear co o

Rabbi L w e assuir seu asseno De ssa aneira o ass ento e Ra bbi L w pera

neceu vaio urante os séculos Acho ue se passa algo seelhae co Freu:

ningué consegurá se obrear co ele
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