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                                            APRESENTAÇÃO 

 

 

     A chegada de pessoas na clínica com queixas psicossomáticas mobilizaram a 

necessidade de aprofundar estudos com este tema na perspectiva fenomenológica-

existencial. A escassez de publicações nesta área, em âmbito mundial, bem como a 

ausência total de tradução para a língua portuguesa, torna não só oportuna, mas também 

necessária a tradução de a obra de Medard Boss, psiquiatra suíço, sobre este tema.  

Lançado em 1954 no idioma alemão e traduzido para o idioma francês por Walter 

Giorgi ,em 1959, “Introdução à medicina psicossomática” fundamenta-se na linha 

filosófica do Dasein e nele o autor traz uma concepção holística do homem e de suas 

doenças.  

      A medicina psicossomática deve muito de seus avanços aos defensores de uma 

medicina antropológica, especialistas de medicina que percebiam o homem de um modo 

global, não mais por partes separadas. 

     Nos primeiros capítulos de seu livro o autor faz críticas às teorias clássicas da 

medicina, da biologia e da psicologia. Ele se volta contra o espírito técnico, 

hiperconcreto, e os conceitos que buscavam unicamente estabelecer verdades sobre as 

leis que regiam o universo e não buscavam compreender, verdadeiramente, o homem. O 

autor critica, particularmente, a noção de causa e o esquema lógico da medicina 

tradicional, o qual fundamenta ainda nos nossos dias o pensamento psicossomático.  

     O autor traz sua contribuição ao tentar explicar a doença humana, com vários 

diagnósticos e respectivas  terapêuticas para as principais doenças psicossomáticas de 

nossa época, na perspectiva do “Dasein”, no “ser-aí” de Heidegger, em um esforço para 

alcançar o aspecto global da existência humana, na qual se unem todos os fenômenos 

físicos e psíquicos. 

   Medard Boss  possuía formação em psicanálise, e tivera Freud como seu psicanalista. 

Mas após ler “Ser e Tempo”, de Martin Heidegger, sentiu-se muito interessado pelos 

novos conceitos ali apresentados. Por acreditar que tais idéias seriam muito úteis aos 

pacientes na clínica, começa a se corresponder com o autor. Heidegger percebe, então, 

que sua obra havia saído do âmbito filosófico. Pela riqueza desta 

correspondência,iniciada em 1947, Boss começa a idealizar um modo de partilhar todo 

este conhecimento e inicia-se, então em 1959, os Seminários de Zollikon, testemunho 

excepcional do pensamento e da prática fenomenológica. O objetivo é de pensar o 
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homem e seu mundo, deixando de lado os métodos das ciências naturais, os quais 

poderiam fazer perder o fenômeno, ao tentar objetivá-lo.  A abordagem daseinalítica 

baseada na ontologia de Heidegger propunha uma visão fenomenológica  do homem, 

enquanto um existente fundamentalmente em relação com o mundo e com os outros.  

    Esta tradução foi feita utilizando o recurso de um dicionário on-line, o Traducteur 

Alexandria (TV5) e com o meu “dicionário vivo”, meu pai, que é francês. As normas da 

ABNT não foram utilizadas pois mantive o formato original da tradução francesa. 

Muitas dificuldades foram encontradas no percurso desta tradução, pois não encontrei 

outras obras traduzidas que pudessem me orientar. Fato este que reforça a motivação 

inicial da tradução desta obra, para que possamos contribuir para os estudos na área da 

psicossomática. 

Inês Guédon Nunes 
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Introdução 

 

Uma “Introdução à Medicina Psicossomática” aparecia em 1954, não é este 

ponto um estranho anacronismo? Com efeito, há mais de meio século que as 

formulações “exatas” de Sigmund Freud sobre a “conversão histérica” e sobre o “caráter 

anal” substituíram o fraseado um tanto vago da filosofia da natureza, no tocante às 

relações entre corpo e alma. E não é mais possível atribuir uma data posterior ao 

começo das pesquisas psicossomáticas. Os anos que se seguiram às descobertas de 

Freud trouxeram-nos numerosas compreensões psicossomáticas - altamente originais e 

perspiscazes – de Groddeck, os estudos investigativos de Deutsch, as audaciosas 

definições psicossomáticas de Ferenczi e de Von Weizsäcker. Ao longo dos últimos 20 

anos estes diversos esforços, conjugados, deram surgimento a uma disciplina científica 

autônoma, no seio da medicina moderna. Nos EUA, já encontramos importantes 

institutos de pesquisas, periódicos e professorados acadêmicos reservados a esta 

disciplina. 

Entretanto, uma “Introdução” visando não somente ser um auxílio didático e um 

guia em um campo científico já inteiramente explorado, mas também conduzir aos 

problemas fundamentais da psicossomática corre o risco de estar surgindo cedo demais, 

no entanto, parece melhor do que surgir tarde demais. 

Com efeito, acreditamos ter compreendido de maneira suficientemente 

satisfatória a doença humana, se adicionarmos aos resultados do exame físico ou 

somático as constatações extraídas da alma ou da psique, como um segundo objeto de 

estudo. E assim, da justaposição de dois termos - "soma” e “psique” - nasce o nome que 

deveria ter esta disciplina. Este processo implica, entretanto, que consideremos “alma” 

como um objeto semelhante ao “corpo”, tornando possível, de alguma maneira, 

sobrepô-los. Bem poucos duvidam que tal concepção possua, mais ou menos, a mesma 

estabilidade que um claustro erguido sobre a ponta de um para-raios de um arranha-céu. 

Para assegurar melhores fundamentos da psicossomática será necessário elaborar um 

pensamento que não se contente em reaplicar, ao domínio psíquico, as representações 

objetivas clássicas acerca do corpo humano. Este pensamento deverá esforçar-se mais 
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para acessar o aspecto essencialmente novo destes dois campos, tal como ele nos é 

revelado pelo aspecto global da existência humana, na qual se confundem todos os 

fenômenos físicos e psíquicos. 

É isto que visa a presente “Introdução”. Bem entendido, ela não poderá evitar de 

abordar campos onde o título “psicossomática” trará mais escuridão do que claridade. 

Este título, Psicossomática, com efeito, não sublinha uma dualidade do ser humano, que 

nós desejamos, precisamente, abandonar? Nós conservamos, apesar de tudo, esta 

designação corrente, já que ainda está longe de uma terminologia verdadeiramente 

adequada à essência da doença humana. Pois uma tradição bimilenar nos fez considerar 

o homem como sendo composto de corpo, alma e espírito; e nos mantém prisioneiros de 

uma terminologia incômoda e imperfeita. É por isto, também, que na presente obra nos 

prenderemos menos à terminologia do que a uma descrição fiel dos fenômenos. 

Somente esta tarefa já exige uma longa investida e um novo olhar. 

 

Zurique, Primavera de 1954 

 

Medard Boss 
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A medicina, enquanto ciência, é o conhecimento da cura das “doenças”. O que 

exige uma notabilidade prévia das “doenças”. O fundamental (crucial) de todas as 

“doenças” reside na ameaça que elas representam para a existência humana e no ataque 

que elas lhe trazem. Nós só as compreenderemos, então, em função desta existência e 

desta vulnerabilidade. Mas o que é esta existência humana? A medicina aguarda a 

resposta da biologia, este ensinamento da vida; e da filosofia, este ensinamento do corpo 

humano. Eis por que consideramos a biologia e a filosofia como as ciências 

fundamentais da medicina. Cabe a elas fornecer as bases da patologia, ensinamento das 

enfermidades; e a terapêutica, a arte de curar. Têm as ciências fundamentais, 

verdadeiramente, desempenhado sua tarefa? Terão elas preparado as bases de uma 

compreensão das doenças humanas? Não parece. Dunbar não escreveu, sem encontrar 

quem o contradissesse, que nos nossos dias, o médico, com seus conhecimentos 

etiológicos e terapêuticos saídos de obras conhecidas, só se sente confortável ao lado de 

apenas um terço de seus doentes?  Para o resto, ele deve se debater com as enfermidades 

que ele não compreende, nem domina suficientemente. E a Psicologia, que cada vez 

mais tende a tornar-se uma terceira ciência fundamental da medicina, preencheu as 

lacunas da biologia e da filosofia, estas ciências da “soma”? Que escola psicanalítica 

terá ela se tornado? Certamente que não, já que o próprio Freud não conseguia 

compreender verdadeiramente o mais simples dos sintomas físicos da histeria. Como ele 

assegura, textualmente, a conversão histérica, com seu desvio de energia psíquica no 

plano físico, permaneceu-lhe, sempre, um mistério (1. S. FREUD). 

No fim das contas, não será esta lacuna algo como uma omissão fortuita, um 

esquecimento facilmente reparável? Não seria isto uma incapacidade de base das 

ciências pretendidamente fundamentais? 

Uma pergunta se apresenta: não seria possível que, em seu estado atual, a 

biologia, a filosofia e a psicologia sejam impotentes para fornecer o horizonte da 

compreensão necessária à doença humana, e isto porque estas ciências repousam sobre 

premissas irrefletidas e inadequadas?   É superstição, pura e simples, acreditar que 

nossos conhecimentos científicos, tão desenvolvidos, teriam dissipado o caos para nos 

mostrar a verdadeira estrutura e a ordem verdadeira do universo. Muito pelo contrário, a 

necessidade de explicar o mundo está tão arraigada em cada homem que cada criança, 

no meio de seus jogos, descobre um universo, que os adultos não conseguem ultrapassar 

em riqueza e plenitude. O mundo dos contos de fada, pela densidade e amplitude de 

seus relatos, não fazem empalidecer as concepções, tão fantásticas, dos fisiologistas 
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modernos? Pois, antes de qualquer ciência, há sempre uma concepção de mundo, uma 

ideia, por mais vaga que ela seja, da natureza das coisas. Todas as conquistas científicas 

ulteriores não fazem mais que precisar e diferenciar. E, jamais, uma “Welatnschaung”*  

é o resultado secundário, “objetivo”, de uma ciência se a priori. Mas, já que a natureza 

do homem não permite uma compreensão livre de premissas, seria vão recriminar as 

ciências por suas hipóteses e seus dogmas. Convém, entretanto, examinar sem cessar 

seus fundamentos, sobre qual metafísica sigilosa ou inconsciente repousam as ciências? 

Este a priori é adequado? Tal exame, aplicado às ciências fundamentais das quais 

falamos, comporta, é verdade, um perigo mortal para a concepção médica atual. Uma 

ciência não se mantém graças ao esquecimento de suas duvidosas premissas? Mas o 

sofrimento de nossos doentes, da humanidade doente, nos obriga a esta medida (o 

esquecimento das duvidosas premissas). 

A trágica história da metafísica ocidental pode nos indicar o caminho. Pois ela 

influenciou, naturalmente, o pensamento médico. O homem antigo considerava as 

coisas, as plantas, os animais e os homens tais como eles surgiam do fundo do SER. Eis 

porque os gregos viam em todas as coisas o fenômeno, a aparição, a presença. No 

momento da passagem para a cultura ocidental dos gregos para os romanos, 

provavelmente até um pouco antes, um espírito totalmente diferente apareceu. Era o 

espírito da técnica. Para os antigos, as coisas se revelavam por elas mesmas.  Eram elas 

que desvelavam seu caráter e seu conteúdo. A aparição, e todas as correlações 

subsequentes, eram um ato, um gesto da coisa mesma. Entretanto, cada vez mais, esta 

aparição foi considerada como uma atividade da representação humana. Finalmente o 

homem acreditou-se o autor, graças à sua representação, do mundo e das coisas, o 

distribuidor das qualidades e o organizador da harmonia cósmica. E assim o mundo 

exterior “objetivo” tornou-se realização de uma atividade humana, produto mais 

subjetivo do pensamento e da representação. No início da era moderna, esse 

subjetivismo culminou na concepção cartesiana do “res-cogitum”. Pois, segundo 

Descartes, somente a coisa pensante, o sujeito, estava indubitavelmente neste mundo e, 

por consequência, era a única realidade: como se ele tivesse entendido, originariamente, 

que só o indubitável é real (2. R. DESCARTES, 1949). Sempre mais brutalmente, o 

“ res-cogitum”, como espírito humano, fazia-se único mestre de um mundo de objetos, 

contidos com o espaço inteiro na sua representação. Considerando assim as coisas como 

objeto, o homem, em sua onipotência, não se ocupava delas senão para adaptá-las de 

acordo com seu desejo. Dessa forma, ele fez peças equivalentes e intercambiáveis de 
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suas cogitações, de suas agitações, de seus fatos e de seus gestos (3.Cf. M. 

HEIDEGGER, 1950). 

Logo em seguida não considerávamos mais a coisa como uma obra inteira, 

perfeita e portadora de um sentido, tal como a viam os gregos no apogeu de sua 

potência espiritual, denominando-a de ergon. Já os romanos traduziram ergon por opus, 

traindo assim a sua incapacidade de representar uma coisa, senão por um objeto nascido 

de uma operação penosa, de um esforço. Como o homem só crê no suor de sua fonte, o 

espírito ocidental considera, então, todos os fenômenos da natureza o produto de um 

esforço. E, em seguida, a atenção humana se concentrou, de mais a mais, nas “forças” 

imaginadas de semelhante antropomorfismo da natureza. Tratava-se, com efeito, de 

dominar estas grandezas mensuráveis e utilizáveis. Quase nada restou da riqueza e da 

amplitude primitivas do ergon, no momento em que a concepção romana do “opus” 

entrou na língua grega: a energeia viu-se reduzida ao conceito de energia, tão 

importante para as ciências modernas e que significa, somente, força e capacidade de 

trabalho. O retraimento do pensamento ocidental se traduz, talvez mais claramente, em 

um dos descendentes tardios do espírito romano: Sigmund Freud. Este declarou 

textualmente: os fenômenos percebidos, em sua opinião, apagar-se-iam diante das 

tendências subjacentes que éramos obrigados a admitir; os fenômenos não ofereciam 

interesse senão como sinais de um jogo de forças (4. S. FREUD). E Freud neglicenciou 

a repreensão, portanto tão clara, de Lotze: “As forças não contêm nenhuma experiência, 

elas são como um suplemento do pensamento” (5. R.H. LOTZE, KL,Schriffen, I,I, 153). 

. Mas restringir o pensamento a uma abstração, a uma condição suposta da 

realidade, desviar o olhar das coisas, de seus conteúdos, de sua plenitude, em prol do 

conceito de força e economia, isto não levaria, necessariamente, a uma perda da 

realidade, uma dessubstancialização do mundo? E, portanto, é este mesmo pensamento 

rudimentar que atua nas ciências fundamentais da medicina. 
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                                Capítulo I  

 As bases espirituais das ciências fundamentais modernas da 

Medicina 

 

       É a partir de uma biologia submetida à técnica que todos os seres vivos são 

considerados sob o único ponto de vista de sua utilidade e sua produção. Essa 

perspectiva parece estar acima de qualquer crítica, aliás, não cabe nem mesmo criticá-la. 

Foi assim que Descartes abriu, para a medicina, a idade clássica da máquina. Desde 

então, a biologia técnica não fez nenhuma diferenciação entre a vida e a matéria morta. 

Doravante, a vida se reduzirá a um processo psicoquímico, complexo, é verdade, e os 

organismos se tornarão máquinas semelhantes, na sua estrutura, a qualquer outro 

sistema físico dado. E o lugar da biologia será o de explicar, com muita seriedade, a 

vida orgânica, através dos métodos da matemática e da física. O próprio Leibniz  sofreu 

influência de Descartes e por muito tempo interpretou os organismos como máquinas 

muito complicadas, onde os fenômenos vitais obedeciam à leis mecânicas. 

Asseguradamente, na segunda metade do séc. XVIII, a biologia mecanicista tornou-se  o 

que denominaríamos vitalismo. Essa teoria vitalista, defendida nos escritos de Broussais 

e de Bichat, pretendia, ao contrário, que os fenômenos vitais não se deixassem 

desmembrar em uma série de acontecimentos psicomatemáticos. O organismo disporia, 

na realidade, de forças e estruturas irredutíveis a esquemas mecânicos. Na obra de 

Glisson, Tractatus de Rachitide, surgido em 1682, as primeiras ideias vitalistas 

apareceram. Mas Geisson concebia, ainda, a matéria viva como uma “substância 

energética”, carregando nela mesma o princípio vital. Nisto ele concordava com Van 

Helmont, que, na mesma época, falava também de uma força vital inerente à substância 

viva. E ele a chamava de achalus, imitando assim a terminologia dos alquimistas. Em 

oposição, Stahl, no começo do século XVIII, separou essa força vital da matéria 

corporal. De modo tipicamente vitalista, ele via no corpo um mecanismo inanimado, 

posto em funcionamento pelo exterior através de uma “anima”. Opiniões semelhantes 

foram defendidas por Rivinus, Hoffman e Barthez, que deram às suas forças vitais os 

nomes de “princípio vital”, “spiritus”, “ alther”. Só Haller falava de uma “vis vitalis 

insita”, como havia feito Glisson (1682), cem anos antes. A pluralidade de nomes 

correspondia à diversidade de descrições da força vital, recentemente descoberta. 

Gardine a definiu: “Chamamos de força vital ou princípio vital (living principle) a força 
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agindo no animal inteiro, origem da sensação do movimento e da vida. É ela que 

mantém o corpo, impede sua dissolução, sua destruição e pode subsistir ao tempo sem 

manifestar sua atividade” (6. (a) F.J.V. BROUSSAIS, 1824;  (b) BICHAT; (c) F. 

GLISSON, 1682; (d)  J.B.V. HELMONT, Aufgang der Artzney-Knust,, 1683; (e) G.E. 

STAHLIUS,1708; (f) A.Q.RIVINUS, , 1710; (g) F. HOFFMANN,1740; (h) 

P.H.Barthez, 1800; (i) J. GARDINER, 1786; (k) A.V.HALLER, 1795). 

A opinião vitalista sobre o caráter especial e notável da força vital havia 

sucedido a primeira fase, “fisicista”, da biologia na era técnica moderna e se manteve 

até o primeiro terço do século XIX. Ela resulta na filosofia da natureza idealista, 

falsamente denominada romântica, enriqueceu-se graças ao idealismo a ideia da 

evolução e ampliou-se ao mesmo tempo em que se consolidou em sistemas 

especulativos. Enquanto Haller enfatizava ainda o caráter hipotético de sua força vital, 

as especulações em filosofia da natureza de um Okens  ou um Schelling  foram tomadas 

por realidades. Por uma reação contra esta corrente de pensamento e nutrida pela 

filosofia materialista renascente, a terceira fase da biologia moderna abriu-se por volta 

da metade do último século. Foi, novamente, um período essencialmente mecanicista, 

representada por Helmholtz, Fechner, Comte, Mill, Spencer, Naegeli, Virchow, Darwin, 

Haeckel e Roux. E passamos a acreditar, novamente, no mundo constituído de matéria e 

de seu movimento. O zoologista Vogt, o médico Büchner e o fisiologista Moleschott 

estavam sinceramente persuadidos que nossos mais nobres sentimentos, nossos mais 

profundos pensamentos eram simples excreções produzidas por nossas células cerebrais, 

igual à urina produzida pela secreção de nossos órgãos renais. O evolucionismo, 

dominando por volta do fim do século XIX, era também uma teoria essencialmente 

mecanicista. Ele só conhecia as diferenças quantitativas entre as espécies e reduzia as 

diferenças qualitativas a fatores genéticos, a seleção natural e a “luta pela vida”. 

     Roux também havia começado, segundo sua expressão, a fundar uma verdadeira 

mecânica da evolução. E se propôs a pesquisar, experimentalmente, as causas da 

evolução da máquina orgânica. Essa tendência biológica tornou-se rapidamente tão 

tirânica e usurpadora que Dubois-Reymond pode afirmar: “Aqueles que pregam a 

heresia da força vital, sob qualquer forma, sob qualquer fantasia enganadora que seja, 

são espíritos – é necessário que eles o saibam de uma vez por todas – que nunca foram 

ao fundo dos problemas” ( 7.Citado por VIRCHOW). 
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Entretanto, por volta de 1900, vimos tornarem-se numerosos os escritos como 

este de Damert: A agonia do Darwinismo (1903). Novamente a validade da teoria 

mecanicista foi contestada. Mas foi necessário aguardar Driesch para passar da 

refutação teórica à refutação experimental. Nas suas famosas experiências sobre ovos de 

ouriços-do-mar, ele mostrou que tal ovo, seccionado em um estágio de evolução 

prematura, resultava em dois ouriços-do-mar inteiros, se bem que ligeiramente menores. 

Como tal dissecação de uma máquina, perguntou ele, pode resultar em um todo similar 

a partir de fragmentos?  O ovo de ouriço-do-mar não é, então, uma máquina.  Não mais 

do que as diversas células de um organismo. Porque todas resultam de uma série de 

divisões. Mas se dividirmos uma máquina, ela não permanece semelhante a ela mesma  

( 8.H. DRIESCH,  1921). Esta crítica obrigou até mesmo Roux (9. ROUX, 1915) e 

Schaxel (10.SCHAXEL) a reconhecerem que a teoria mecanicista da evolução 

ontogenética era recusada pelos fenômenos da rediferenciação e da regeneração 

descobertos por Driesch. Mas Driesch não se ateve à única derrota do mecanicismo 

exposto acima. Graças a ele, a biologia iria tornar-se o que chamaríamos de biologia da 

totalidade. Muito antes da recente “Gestaltpsicologia” (psicologia das formas), Driesch 

ensinou que o conjunto de um organismo era sempre mais do que a simples soma dos 

elementos constitutivos, mais do que um simples agregado de células. O organismo não 

é composto por células isoladas, mas como totalidade, ele se utiliza das células. Quanto 

a essa totalidade, Driesch a fez depender de uma capacidade “criadora da totalidade”, de 

uma força “criadora de formas” ou “entélechie”* . Em outros escritos, menciona 

também certo “agente vital”, responsável pela “harmonia” no interior dos seres vivos. 

Assim Driesch retornava, completamente, ao vitalismo. E ele não hesitou em designar 

sua doutrina como um neovitalismo (11. H. DRIESCH, 1921). 

Mas seu neovitalismo foi atingido pela resistência hostil de seus colegas 

biologistas. Um dos principais, Bertalanffy, concordou, é verdade, que constatar os 

elementos e os processos separadamente não permitia compreender a vida. Mas 

enfatizou que era inadmissível recorrer a uma enteléchie metafísica, ainda mais 

misteriosa que a harmonia vital a ser explicada. De acordo com todos os outros 

biologistas e fisiologistas, Bertalanffy queria se contentar com a constituição orgânica 

com que se deparava abaixo dos significados. A seus olhos, o que distinguia matéria 

viva da matéria morta era a ordem maravilhosa, ajustando os processos vitais no interior 

de uma entidade individual. Bertalanffy, em sua Estrutura Vital, escreveu que já no 

interior de uma célula única se desenrola um imenso número de processos físicos e 
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químicos: “Tivemos êxito em descrever, mais ou menos exatamente, com auxílio de 

nossas noções físico-químicas, assim como a reproduzi-lo em um sistema fechado. A 

característica distintiva da vida não reside, então, neste ou naquele processo, mas 

preferencialmente na ordem surpreendente que a todos domina, os faz sucederem-se e 

contribui para a manutenção do sistema orgânico”.   

É, então, esta ordem que distingue o organismo vivo do cadáver. Pois temos, 

também, um grande número de reações neste último, mas resultam em uma destruição 

rápida e inevitável. E Bertalanffy conclui: “Enquanto outrora, de um modo 

insustentável, recolocávamos a ordem do processo vital em estruturas rígidas, 

mecânicas, precisamos admitir, hoje, uma ordem completamente diferente como fato 

principal da vida orgânica”.  

Esta nova ordem, independente de condições mecânicas, resultaria da interação 

de forças “no interior mesmo do sistema dinâmico”. Bertalanffy denominou sua 

concepção de “organistíca” (12. L. V. BERTALANFFY, 1937 ). Este autor, para ilustrar 

a passagem da teoria mecanicista para a concepção “organística”, usou uma comparação 

emocionante. Aristóteles, segundo Bertalanffy, acreditava ainda que a ordem dos 

movimentos dos planetas explicava-se unicamente por enormes maquinários, que fariam 

evoluírem os planetas dentro das esferas de cristal. Quanto a nós, renunciamos 

voluntariamente a estes maquinários esféricos, sabendo que a harmonia deriva de uma 

interação dinâmica, da atração mutual entre os corpos celestes. E era assim que, 

antigamente, a biologia concebia o organismo: como repleto de máquinas garantindo a 

harmonia do processo. Hoje, em contrapartida, nós sabemos que o organismo é 

primariamente a unidade de um sistema dinâmico de interações. Secundariamente, bem 

entendido, este sistema de equilíbrio dinâmico e unitário se encontra um pouco reduzido 

por uma mecanização progressiva de determinados processos. Primariamente, os 

organismos não seriam máquinas. Mas, secundariamente, os órgãos, em um 

determinado momento, poderiam tornar-se, solidificando-se (13.L. V. 

BERTALANFFY).  

Essa teoria “organística” encontrou seu mais perfeito desenvolvimento nas 

concepções geniais do fisiologista W.R. Hess, de Zurich. Estas, aliás, antecipam-se, no 

essencial, sobre a teoria da adaptação de Selye (14. H. SELYE,  1950) teoria que causou 

tanto barulho recentemente. Apesar disto, ao longo de três séculos de sua história, a 

biologia e a fisiologia nada perderam de seu aspecto tipicamente técnico. Sem dúvida, o 

vitalismo, rodeado por duas fases mecanicistas, havia atribuído ao agente criador e 
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conservador dos organismos uma natureza irredutível à energia dos físicos. Mas, nas 

suas concepções, ele sempre se esforçou em reduzir os seres vivos a uma “força”. E é 

em semelhante redução do mundo à ideia de força e capacidade produtiva que 

aprofundou-se o neovitalismo de Driesch. Por mais que ele tenha denominado as ideias 

antigas de “harmonia” e “enteléchie”, ele não fez mais do que desvelar sua dependência 

da velha concepção técnica. Pois, identificando a enteléchie como a garantidora de 

harmonia da “força formadora” e do “agente vital”, Driesch falsifica a enteléchie de 

Aristóteles exatamente da mesma maneira que ele havia feito da mentalidade técnica, 

desde sua aparição, da energeia dos gregos. No fim das contas, o organismo mais 

moderno não pode, a não ser à primeira vista, estabelecer a esperança de ter 

ultrapassado, definitivamente, o mecanismo e o vitalismo. Já a comparação de 

Bertalanffy entre a evolução do pensamento biológico e a do pensamento astronômico 

sofre o caráter efêmero das “verdades” científicas. Com efeito, a teoria da gravitação 

não foi questionada pela teoria de um espaço encurvado? Além disto, o ponto decisivo, 

definir o organismo, assim ilustrado, pela interação das forças contidas no centro do 

próprio sistema dinâmico, nos mostra que também o organístico recai no mecanismo. 

Num mecanismo pouco refinado, em um mecanismo dinâmico. Este fato aparece ainda 

mais claramente se abordarmos W. R. Hess; e isto em razão mesmo da perfeição e da 

unidade de sua doutrina. W.R. Hess vê nos homens e nos animais organismos, tendendo 

unicamente a uma capacidade, a uma produtividade, no domínio intracorporal ou no 

mundo exterior. E, até o ultimo fio de cabelo, ele divide o organismo em dois sistemas 

de produtividade: o sistema vegetativo - trophotrope; e o sistema animal - ergotrope. É, 

também, a razão de tal concepção ter, com justiça, o nome de “fisiologia da 

produtividade” (15. W. R. HESS, 1925, 1926, 1939, 1940). 

Para concluir, constatamos que a biologia e a fisiologia permaneceram 

prisioneiras de um fato histórico: o advento da técnica moderna. Daí, então, muito 

naturalmente, a questão: “O que são os seres vivos e o que são os homens?” Aquilo que 

deseja elucidar, a origem mesma de toda produtividade, acaba por cair completamente 

no esquecimento. 
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Capítulo II  

 Os limites do espírito técnico nas ciências fundamentais da medicina 

 

Que tal limitação consiga, ao olhar técnico, domínios importantes, a biologia e a 

fisiologia logo deveriam aprender. Os mais simples fenômenos de “expressão”, os 

“sintomas emocionais circunstanciais”, a mímica e os gestos de todos os dias 

escapavam quase que inteiramente à compreensão do domínio técnico. Era nestes 

simples fenômenos que as ciências submetidas ao espírito técnico deveriam reencontrar 

seu ponto de referência. Pois uma teoria da vida, fundada na produtividade e na eficácia, 

reduzida aos conceitos da dinâmica e economia, não poderia encontrar em fenômenos 

tão visivelmente ineficazes, e não econômicos, outra coisa senão um fato 

incompreensível, ou seja, paradoxal. A que serve a mímica do animal? Que vantagens o 

homem retira de seus gestos, tão diferenciados? Em que lhe beneficiam suas caretas de 

raiva, seus rubores de vergonha, seu riso e suas lágrimas – na alegria e na tristeza –, sua 

diarreia perante o medo? 

É impressionante ver os esforços titânicos dos biologistas e dos fisiologistas para 

submeterem os fenômenos em questão ao seu espírito técnico, para inseri-los, por meio 

de hipóteses e de especulações as mais temerárias, no seu horizonte reduzido à dinâmica 

e à eficácia. Precisamente, seus fracassos testemunham o melhor da impiedosa coação 

que a técnica exerce sobre o pensamento do homem moderno. 

Darwin, por exemplo, tentou salvar a biologia técnica, admitindo que, em toda 

parte em que uma expressão mímica carecer de sentido, esta deveria, ao menos, haver 

possuído um no passado. E retomou a teoria segundo a qual cada indivíduo traria em si 

restos de sua filogênese, mesmo quando esses tivessem se tornado inúteis, em um meio 

modificado. Como exemplo, citamos facilmente o apêndice do intestino grosso. Este, 

segundo aquela teoria, teria desempenhado anteriormente uma função muito importante 

devido à alimentação totalmente diferente. Hoje, teria se tornado um acessório 

incomodo (16. Ch. DARWIN, 1875). Para Darwin, os fenômenos de expressão emotiva 

constituiriam rudimentos análogos. Assim, escreveu: “Aquele que ri da ideia de que a 

forma de seus próprios caninos, às vezes desmedidas, venham de nossos ancestrais 

munidos destas armas espantosas, este revelará certamente sua origem na sua chacota. 

Pois, se ele não tem mais intenção de usar seus dentes como armas – aliás, a força lhe 

faltaria – ele contrairá, todavia, inconscientemente, seus músculos em um “rangido” 
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(segundo expressão de Sir C. Bell) e mostrará seus dentes, semelhante a um cão quando 

pronto a atacar “ ( Op. cit., p. 52).  

Bem antes das interpretações filogenéticas de Darwin, Piderit havia elaborado 

uma teoria dos fenômenos da expressão. Essa teoria, aliás, fundava-se no espírito 

técnico, nas suas relações de causalidade e finalidade. Piderit, desde o início, considerou 

o gesto-expressão como um ato motivado por um objeto fictício. Na sua Segunda lei 

fundamental da mímica - que apresenta como sendo a “chave de todos os movimentos 

musculares mímicos” - ele declara: “Os movimentos mímicos causados por 

determinados estados de espírito prescindem, em parte de objetos imaginários, em parte 

de impressões imaginárias”.  A utilidade desses movimentos estaria no seguinte fato: 

manifestando-se particularmente pelos músculos da face, eles teriam por objetivo 

reforçar a atividade de órgãos sensoriais. Além disto, as glândulas lacrimais serviriam, 

de algum modo, de conforto para as muito fortes excitações dos órgãos cerebrais. O 

cérebro assemelha-se, então, a um aparelho elétrico sobrecarregado, que se descarrega 

pela ação das glândulas lacrimais (17. Th. PIDERIT,). Mesmo para pensador tão original 

como é Ludwig Klages, a mímica e os gestos permanecem atos causados por forças e 

dependentes de uma finalidade. Com efeito, Klages reduziu, também, todos os 

fenômenos da expressão a “pulsões”- que ele considera, é verdade, como imediatamente 

incorporados aos sentimentos que elas produzem. Da mesma maneira que os impulsos 

do instinto podem se satisfazer mais ou menos, perseguindo os objetivos no mundo 

exterior, eles podem se transformar em movimentos expressivos. Uma única diferença: 

a mímica e os gestos trazem sua finalidade neles mesmos – salvo que sua finalidade seja 

muito mais abstrata e geral. Podemos, também, considerar a “expressão” como o 

símbolo ou imagem de uma pulsão. Somando tudo, na teoria de Klages, o fenômeno da 

expressão não deriva mais de um ato, pois, como ato comum, ele incorpora a pulsão 

instintiva. Contudo, por este mesmo ponto, Klages revela e enfatiza que sua doutrina 

também deriva do espírito técnico (18. L. KLAGES, 1936). 

Uma última tentativa de incorporar os fenômenos de expressão a um sistema 

finalista consiste em considerá-los também meios de compreensão mútua. Sem dúvida, 

nós deciframos espontaneamente, sem nenhuma aprendizagem, algumas expressões na 

face das pessoas. Mas, primeiro, essa imediata inteligibilidade da mímica apresenta um 

imenso e novo problema filosófico, como mostra P. Haerberlin (19.P. Häerbelin, 1939), 

no seu exemplo do antílope – e este problema escapa completamente à biologia técnica. 

Além disto, a inteligibilidade de uma “expressão” é perfeitamente facultativa. Não 
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existem numerosas “expressões” intracorporais – os batimentos do coração na alegria 

ou na ansiedade – que não seriam percebidos por um parceiro?  Esse tipo de fenômeno 

se enquadra mal com as concepções finalistas e técnicas. E, como não podemos nem 

mesmo lhes atribuir um papel social de transmissão, os biologistas racionalistas 

precisaram lhes conceder as intenções incontroláveis. Um cão que vigia, atenção tensa, 

retém sempre seu fôlego. O animal, segundo os biologistas, evitaria assim ser 

perturbado em suas percepções. A cobaia parece mais hostil às concepções biológicas 

modernas. Se ela estiver ligeiramente narcotizada, podemos lhe introduzir uma fina 

agulha no músculo cardíaco, e isto sem nenhum dano. Assim, vemos os movimentos do 

coração. Agora, se a fizermos respirar um odor nocivo, ela não se contenta em bloquear 

sua respiração – o que é oportuno -, mas o coração cessa de bater por um certo tempo, 

feito inútil, inoportuno. O fenômeno ultrapassa o espírito técnico a tal ponto, que os 

biologistas organísmicos o renegam, pura e simplesmente. Nós o degradamos, já que ele 

se recusa a entrar na série finalista de fenômenos reguladores. Nós o chamamos de 

sintoma desprovido de sentido, de simples “irradiação de uma excitação vegetativa”. 

Não queremos ver nada além de um símbolo de imperfeição e de limitação da estrutura 

orgânica. 
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Capítulo III  

 O espírito técnico na Medicina Tradicional: seus limites 

 

Se os fenômenos de expressão ou os sintomas físicos, resultantes das emoções, 

fossem os únicos a resistir ao espírito técnico, os médicos não os teriam levado em 

consideração; eles os teriam classificado entre os mistérios não patológicos, ou 

simplesmente entre as dificuldades da teoria. No entanto, eles rapidamente encontraram, 

em sua prática cotidiana, casos cada vez mais numerosos que escapavam aos conceitos 

biológicos e fisiológicos tradicionais. Pois estes últimos, por qualquer fundamento de 

explicação, não forneciam à medicina mais do que o seguinte esquema etiológico geral: 

uma lesão anatômica de um órgão provoca uma função patológica. Esta função 

patológica produz os sintomas de uma doença orgânica (cf. fig. 1): 
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Tal esquema revela o espírito técnico. Com efeito, o pensamento técnico não 

admite em seu quadro senão um certo número de objetos, de contornos precisos, agindo 

uns sobre os outros. Mas somente o espírito técnico pode, assim, ver o mundo inteiro 

como um conglomerado de relações causais entre todos os objetos dados. Tudo o que 

aqui existe, existe somente como elo nas correntes causais. Além disso, o gênero de 

causas admitidos nesse esquema etiológico mostra que a realidade aceita pelo médico 

moderno se constitui no conjunto de objetos materiais perceptíveis e tangíveis. E eis o 

perigo de tal ciência médica: tendência à fabricação de uma quantidade máxima de 

saúde, esta considerada como o estado mais rentável do organismo: ou, pelo menos, 

tendência à redução máxima do sofrimento, este prejudicando a rentabilidade das forças 

de trabalho humano. Porém, a verdadeira razão da doença, assim como as profundezas 

desveladas por toda dor, deveriam retroceder diante do espírito técnico. 

Ora, as profundezas da existência e da doença escapam ao pensamento 

hiperconcreto dos médicos atuais, no entanto, elas os inquietam... Domínio inacessível, 

eles os obrigam a procurar uma causa para essa inquietude: em um número crescente de 

afecções somáticas, não conseguimos encontrar uma lesão orgânica primária. E aqui, as 

doenças somáticas da histeria haviam revelado esse estado de inacessibilidade, 

efetivamente. Por muito tempo, nos recusamos a acreditar que, um dia, os sintomas da 

histeria fariam cair por terra um sistema médico que acreditávamos ser tão sólido, 

obedecendo a necessidade de certeza. Alguns se entregam ao futuro, esperando novos 

métodos, mais eficazes; novos instrumentos, mais precisos, a fim de tornar possível a 

descoberta das causas orgânicas. Outros rejeitam os fenômenos incômodos, 

considerando-os como ilusões ou simulações, declarando que, no fundo, eles não 

existiam. Contudo, essas frágeis declarações deixaram a sabedoria médica insatisfeita, 

pois tornou-se cada vez mais claro que certas formas de histeria acarretavam aos 

doentes sofrimentos bem mais agudos do que numerosas afecções “orgânicas”. A fim de 

preservar os fundamentos do pensamento tradicional, foi imaginada uma nova forma de 

processo pela analogia entre certos distúrbios histéricos e certos sintomas de doenças 

cerebrais. Assim, ficamos satisfeitos de encontrar um material de comparação nas 

imperfeições dos distúrbios do sono: foco de inflamação e cicatrizações ao nível do 

tálamo. Entretanto, a analogia aparente de certos sintomas histéricos, oriundos do 

encéfalo, ou mais habitualmente, “orgânicos”, não provam, de modo nenhum, uma 

identidade de “lugar de origem”. Querer identificá-los em razão de tais semelhanças 

corresponderia a confundir o acidente mortal provocado por uma telha caindo de um 
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teto e o assassinato com esta mesma telha, lançada do mesmo teto. Quem desejaria 

colocar em dúvida a diferença profunda entre os dois acontecimentos, ainda que o 

resultado seja o mesmo (20. Cf. R. BRUN )? Os distúrbios clássicos da histeria foram os 

primeiros fenômenos que indicaram a insuficiência do esquema médico tradicional. 

Mas, para grande tristeza do sistema em curso, eles não permaneceram nem os únicos, 

nem os mais importantes. Em determinados domínios, a medicina “técnica” obteve 

sucessos terapêuticos extraordinários. Ela os obteve concentrando-se no domínio dos 

objetos que agiam. Todavia, outras doenças vieram substituir os distúrbios doravante 

tratáveis – e, a exemplo da histeria, elas escapavam ao esquema etiológico tradicional, 

assim como às terapêuticas usuais. Segundo as estatísticas das doenças, o tifo e a 

difteria, por exemplo, que constituíam há cinquenta anos uma das principais causas de 

óbito, não mais figuram, nem mesmo nos dez primeiros lugares, do quadro de honra. 

Pelo contrário, o número de neuroses ditas orgânicas, de idiopatias e doenças somáticas 

essenciais aumentam a uma cadência extraordinária. Elas já ultrapassam, largamente, as 

doenças infecciosas, os tumores malignos, efetivamente, todos os distúrbios estudados 

de modo suficiente e tratados eficazmente pelos métodos científicos em vigor. E assim 

como  aconteceu com as afecções histéricas, apesar das mais minuciosas pesquisas, não 

se encontrou nenhuma lesão anatômica que pudesse servir de causa primária para uma 

evolução patológica  (21. Cf. P. H. ROSSIER, 1949). 

Desta forma, encurralados, nossos sábios tentaram, a princípio, retornar 

simplesmente ao esquema etiológico, contudo sem abandonar a perspectiva tradicional. 

A inversão, evidentemente, não ultrapassaria a noção de causalidade. Eles tomaram por 

causa primeira uma perturbação energética do sistema ou da função, sendo a sede nos 

centros reguladores vegetativos do tálamo. Esta deveria, então, provocar, em um ou 

outro órgão, uma doença funcional. Com o tempo colaborando, uma tal neurose 

orgânica deveria poder causar uma lesão anatômica do órgão, acarretando uma doença 

somática. À primeira vista, a nova fórmula, contrariamente (distonia vegetativa – 

neurose funcional, no órgão – lesão anatômica do órgão – doença somática), resolvia 

todas as dificuldades e explicava todos os processos patológicos, até então misteriosos 

(cf. fig. 2). 

Uma única coisa permaneceu inexplicada: por que recolocar a perturbação 

vegetativa, a distonia dita vegetativa? Este problema central deveria, naturalmente, 

permanecer na obscuridade ou pelo menos na penumbra, em algum sentido que nos 

retorne ao esquema etiológico. Primeiro, colocamos atrás da “distonia vegetativa” o 
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conceito, não menos obscuro, de “constituição” ou de “disposição”. Depois, 

pressentimos, muitas vezes, que o “psiquismo” não era estranho à desordem vegetativa. 

Então, última e impressionante tentativa de salvação: Freud vinha em socorro das 

concepções médicas tradicionais. Genial observador, ele chegou a mostrar – estudando 

os mil e um sintomas da psicopatologia cotidiana – a realidade e, considerando a 

eficácia do “psiquismo”, excluído, até então, de todas as considerações médicas.                                             
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                                                                             Fig. 3                  

Freud tinha à sua disposição, para dominar essa nova 

realidade, somente os a priori e a problema da antiga interpretação do mundo. Em razão 

dessas premissas, o físico tornar-se-ia um objeto, exatamente como o corpo para os 

biologistas: um simples organismo, ou mesmo um aparelho. Considerando rapidamente 

 
 

Doença orgânica 

 
 

Lesão anatômica 
estrutural no órgão 

 

  
Distonia vegetativa 
(tálamo) Neurose 

funcional do órgão 

 
 
 

Doença orgânica 

 
 

Lesão anatômica 
estrutural no órgão 

  
Distonia vegetativa 
(tálamo) Neurose 

funcional do órgão 

 
A “Psique” ou 

“o sujeito” 



 

 
 

27 

o mundo como um mecanismo, Freud, na sua interpretação do físico, científica e 

diferenciada, só poderia chegar a uma conclusão: a alma é, unicamente, um sistema de 

equilíbrio dinâmico-econômico, “libidinal” e caracterizado por seu rendimento. E ele 

deu o nome de “psique” a este conceito, destinado a explicar os fenômenos psíquicos. 

Como Freud logo percebeu, ele havia enriquecido o setor organo e psiconeurótico de 

um método terapêutico extremamente fecundo: a psicanálise. 

Mas utilizar-se com sucesso de algo não significa que tenhamos, 

verdadeiramente, compreendido a sua natureza. Certamente havia, a partir de então, um 

objeto a mais: ao lado de estruturas corporais, as únicas consideradas até então, foi 

colocada a “psique”. Ou, como mais tarde formulou V. Weizsäckaer (22. V. v. 

WEIZACKER,1927 e 1949), o “sujeito” foi introduzido na medicina. Com a “psique” 

ou o “sujeito”, a cadeia causal do esquema etiológico foi aumentada com mais um elo. 

Em uma fórmula: psique (sujeito), distonia vegetativa, neurose funcional do órgão, 

lesão anatômica do órgão, doença orgânica (cf. fig. 3). 

Esse esquema etiológico – repousando sobre a teoria freudiana – constitui, ainda 

hoje, o fundamento do pensamento psicossomático. Este extrai não somente seu nome, 

composto de duas partes distintas, mas se refere a ele quando exalta o caráter 

“psicodinâmico”, em sua concepção da doença. Mas essa medicina psicossomática 

nunca se entregou a reflexivas críticas sobre a etiologia e o “dinamismo”. Eis porque a 

medicina psicossomática não sabe o que diz; nem se ela diz alguma coisa quando fala 

de correlações causais psicodinâmicas. Tal medicina, talvez, com suas “excitações 

psíquicas psicodinamicamente causais de sintomas somáticos”, ou com seus “efeitos 

psíquicos por causa somática” pensa em segredo que esses termos resultam uns dos 

outros, uns dando origem aos outros?   Neste caso, esta medicina emprega tanto “aitia” 

quanto “dynamis”, em um sentido completamente desconhecido à sua primeira 

significação. 

É verdade que o espírito científico atual não busca muito compreender 

verdadeiramente a natureza das coisas, o que exigiria um exame atento dos conceitos 

fundamentais. O espírito científico tende, unicamente, a certezas sobre as leis que regem 

os acontecimentos do universo. Pois, conhecedor das leis, ele pode prever os 

acontecimentos e agir sobre eles. Ele busca, a tal ponto, proteção contra o imprevisto, 

que, desde o seu início, a época científica moderna cria a ideia do “seguro de vida” 

(Leibniz). Fascinado por tal começo, o espírito técnico, cada vez menos, tomou cuidado 

com o vazio de suas representações causais, exatamente como se ele tivesse perdido o 
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sentido de “aitia” e de “dynamis”. Este último termo, do grego dyneim =surgir refere-se 

somente à coisa, da qual alguma coisa surgiu. A palavra “aitia”, que resultou em 

“etiologia”, não se refere a mais um “processo causal energético”. De outro modo, 

“aitia” significa, sempre, responsabilidade de um certo porvir, no sentido que uma 

coisa, por sua presença, dá à outra a possibilidade de aparecer. 

Mesmo em uma doença tão monumental quanto a destruição parcial do cérebro 

por uma bala, ou pelo estouro de uma granada, não estamos fundamentados para falar 

da relação causal entre a lesão e a demência pós-traumática. A menos que não 

entendamos pelo termo “causar” uma verdadeira reprodução de um pelo outro, no 

sentido da “causa eficiente”, e de esvaziar o conceito de seu sentido para identificá-lo 

com uma simples sucessão regular de acontecimentos determinados. Uma verdadeira 

reprodução de pensamentos dementes pela matéria cerebral modificada – seja pela 

maneira do vapor, seja produzido pela água – não saberia se demonstrar, nem mesmo se 

imaginar ( Quanto a origem da “ causa efficiens”, resultado da causalidade aristotélica -  

originariamente quadripartida- e quanto a obscuridade dos conceitos modernos da 

causalidade, conf. (23. M. HEIDEGGER, 1954). O processo inverso de tal relação 

causal é, por princípio, igualmente impossível: a reprodução de algum distúrbio do 

metabolismo por um feito psíquico. Um pensamento, uma alucinação, uma emoção, não 

poderiam “causar” uma modificação somática. Assim, só constatamos uma relação 

estritamente temporal entre a ansiedade de um homem e as alterações somáticas, a ele 

relativos. É durante este movimento afetivo que a pressão sanguínea sobe, que a 

motricidade intestinal aumenta, que o metabolismo glicogênico se modifica, etc... 

Entretanto, a medicina psicossomática tradicional fez esses fenômenos obedecerem ao 

único conceito causal, acessível ao espírito técnico: aquele da causa eficiente. 

Utilizando a conjunção “já que” ela afirma: a pressão sanguínea aumenta, o peristáltico 

intestinal é acelerado, o metabolismo é modificado, porque existe o medo. Ela não 

escuta, nem mesmo, a sensatez da língua, já que “por” do latim “per” (= passagem), nos 

diz que é pela presença de um fenômeno que um outro se produz. Assim como a língua, 

com seu “já que”, não afirma, de modo nenhum, uma relação causal, e nenhuma de 

nossas experiências psicossomáticas nos autoriza a distinguir os elementos primários 

dos elementos secundários entre os fenômenos psíquicos e físicos, concomitantes. 

É precisamente sobre este tema que o próprio Freud reconheceu a insuficiência 

de suas concepções científicas. Ele compreendeu que, entre dois objetos com essências 

tão diferentes quanto o “corpo” e a “psique”, uma verdadeira relação de causa e efeito é 
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impensável. Por essa razão – e como nós mencionamos acima – ele admitiu 

expressamente, com sua remarcável sinceridade, que a conversão histérica e o desvio de 

energias psíquicas sobre o plano corporal permaneceram sendo, sempre, um mistério.  

A grande maioria dos médicos, todavia, negligenciou deliberadamente essa 

confissão decisiva. Ativamente e seguindo as tradições ancestrais, eles começaram a 

experimentar este novo objeto: a “psique”. Começou-se a questionar, de mil maneiras, a 

natureza humana, como natureza animal, a fim de aprender o que a alma sabia fazer do 

corpo. Em sua generosidade a natureza recusou essas questões irrefletidas e forneceu ao 

homem as respostas mais notáveis. Aliás, ela nunca permaneceu totalmente muda, por 

mais desajeitado e temerário que fosse o interrogador. Logo, a experimentação 

psicossomática iria sondar as mais profundas regiões do corpo humano e animal. Hoje, 

impressionados pela imensa horda de feitos experimentais, nenhum médico formado em 

ciências naturais pensaria em duvidar da ação considerável que a “psique” pode exercer 

sobre o corpo.   

A consequência de uma abordagem intelectual tão imprudente e de uma 

terminologia tão despreocupada com suas “causas psíquicas de fenômenos somáticos” 

foi uma confusão sem fim. Para terem êxito, os biologistas, os médicos e os psicólogos 

modernos recorreram a truques tão surpreendentes quanto ingênuos. Distraindo os 

espectadores com impressionantes experiências psicossomáticas, eles falam 

incidentalmente do tálamo, suposta sede das emoções, e... aí estão! – os impulsos, a 

vontade, os pensamentos e as percepções são identificados às funções corticais. Os 

processos, na massa cinzenta – argumentam eles – agiriam como um tipo de ignição 

sobre os centros nervosos vegetativos e é assim que a “psique” poderia produzir seus 

efeitos até o interior dos últimos recantos do corpo. Contudo, na pesquisa de teses 

semelhantes, revelam-se fraudes e não avançamos nada em nossos conhecimentos.  

Nenhum de nossos “ilusionistas”, com efeito, saberia explicar como as emoções se 

encontram nessa sede do tálamo nem como os pensamentos e os impulsos da vontade se 

mantêm no substrato cortical. 

Um segundo e importante grupo de pesquisadores tenta compreender a relação 

entre corpo e psique de outra maneira.  Eles tentam bloquear o “entre” pela descoberta 

de processos nervosos reguladores, mais e mais complexos; e de corpos químicos 

hormonais, sempre os mais diferenciados. Mas jamais os mais sutis produtos do 

metabolismo ou as mais refinadas conexões nervosas poderão esclarecer, 

verdadeiramente, a gênese dos fenômenos psíquicos. Jamais explicaremos estes últimos 
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pelos primeiros. Não os deduziremos, não mais do que a outros. É regra, coisa 

impossível; é fazer evaporar, bruscamente, uma substância física, por mais sublime que 

ela seja, em um fenômeno psíquico. Por consequência, se os pesquisadores desta escola 

tencionam mais do que uma terapêutica sintomática e manejável; se desejam alcançar 

uma compreensão dos fenômenos psicossomáticos, então eles perderam seu caminho. 

Um terceiro grupo se refugia no monismo materialista. Assim, F. Alexander 

culpa Sigmund Freud de ter descrito a conversão histérica como um salto misterioso de 

energias psíquicas no soma – e, portanto, Freud revelara, neste momento, grande 

sensatez. E Alexander questionou: o que tem lá de misterioso? Nós não podemos 

conceber os fenômenos psíquicos – pensamentos, emoções, instintos...- como 

percepções subjetivas de certos processos cerebrais, portanto psicológicos? Segundo 

ele, a nostalgia, o desejo de afeto, o sentimento de cólera seriam, unicamente, 

constituídos por certos processos cerebrais. E a impossibilidade de determinar, 

exatamente, a sua natureza física só conservaria a insuficiência de nossos métodos de 

investigação bioquímicas, elétricas e outras. Mas, se esses processos cerebrais 

bioquímicos se refletem subjetivamente nas emoções, percepções, pensamentos ou 

alucinações, a psicologia se encontra em tempo de descobrir. E isto, ao contrário dos 

processos fisiológicos exteriores ao sistema nervoso central. Bastaria nunca esquecer, 

em se falando de psicogênese, que, no fundo, nós (lá) temos apenas processos 

fisiológicos no sistema nervoso central; e que, definitivamente, o objeto dos psicólogos 

é, sempre, idêntico ao dos fisiologistas: o organismo vivo. Essas afirmações se 

encontram no novo trabalho de Alexander, Psychosomatic Medicine its Principles and 

Applications (24. F. ALEXANDER, 1950) que influencia toda a América. A propósito, 

este livro de doutrina deixa de lado todas as questões de doutrina e na obscuridade todos 

os problemas psicossomáticos. Além disso, ele cai em uma solução fictícia, fácil de 

denunciar. Pois a ideia mestra, segundo a qual alguns sentimentos, desejos, pensamentos 

e alucinações só seriam percepções ou reflexos subjetivos de processos fisiológicos; 

essa ideia mestra introduz, de maneira fraudulenta, a concepção de um sujeito que 

percebe, ou de um reflexo em algum espelho. E não nos diz nada quanto à origem dessa 

mercadoria de contrabando. 

Um outro monismo, mais “espiritual”, busca sair do impasse científico atual, 

afirmando a unidade psique-soma. Os pesquisadores acima, de simples slogans, 

transformam então a antiga relação causal em uma relação de expressão. Atrás dos 

fenômenos físicos e psíquicos imediatamente perceptíveis, eles colocam um fator “X”, 
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fundamentos de uns, assim como de outros. Às vezes eles chamarão esse fator “X” de 

“organismo unitário”, - enfatizando assim os dois aspectos, físico e psíquico – às vezes, 

“processo unitário de vida” ou “fenômeno vital unitário” (25. Cf., por exemplo, W. H. 

VON HYSS, 1952). Frequentemente eles recorrem à noção de “existência”, hoje tão 

costumeira, por caracterizar a sua hipótese explicativa. Às vezes, eles abandonam esse 

“X”, e falam de uma “correlação expressiva” no interior de uma misteriosa “unidade 

psique-soma”.  

Essa “relação expressiva” não lança, entretanto, nenhuma nova luz sobre a coisa 

que se manifesta ou sobre o conteúdo manifestado. Visto que é mesmo pela noção de 

“expressão” que se esvazia toda e qualquer possibilidade de investigação de conteúdo 

manifesto. O conteúdo é deduzido a partir de uma coisa que se manifesta e não temos 

mais como considerá-lo nele mesmo. E é por isto também que, mesmo considerando 

uma relação de expressão entre o corpo e a alma ou entre estes objetos e um terceiro, de 

ordem espiritual, não adquirimos nenhum esclarecimento melhor sobre a natureza do 

físico e do psíquico. Deste modo, nem o físico nem o psíquico podem ser submetidos 

um ao outro. Mais uma vez abandonamos a divisão tradicional da soma e psique. Toda a 

teoria da expressão movimentou-se em direção às relações epifenomenais, não 

considerando o monismo materialista. Somente ocorreu uma aparente modificação, 

mantendo-se o reducionismo.  

No âmago do monismo espiritual, o que se expressa é o “organismo unitário”. 

Encontrando-se este na base de tudo, permanece na obscuridade, acabando por só 

podermos defini-lo por sua hipotética capacidade de expressão. Recaindo assim em um 

círculo vicioso. Assim como com o conceito “fenomenologia da expressão”, que causa 

furor hoje em dia. Visto de perto, “fenomenologia da expressão” é um monstro híbrido 

que se devora a si mesmo. Pois a noção de expressão remete sempre a alguma outra 

coisa, à única realidade essencial, situada atrás do imediatamente percebido e se 

expressando no percebido. A fenomenologia, em contrapartida, tem por objeto a 

essência das coisas, tal como elas nos aparecem nelas mesmas, a partir delas mesmas. 

No monismo espiritual a causalidade diferenciou-se um pouco, na medida em que não 

se trata mais de uma matéria que afeta os sentidos, mas de um “X” espiritual e 

hipotético, de onde decorrem os feitos físicos e psíquicos. 

Finalmente, a teoria de Schultz-Hencke revela-nos, mais uma vez, a impotência 

congênita do espírito em realizar a síntese dos fenômenos físicos e psíquicos. Esse autor 

descreve suas ligações mútuas pela noção de uma simples “sincronicidade”, 
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reconhecendo assim que as tradicionais teorias psicológicas objetivas devem se 

contentar com a simples constatação - puramente exterior - de um paralelismo temporal 

dos processos (26. H. SCHULTZ-HENCKE, 1940 e 1951). Mitscherlich vem 

compartilhar dessa tese, já que – servindo-se de instrumentos habituais do pensamento 

médico- ele não chegara a descrever os feitos em questão, a não ser pela perífrase 

“fenômenos de simultaneidade psicossomáticos” (27. A. MITSCHERLICH, 1949-50 e 

1953). 

Mas basta, evidentemente, não mostrar a injustiça com a qual a medicina técnica 

falsificou a realidade, identificando os fenômenos percebidos através da lei da 

causalidade, da noção de substrato, de “espelhos”, de relações de “aspecto”, de 

hipóteses “expressivas”. A fim de progredir em direção a um pensamento mais próximo 

do homem e de “corporeidade”, convém considerar com o maior cuidado tudo o que as 

ciências naturais, em sua intolerância, descartaram, salvo a realidade.  
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                            Capítulo I  

       O Homem e seu corpo na perspectiva do Dasein 

 

Examinando o esquema etiológico das ciências naturais – esquema que hoje 

constitui o único fundamento da medicina psicossomática – contatamos isto: os 

conceitos que o sustenta são incapazes de desempenhar seu papel. Será que o 

pensamento técnico, ligado aos objetos, neglicencia uma parte da realidade humana, 

imediatamente dada? Tal pergunta nos faz, também, descobrir que os objetos 

construídos por este pensamento não existem verdadeiramente. Pois nem feitos 

psíquicos – o pensamento consciente ou inconsciente, as alucinações ou as emoções- 

nem as funções somáticas ou os órgãos existem “em si ou para si”, como insinuam as 

teorias fundadas sobre o esquema considerado. De outro modo, não existem “doenças” 

autônomas, tal como mau gênio. O estômago e as afecções estomacais, os pensamentos 

e a encefalopatia são apenas irreais abstrações. Igualmente, colocamos entre aspas a 

palavra “doença” a fim de marcar seu caráter duvidoso. Com efeito, só há meu braço, 

meu estômago, nossos instintos ou seus pensamentos; e, repare bem, nunca é outra coisa 

senão “eu estou doente” ou o “ser doente” (28. Cf. igualmente L. BINSWANGER, 

1947). Estes pronomes possessivos correntes – ainda subordinados ao espírito objetivo 

– nos assinalam, todavia, um “eu” incontestável, permanente e suprido por um 

desenvolvimento histórico. Eles designam um ser humano que – em sua qualidade de eu 

histórico e permanente – não saberia esgotar-se em nenhuma de suas “possessões”; nem 

em sua “substância física” em perpétuo devir; nem nos feitos psíquicos, também 

instáveis – que sejam esses instintos, emoções, alucinações ou pensamentos – nem, 

enfim, na soma destes dois domínios. Se não, como estes sentimentos, estes 

pensamentos, estes órgãos poderiam pertencer a um ser humano como seus próprios? 

Se não fosse, por sua natureza, senão um objeto no meio de outros, um organismo 

constituído por elementos anatômicos e físicos, como poderia essa mera 

justaposição, esse amontoado, conseguir que uma coisa ou uma pessoa me toque 

verdadeiramente, que eu os compreenda, que eu os perceba? O “poder estar comovido”, 

o “poder perceber”, o “poder compreender” pressupõem, ao contrário, um ser “aberto ao 

mundo”- que nós não encontramos em nenhum objeto simplesmente presente. Por 

natureza, o homem não somente não é um objeto “morto”; ele também não é mais um 
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simples “sujeito vivo”, de início fechado face ao mundo exterior, para entrar mais tarde 

em contato com esse mundo de maneira misteriosa, saindo dele mesmo, 

“transcendendo-se”. Nós nos atribuímos a qualidade de sujeito ou de “eu” nos casos – e 

somente nestes casos - em que nos engajamos previamente em uma reflexão sobre nós 

mesmos.  Ao contrário, se amigos da natureza, admiramos uma paisagem, ou se, 

simples cirurgiões, manuseamos instrumentos operatórios com a atenção necessária, 

cada um de nós se compreende como um ser tão próximo das coisas deste mundo que se 

fundem nelas corpo e alma, pela intensidade de sua atenção e de sua ação. Unicamente 

porque somos, nós mesmos, estas relações revelando um mundo, podemos dizer que o 

homem existe. Igualmente para o conceito de Dasein. Dasein, ou existência, nos fornece 

a palavra “da” ou lá. Dizendo que um homem existe, a língua alemã nos diz que ele está 

“lá”. Ele está “lá” como domínio luminoso na escuridão do grande mistério, onde 

residem as coisas do mundo e de onde elas podem surgir, afrontando a luz. O homem é 

esta clareira do ser. E meu Dasein não exclui, em nada, o dos outros; por essência, ele  

os inclui – como a luz do dia inclui todos os raios do sol.  

Nessas condições, questionando o que é o homem, certamente passamos ao lado 

de sua natureza original e verdadeira. Pois, dentro deste o que, nosso olhar já se dirige a 

uma pessoa ou um objeto: “Mas o conceito pessoa, assim como o de objeto, nos 

esconde a existência verdadeira do homem. Caracterizamos o homem como um Dasein 

estático, irredutível a um objeto?  Então ele não saberia ser, tal como mundo, sujeito ou 

pessoa, seja sob forma de “eu”, de “você” ou de “nós”. Ele não está mais limitado, antes 

de mais nada, a um papel de sujeito, colocando-se imediatamente em relação com o 

objeto, de modo que sua natureza consistiria na relação sujeito-objeto. Ao contrário, o 

homem é, originalmente, um ek-sistente, ou seja, um indivíduo de quem o ser há de 

sempre se encontrar localizado fora de si mesmo, na aparição do ser. Ele ek-xiste – na 

aparição do ser. E somente na luz desta aparição, alguma “relação” sujeito-objeto pode 

ser enunciada. Na medida onde o homem, ser estático, deve sustentar seu Dasein e 

proteger a amplitude, ele representa uma condição necessária, mas não suficiente, da 

aparição das coisas” ( 29. M. HEIDEGGER, 1947). 

      Não poderíamos, então, comparar a natureza humana a um objeto, mas sim a uma 

luz clareando as coisas do mundo, a uma melodia fazendo vibrar as coisas, segundo a 

cor da luz ou o timbre dos sons.  E é em função do estado da alma – esta cor da luz- que 

o mundo se desvela ou se esconde ao homem. Esse estado de alma não determina 

imediatamente a escolha particular, a claridade e a cor de suas ligações com o mundo? 
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O homem faminto não apreende o mundo de outro modo quando saciado? O homem 

amedrontado não vê outros objetos, ou ele não dá outra significação diferente do 

homem feliz por amar?  

Se o homem total não sabe se considerar como um objeto, sua “corporeidade” 

não pode ser unicamente um corpo limitado por uma epiderme. É preciso, ao contrário, 

conceber o corpo – com seu dispositivo animal, vegetativo e hormonal – como sua 

esfera pertencendo imediatamente à existência humana: dela tiramos o conceito, hoje 

tão obscurecido, de substância ou de matéria. Domínio de que o Dasein permaneceria 

sempre proprietário, o corpo representa um dos locais de passagem para a realização de 

nossas ligações com o mundo, ligações que constituem a existência. Para permanecer na 

metáfora luminosa, o domínio corporal assemelha-se ao eixo mais escuro no interior da 

chama de uma vela, eixo que é parte integrante da chama e constituindo um local de 

passagem de sua luminosidade. 

Como local de atualização e como domínio do Dasein, o corpo constitui uma 

condição necessária, mas em nenhum caso a condição suficiente da existência humana. 

Isto porque, por eles mesmos, nossos órgãos sensoriais nada podem ver, escutar, sentir, 

provar ou tocar. Da mesma forma, nossas mãos nada saberiam agarrar, nem nossos pés 

esboçarem o gesto da marcha. Ao contrário, os olhos e as orelhas, o nariz e a língua, as 

mãos e os pés podem funcionar como órgãos sensoriais ou motores – e cumprir seu 

dever – unicamente porque, através de sua “corporeidade”, o homem já se encontra “lá”, 

próximo das coisas deste mundo. Mas o homem, revelador de coisas, não está nesta 

categoria dentro do mundo e sim “dentro” de seu “ser no mundo” assim como de seu 

corpo; não se confundirá jamais com o “para dentro” de um objeto presente no interior 

de algum objeto oco. O homem, assim posicionado, não saberia “ser lá” a não ser que as 

coisas lhe apresentassem uma localização de morada. Inversamente, as coisas têm 

necessidade do ser humano para entrar na luz. Assim como com a luz “natural” do 

físico: ela só aparece depois de ter atingido as coisas e tê-las feito brilhar. 

Sempre mais imperiosamente, essa unidade essencial e original do Dasein 

antecede aos físicos modernos. Pelas fórmulas relativistas, pela teoria da indeterminação 

de Heisenberg, enfim, pela admissão explícita de que jamais o observador pode ser 

inteiramente separado do objeto observado, eles reconhecem esse estado de fato.  

Contudo, eles o interpretam à sua maneira a tanto tempo, que o pensamento deles 

permanece mergulhado na relação sujeito-objeto. Porém, se o homem não vive a não ser 

encontrando-se “lá”, na sua vida e na sua corporeidade, a definição primária de seu 
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corpo não será jamais biológica. É igualmente fraudulenta toda analogia entre a 

“corporeidade” do homem – pertencendo imediatamente à sua existência e nela 

oscilando – e a do animal, visto como um organismo. Aliás, o conceito de organismo 

não satisfaz nem mesmo ao ser animal. Mesmo juntando ao corpo humano dos 

biologistas o nível superior de uma alma, e depois um espírito, e depois um “setor 

existencial”, não encontraremos, jamais, o elemento essencial e decisivo do corpo. A 

simples possibilidade de examinar o corpo humano pelos meios das ciências naturais e 

de defini-lo química e fisiologicamente como um organismo não apresenta nem a 

mínima prova de que tais definições tocam o essencial. Provavelmente, mesmo essas 

experiências nos escondem mais do que nos desvelam acerca do aspecto humano do 

corpo. Em contrapartida, várias evidências estabelecem que toda a “corporeidade” 

humana pertence imediatamente à ”relação estática do Dasein”  com as coisas do 

mundo. E assim, em toda experiência direta de existência verdadeira, em toda 

concentração profunda, o corpo nunca está lá. Ele não desempenha nenhum papel. Ele 

não é percebido como objeto. O fenômeno da atenção é tal, então, que não somente não 

saberíamos objetivar o corpo, mas que não experimentamos nem mesmo explicitamente 

as sensações físicas. Se, impaciente de rever um velho amigo, corro ao seu encontro, 

minha existência já se encontra a tal ponto perto dele, que não tenho nenhuma 

consciência de meus pés. Entretanto, estes são obrigados a suportar setenta quilos a cada 

passo. Além disso, um trabalho manual interessante é executado sem nenhuma reflexão, 

sem representação prévia de minhas mãos. Portanto, se essas partes do corpo, por 

natureza e originalmente, não pertencessem à minha existência inteira e não objetivável, 

neste caso, se estas partes são apenas órgãos, no sentido de instrumentos ou de 

aparelhos com os quais o corpo seria equipado, eu deveria prestar atenção a eles antes 

de utilizá-los.  Aristóteles, ao denominar a mão de utensílio por excelência, acaba por 

ser entendido por uma teoria explicativa do mundo como um simples conjunto de 

relação de causa e efeito entre os objetos. Porém, aí não está uma “verdade”, pois tal 

concepção de causalidade não apreende a verdadeira natureza da mão. Pela mesma 

razão, é inadmissível que tantos antropologistas modernos – como Plessner, Sartre, 

Marcel, Merleau-Ponty – dizem, em uma mesma e única frase, que o homem tem um 

corpo e que ele é seu corpo. Com efeito, para levar a sério esses dois complementos de 

frase, seria necessário – coisa impossível – conciliar duas perspectivas: a de uma 

concepção “instrumental”, só fazendo ver objetos utilizáveis, e a do ser, revelando a 

natureza humana em um sentido existencial. 
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Linhas acima já havíamos reconhecido como sendo quase vazia de sentido a 

afirmação segundo a qual a demência traumática de um homem teria sido causada por 

uma lesão cerebral devido a um projétil. Como, por outro lado, verdadeira causalidade: 

a substância cerebral destruída produziria as ideias delirantes de nosso doente 

“orgânico”, seu estado vegetativo, para assim dizer onírico, somente interrompido pelos 

acessos de excitação alucinatória? Desde que consideremos o cérebro de um 

traumatizado como um objeto e procuremos o porquê da coisa destruída, sacrificaremos 

para sempre a realidade integral, a única capaz de nos fazer compreender tal 

acontecimento. Nunca mais realizaremos a síntese dos dois conceitos: o cérebro-objeto 

e o ser humano. Para abrir caminhos a soluções adequadas, é preciso não perguntar qual 

objeto foi mais ou menos destruído pelo disparo, mas sim quem foi atingido de tal ou tal 

modo pelo projétil. Com efeito, o homem não tem um cérebro, da mesma maneira que 

ele possuiria uma máquina de calcular. Pelo contrário: ele é, ele mesmo, seu cérebro, na 

medida em que seu Dasein encontra-se na sua “corporeidade” cerebral. Essa é a única 

razão pela qual um projétil, atingindo o cérebro, nunca atravessa um simples objeto, 

mas sempre a inteira existência de um homem.  

Precisamente, os acontecimentos que confundem o cirurgião moderno, que 

escapam ao seu espírito hiper-concreto, revelam o caráter particular da corporeidade 

humana. Uma vez que as psicoses pós-operatórias em pessoas normais permanecem 

muito raras nas intervenções habituais – um quarto em cada mil, aproximadamente – 

parece que as operações modernas do coração, em que o abrimos para dilatar 

manualmente as válvulas, acarretam, de seis a dez vezes mais frequentemente 

complicações psíquicas graves. É assim que Schlegel, em um grupo de 300 pessoas 

operadas, anteriormente muito equilibradas, não constata nada menos que nove estados 

psicóticos pós-operatórios graves (declaração verbal de J. Schlegel, Zurique). E, como 

observou esse autor, os números dos hospitais americanos, onde as operações do 

coração totalizam milhares, revelam uma mesma porcentagem. Um pouco depois da 

cirurgia, um paciente de Schlegel suicidou-se por enforcamento, e dois outros pulando 

pela janela. Três precisaram ser transferidos para um hospital psiquiátrico, devido a seu 

estado esquizo-paranóide, e outros três tornaram-se gravemente depressivos, caindo em 

uma apatia completa. Esses incidentes psicóticos não seriam explicados por uma anemia 

cerebral, ocorrida durante a operação: nenhum dos pacientes, com efeito, apresentava 

uma síndrome psico-orgânica pós-operatória do sentido de um “tipo de reação exógena” 

- Exogener Reaktionstypus de Bonhoeffer. Pela mesma razão, o hidrometabolismo 
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desses pacientes – talvez mal supervisionado e tornado insuficiente depois da cirurgia – 

não explica o fenômeno em questão. Também pouco convincente é a teoria 

psicogenética: esses doentes teriam tido, consciente ou inconscientemente, ideias 

aterrorizantes quanto à atrocidade e ao perigo da intervenção no mais profundo de seus 

corpos – daí o seu pavor. Com efeito, a experiência de cateterismos cardíacos pré-

operatórios mostra uma contradição. Uma sonda, longa e extremamente fina, é 

introduzida no sistema circulatório, até que a ponta desta sonda atinja os ventrículos do 

coração. Tudo isto feito sob controle radiológico constante. Se o médico toma cuidado 

com estes fenômenos, ele ouvirá certos pacientes, particularmente sensíveis à sua 

“corporeidade”, declararem, grosso modo – no momento em que a sonda penetra no 

coração –“Me parece que, no momento, tudo vai desaparecer e, entretanto, permaneço 

plenamente consciente.” Ou, de outro modo: “Tenho a sensação de que toda a minha 

vida se esvai”. Essas palavras provam: nossos pacientes vivenciaram uma experiência 

de perturbação existencial grave. E aqui não se trata – explicação orgânica – de alguma 

anemia cerebral – ou – explicação psíquica – de alguma auto-sugestão. Com efeito, uma 

anemia cerebral, causando sensações tão veementes, deveria acarretar o mínimo 

distúrbio de consciência. Também não há auto-sugestão, pois esse angustiante “esvair da 

vida” surge, sempre, no preciso momento em que a sonda entra no coração. E esse 

momento permanece imprevisível para o paciente, que não sente o avanço da sonda, 

nem pode segui-la. Outro fato desfavorável às explicações psicogenéticas das 

perturbações aqui estudadas: outras cirurgias (trepanação, ressecção do estômago) 

deveriam, igualmente, ocasionar ideias angustiantes e, portanto, não registramos um 

número maior de psicoses do que as que ocorrem nas intervenções periféricas benignas. 

Se essa frequência de complicações psíquicas depois de cirurgias cardíacas se 

confirmasse definitivamente, os cirurgiões seriam obrigados – mesmo que só por razões 

práticas – a pesquisar seriamente o que é que eles fazem. Aqui, seu escalpo não abriu 

um aparelho mais ou menos complicado, ou um órgão que o homem possui como um 

objeto qualquer. Enfiando seus dedos no coração, e rasgando as aderências de suas 

válvulas, eles penetram em pleno centro de uma existência humana. Longe de ser um 

simples órgão situado ao acaso no meio do organismo, o coração é mesmo o centro da 

existência humana, na medida em que esse centro aparece fisicamente. Fisicamente, e 

de maneira imediata, o coração representa o domínio estrutural, o fenômeno parcial 

pertencente ao centro da existência humana. Eis porque podemos falar de um golpe do 
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destino que teria atingido alguém em pleno coração, e eis porque tais vítimas do destino 

chegam, algumas vezes, à destruição física: crise cardíaca. 

Eis outro exemplo apoiando a concepção da “corporeidade humana”, própria da 

filosofia do Dasein: a atitude de muitas pessoas em relação a seus próprios dentes, 

atitude esta muitas vezes incompreensível ao pensamento lógico. Ela vai desde um 

medo exagerado do dentista, até apavorantes ideias fixas como, por exemplo, não poder 

continuar vivendo em caso de problemas dentários importantes, e até mesmo suicídio 

depois da perda de seus dentes (30. Cf. este tema E. DOLDER, 1950). Tivemos 

oportunidade de estudar o psiquismo de dois homens que tentaram intensamente o 

suicídio, após terem sido arrancados seus dentes, ao longo de um exame de um tumor 

excessivamente importante. Conhecemos outra pessoa que, durante longos anos, 

passeou na rua com a mão diante da boca, pois ela tinha uma crença de que ela não 

saberia mais viver se caísse e quebrasse seus dentes. Fumante apaixonado, esse doente 

renunciou subitamente ao tabaco, após saber que a nicotina poderia danificar a dentição. 

Esses três pacientes se caracterizam por uma grave inibição neurótica, que só lhes 

permite relações sociais extremamente rudimentares. Com efeito, suas relações com o 

mundo se reduzem à única ação de comer, de segurar e manipular os alimentos. O resto 

de suas atividades – e eles o dizem utilizando quase as mesmas palavras – desenrola-se 

de uma maneira puramente racional automática. No que concerne aos dois candidatos 

ao suicídio, ao arrancar seus dentes, destruímos suas últimas relações com mundo, sua 

última possibilidade de vida: tal é a importância existencial dos dentes para o homem. 

Quanto ao terceiro doente, o medo de perder seus dentes só desapareceu após um longo 

tratamento psicanalítico, no qual rompeu a limitação da existência restrita unicamente à 

nutrição, para abrir uma possibilidade de presença nas numerosas e novas modalidades 

de comportamento.  

Conceber o corpo humano a partir de seu Dasein, instantaneamente revelador do 

mundo, portador de um estado de alma e revelado nas relações sociais e ambientes, está 

longe de ser um simples jogo “filosófico”- até mesmo para os médicos e para os 

biologistas. Nossa concepção da “corporeidade” humana repousa sobre a estrutura 

fundamental de nossa existência, sobre o “ser no mundo” tal como o entende Martin 

Heidegger. É a Martin Heidegger, e ao seu pensamento ontológico fundamental – 

denominado, também de “analítica do Dasein” - que devemos a descoberta desse traço 

fundamental de toda existência humana. Convencidos de que nossa concepção esta mais 

próxima da natureza ou da “verdade” do corpo humano, nós a declaramos “de acordo 
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com a filosofia do Dasein” ou “de acordo com a perspectiva do Dasein”. Ele tem, ao 

menos, a vantagem de corresponder à experiência imediata, já que ela se opõe à teoria 

freudiana de um narcisismo primário total ou de um auto-erotismo total. Finalmente, já 

que Freud reduziu os instintos auto-eróticos e narcisistas – antes presumidos primários – 

a algum processo fisiológico ocorrendo nas zonas erógenas do corpo, isto nos força a 

considerar nossa perspectiva do Dasein como o oposto mais extremo e mais marcante, 

não da compreensão humana de Freud sobre o esquema prático e terapêutico, mas de 

sua teoria psicanalítica. Não esqueçamos, entretanto, que o próprio Freud sempre falou 

de sua teoria como uma superestrutura secundária e singular, a evoluir.  
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                             Capítulo II  

 A concepção do Homem e de seu corpo, segundo a filosofia do 

Dasein, comparada às teses da “Fenomenologia Existencial Moderna” 

 

Nossa compreensão do homem segundo a filosofia do Dasein afasta-se 

totalmente da teoria psicanalítica. Tais diferenças também são encontradas entre os 

“fenomenológos”, tais como articuladas em obras recentes de psiquiatras e filósofos 

franceses. Certamente, os autores das perspectivas fenomenológicas citam 

frequentemente a ontologia fundamental de Martin Heidegger. Eles admitem que a 

fenomenologia heideggeriana  revela a estrutura originária de base da realidade humana: 

um “ser no mundo”. Mas o “ser no mundo” dos fenomenólogos existenciais não 

corresponde, absolutamente, à significação que Heidegger dá a este termo. Trata-se de 

um equívoco completo com relação à importante descoberta de Heidegger. Mas 

justamente esse equívoco apresenta uma vantagem por permitir diferenciar a noção de 

existência e “corporeidade”, tal como formuladas por Heidegger, das mesmas noções tal 

como desenvolvidas pelos fenomenólogos existenciais. Merleau- Ponty em A 

fenomenologia do corpo (31. A. de WAELHENS,1950) e em Uma filosofia da 

ambigüidade ( do mesmo, LOUVAIN, 1951), aponta para sua concepção de existência e 

corporeidade. Waelhens recrimina Heidegger de ser profuso em suas não cumpridas 

promessas no que concerne à “corporeidade”. Considera que Heidegger não ultrapassou 

a fase da afirmação dogmática ao discutir a corporeidade. Waelhens afirma ainda que 

em todo Sein und Zeit (32. M. HEIDEGGER,1927)  há pouco mais de trinta linhas que 

se referem à estrutura do conhecimento sensível e que nem mesmo dez linhas são 

relativas ao problema do corpo humano. Em contrapartida, o existencialismo francês, 

complementa, teria rapidamente e plenamente reconhecido a importância do problema 

corporal para uma concepção do homem como um “ser no mundo”. Em poucos anos o 

existencialismo francês teria produzido uma quantidade considerável de descrições 

concernentes à noção de corpo. Essas teses teriam tal importância, que determinaram, 

provavelmente, toda a psicologia fenomenológica e toda a filosofia do futuro. 

Não podemos negar, com efeito, que as obras de J. P. Sartre, Gabriel Marcel, 

Merleau-Ponty, de Waelhens e Ricoeur, supondo a “corporeidade” por um ponto de 

vista fenomenológico, ultrapassam em amplitude, e muito, os estudos de Heidegger. 

Mas isto não permite, de maneira nenhuma, decidir se a fenomenologia existencial era 
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capaz - por sua amplitude – de aprofundar o pensamento de Heidegger.  Em suas 

milhares de páginas sobre o corpo humano, teria seu pensamento somente igualado a 

significação autêntica das dez linhas de Sein und Zeit? Não ousaremos afirmá-lo. 

Sem dúvida, poderíamos crer, a priori, que os fenomenólogos existenciais de 

língua francesa seguem, passo a passo, os passos de Heidegger. Fiéis a Sein und Zeit, 

também eles exigem um combate imediato e enérgico contra toda a tradição da 

psicologia cartesiana, tanto a intelectualista quanto a empirista. E assim, de Waelhens 

escreve: “Dizer que minha existência consiste, e se reduz, a ser no mundo, é afirmar que 

uma dualidade entre meu ser e minha subjetividade, de um lado; e a maneira como 

existo, meu corpo, de outro; torna-se impensável. Trata-se, em outras palavras, de ir 

contra a corrente de toda a tradição da psicologia cartesiana e intelectualista tanto 

quanto empirista”  (33. A. de WAELHENS). 

Posteriormente, vimos que todos os autores “fenomenológicos existenciais” se 

satisfazem em proclamar o objetivo da ontologia fundamental, sem jamais realizá-la. 

Por mais que chamem a concepção de Heidegger de um “ser no mundo” como 

característica essencial da existência humana, eles não ultrapassam, contudo, o passo 

decisivo, exposto fundamentalmente. 

Sem dúvida Jean–Paul Sartre leu bem rapidamente as passagens essenciais se 

Sein und Zeit. Com efeito, ele chega a afirmar, por exemplo, que o “ser no” contido na 

noção de “ser no mundo” é definido como “Befindlichkeit” (situação) e como 

“Verstand” (inteligência) – afirmação absurda.  Afirma ainda que Heidegger haveria 

tirado o “ser com os outros homens da vaga comunidade afetiva, unindo, por exemplo, 

os membros de uma equipe de remo (34. J. P. SARTRE, 1953). Por tais explicações, 

concluímos que Sartre não poderia seguir, verdadeiramente, o pensamento de Heidegger 

concernente à interpretação do mundo e que o filósofo francês  se aproxima mais de  

Descartes. E assim, apesar da fórmula heideggeriana de um “ser no mundo”, Sartre se 

perde totalmente na ideia de uma “espírito-coisa” ou de um “sujeito-coisa”, de uma 

“consciência” no sentido da res-cogitus cartesiana, assim como em uma concepção da 

“corporeidade” humana como res-extensa, como uma coisa materialmente expandida, 

objetivamente presente. Essa estagnação de Sartre aparece melhor, talvez, nas mesmas 

passagens em que – de maneira aparentemente existencial – ele fala do homem e do 

mundo, que ambos são seres em relações mútuas, e que o princípio do seu ser é a 

relação ( 35. M. HEIDEGGER, 1927). Mas, imediatamente, ele acrescenta: “Sucede-se 

que a relação primeira vai da realidade humana para o mundo: surgir, para mim, é 
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revelar minhas distâncias às coisas, e daí mesmo fazer com que haja coisas” (36. J.  P. 

SARTRE, 1953).  E, na página seguinte de sua obra principal, ele especifica ainda sua 

opinião sobre a natureza humana: “Ser” significaria sempre, para o homem, o 

compromisso em uma  perspectiva particular, determinada pela localização de seu 

corpo, ponto de onde partem suas relações com as coisas. “Assim o conhecimento só 

pode ser surgimento engajado em um ponto de vista... Ser, para a realidade humana, é 

ser lá, ou seja ‘lá sobre a cadeira”, “lá nesta mesa”, “lá no topo desta montanha”, com 

estas dimensões, com esta orientação, etc... (op. cit. p. 371)           

Não saberíamos manifestar melhor seu apego a um subjetivismo cartesiano: 

Sartre remete a relação primeira da realidade humana ao mundo e faz a criação das 

coisas dependerem da aparição humana. Colocando o ser humano na parte do espaço  

ocupada pelo corpo e definindo este último como um “centro de referências para os 

objetos do mundo’’ (J. P. SARTRE op.cit. p. 427), não teria Sartre traído sua tendência a 

considerar o homem como um objeto, face a outros objetos em alguma parte dentro de 

um espaço oco? Com certeza, existe o espírito ou a “consciência” funcionando no corpo 

humano e a partir dele. Mas, à parte disto, para Sartre, não existe ele “tem” ou ele não 

“existe”; no fundo, só existem significações desprovidas de sentido. “Existir e ser uma 

coisa” são, a tal ponto, sinônimos para ele, que acredita poder conceber a essência 

humana a partir do modo de uma pedra. Para Sartre, a realidade autêntica não pode ter 

um nome, pois todo termo atribuído a uma coisa a falsifica, adicionando a sua simples 

“facticidade” uma significação inventada pelo homem. Todas as relações de significação 

entre as coisas são, para Sartre, apenas imaginações irreais, colocadas juntas – um 

verdadeiro “nada”. Por aqui, Sartre não somente contradiz o “Nichts” heideggeriano, 

mas também inverte, no mesmo golpe, a noção de coisa e da ek-xistência humana. 

É verdade que Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, de Waelhens e Ricoeur se 

distanciam, expressamente, desse cartesianismo extremista. Entretanto, eles 

permanecem fiéis à concepção que Sartre faz do corpo, ultrapassando-a mesmo, se é 

possível, em objetivação. Com efeito, Sartre conhece, apesar de tudo, uma “dupla 

contingência” da existência humana, na qual se encontra a facticidade heideggeriana, o 

fato puro simples que sou (op. cit.p. 371). Os fenomenólogos existenciais se apropriam, 

somente, da segunda metade da concepção de Sartre. Por facticidade, eles entendem o 

simples factum brutum de um “ser assim” de coisas presentes, como, por exemplo, os 

dados históricos de um sujeito e, sobretudo, o modo particular, como a posição de meu 

corpo. Um exemplo concreto, trazido por Waelhens, e lembrando muito uma ilustração 
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de Heidegger (37. M. HEIDEGGER, 1927) nos ensina, claramente, a esse respeito. 

Suponhamos, então, com Waelhens: Um importante negócio me obriga a um 

deslocamento que só posso efetuar a pé. Coloco-me a caminho, inteiramente tenso, 

projetado em direção daquilo que constitui o motivo de minha viagem: este negócio que 

devo concluir na cidade vizinha e do qual depende o restabelecimento de minha fortuna. 

Mas o caminho é longo, difícil, e eu não tenho o hábito de caminhar. Depois de certo 

tempo me sinto cansado, depois eu manco; logo, experimento um verdadeiro 

sofrimento, me dou conta de que tenho um machucado no pé, e que andar mais se 

tornará um suplício. Entretanto, eu persevero, pois é preciso que eu chegue, tento domar 

minha dor fixando-me na aposta de minha viagem. Obrigo-me a esquecer meu corpo 

cansado, e até mesmo a estrada que ele percorreu. Antecipo constantemente: “Assim 

que estiver a altura de tal curva que já percebo, não terei mais que uma hora para 

andar”. Se eu tiver a coragem de continuar, em 3 horas o negócio terá sido concluído e 

minha situação financeira restaurada; pensemos em “aquilo que serei, então”.  Ainda 

que a dor e a fadiga continuem insuportáveis, meu corpo só está presente 

implicitamente, lateralmente, como  se estivesse através de um véu pois o meu projeto é 

o único objeto temático de minha consciência e todo o resto é, em relação a ele, um 

fundo vivido “em surdina”, ou mais exatamente, em contraponto. Logo, entretanto, os 

próprios objetos temáticos me revelam minha dor: é a estrada que me machucou, e esta 

venda, objetivo imediato de minha viagem, está cada vez mais distante, e torna-se uma 

tarefa penosa, horrível, que, em um momento, talvez, se tornará impossível. Enfim, este 

roçar do meu sapato contra o pé desaparece, enquanto  objeto susceptível de ser fixado, 

e do qual, em um sentido, eu podia me  diferenciar: doravante, sou, inteiro, esta dor 

lancinante, ondulante: como diz Sartre, “eu existo minha dor”. E a partir deste 

momento, nela me revelo a mim mesmo como que pura facticidade, como que puro 

“este”... Na dor, meus “órgãos não são mais a maneira cuja qual disponho meus 

projetos, mas um modo particular de existir de minha facticidade”. (38. A. de 

WAEHLENS). 

      Basta opor a esses propósitos uma única frase de Sein und Zeit – frase em itálico, é 

verdade – para logo compreender o quanto a “fenomenologia existencial” obedece ao 

espírito da objetivação e como ela transformou a “Faktizität” humana de Heidegger em 

uma “facticidade” dela. Heidegger afirma, expressamente: “A facticidade não é o estado 

de fato, a realidade de uma coisa presente. 'Facticidade' significa, simplesmente, este 

modo do Dasein: a saber que ele é e que ele deve ser” ( 39. M. HEIDEGGER, 1927). 
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Waelhens admite em seguida que esta “facticidade”, este “ser isto” ou “ser coisa” 

aparece, unicamente, na dor e como fenômeno-limite: “O projeto nunca está longe, 

quem voltará a lidar com tudo... Os projetos que me fazem ser.” Mas, então, 

compreenderemos igualmente menos o que quer dizer “existir minha dor” e como um 

“espírito-objeto”, autor de projetos, chega a se infiltrar em uma coisa, mesmo muito 

próxima, transformada em um puro “este”, para então libertar-se, transcendendo. Como 

poderá uma “consciência”, com seus objetos temáticos de um objetivo de viagem e de 

uma transação financeira, perder-se no objeto “pé”? E como este objeto rejeita os outros 

para apossar-se da consciência? Como esta mesma consciência, se completamente 

absorta, conseguirá libertar-se para reencontrar as outras coisas do mundo? Entretanto, é 

fácil observar o quanto essas questões de absorção da consciência em uma coisa provam 

que os “fenomenólogos existenciais” se movem em um domínio caracterizado pela 

ontologia fundamental, como uma decadência, e como um esquecimento do ser, 

mascarando necessariamente toda aparição sobre o Dasein, enquanto “existência” (40. 

M. HEIDEGGER, 1927). 

Eis porque, também frente ao existencialismo francês, convém restabelecer a 

concepção da existência humana de acordo com a filosofia do Dasein. Até porque não 

saberíamos compreender adequadamente um coração humano, ou um dente humano, 

como simples “órgãos-objetos”, como uma facticidade no sentido de um factum brutum. 

É necessário preservar, no exemplo dado por Waelhens, o corpo e o pé de toda tentativa 

objetivante. Primeiro, e contrariamente ao que afirma Waelhens, eu me encontro mais 

no meu corpo, minha “corporeidade” aparece mais na caminhada, justo quando, ainda 

livre da dor, mas perdido em meus projetos, acelero em direção ao meu destino. Em 

contrapartida, se meu pé me machuca, minha atenção é desviada pela dor dessas 

relações com o mundo, nas quais, ainda há pouco, meu ato de caminhar desaparecia. 

Todavia, mesmo aqui, meu pé não é um simples objeto. Por mais que ele me machuque, 

a ponto de me impedir completamente de caminhar, meu pé pertencerá, sempre 

imediatamente, à minha relação estática com o mundo. Mesmo se, na minha 

consciência, eu objetivo o pé dolorido e cuido dele como um órgão doente, eu o faço 

unicamente para poder resolver meus negócios, apesar de tudo. E se a dor me fizesse 

quase perder os sentidos, eu diria que me levassem ao hospital, visando uma cura que, 

todavia, me traria a possibilidade de concluir meu negócio. Eu sou, entre outros, meu 

próprio pé, eu existo nele; consequentemente, mesmo petrificado pela dor, ele pertence, 

por natureza e irrevogavelmente, às relações com o mundo que formam minha 
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existência, assim como ele pertence ao ato de caminhar. Por essa única razão – em 

minha qualidade de “existente”, clareira do ser que me acompanha nas maiores dores – 

podendo me retirar na “corporeidade” de meu pé ou por ele ser absorvido. Para que isto 

aconteça, não é preciso nenhuma transmutação misteriosa ou inimaginável, me 

obrigando a me transformar em uma coisa, mas consiste em apropriar-me do modo, 

completamente diferente, do “isto”.   

O exemplo de Waelhens mostra claramente, e antes de tudo, que os 

“fenomenólogos existenciais” não submetem seu pensamento à fenomenologia no 

sentido de uma ontologia fundamental. Além disso, e pelo mesmo movimento, ele 

explica pelos diferentes meios que a “fenomenologia existencial” tenta, segundo seu 

projeto, ultrapassar a posição cartesiana. Com efeito, ele nos revela que vamos 

considerar o res cogitum como uma coisa capaz, apesar de tudo, de fazer projetos. Os 

“fenomenólogos existenciais”, seguindo seus próprios termos, tornam o antigo e puro 

“eu” de Descartes em “eu existo”. E assim, podemos ler: “Assim que digo: - eu existo -, 

vejo, incontestavelmente, algo mais (do que o eu puro); vejo obscuramente este fato de 

que já não sou mais somente por mim, mas que eu me manifesto (41. G. MARCEL, 

1939) ...” Merleau-Ponty e de Waelhens chamam este “eu” que se manifesta de um “eu 

engajado”- engajado em um certo mundo físico e social, e tendendo continuamente em 

direção ao seu mundo. (42. MERLEAU-PONTY, 1945). 

Quanto a Ricoeur, ele vê a subjetividade humana como um maço de atos 

intencionais. Ele escreve, literalmente: “Sua essência (do conhecimento da 

subjetividade) é de respeitar a originalidade do cogitus como maço de atos intencionais 

de um sujeito” (43. P. RICOEUR, 1949). Parece, então, que recorre a uma concepção, 

imediatamente derivada de Husserl, sobre a subjetividade transcendental. Mas este 

ainda se apoia na posição cartesiana. 

Mesmo não falando mais de um sujeito, mas de um “eu engajado”, ou de uma 

“subjetividade engajada”, a maioria desses autores continua, no fundo, mantendo a 

“coisa-sujeito”, separada, originalmente, do mundo. Sua participação no mundo, suas 

relações com os objetos do mundo, são concebidas segundo a velha filosofia alemã do 

ato, como o misterioso poder de transcender que possui uma imanência. Assim, 

Waelhens menciona “atos vividos, inseparáveis de uma intencionalidade que os dirige 

para fora deles mesmos” (L. c. 389). Segundo Merleau-Ponty, por outro lado, nós 

teríamos “uma intencionalidade que segue o movimento geral da existência” (L. c. 183). 

Em Sartre, os “projetos” se constituem por uma “consciência”, que me tiram de mim 



 

 
 

48 

mesmo e me colocam em relação com o mundo (44. J. P. SARTRE, 1953). Merleau-

Ponty e Waelhens reconhecem, além disto, uma “pulsação existencial que me dirige em 

direção aos objetos do meu Umwelt ordinário” (45. A. de WAELHENS). Em outro 

lugar, nos mantemos com uma “transcendência ativa da consciência, o movimento pelo 

qual ela se lança em uma coisa e em um mundo”, assim como com uma consciência 

“que se projeta em um mundo físico” ( 46. MERLEAU-PONTY, 1945)). Para encerrar, 

chegam até mesmo a interpretar o “projeto” do qual fala Heidegger em Sein und Zeit, 

como um “projeto motor”, no sentido de uma “intencionalidade motriz”; ou seja, como 

uma obra da subjetividade (47. MERLEAU-PONTY, 1945). Contudo, Heidegger nos 

advertiu contra esta concepção, absolutamente contrária à compreensão do ser no 

domínio da “analítica existencial” (M. HEIDEGGER, 1947). 

Eis porque todos esses “eu” se manifestando, todas essas subjetividades 

“engajando-se no mundo”, esse cogito suporte do mundo, e essa “consciência” 

elaborando seus projetos e seus planos, possuem o mesmo caráter de objetos que, em 

outro momento, possuía a res cogitus cartesiana. Eis porque, também, a “fenomenologia 

existencial” negligencia, facil e necessariamente, o aspecto aberto do Dasein. Será que a 

verdadeira natureza de uma existência bem analisada, não quer, precisamente, que o 

homem, em seu Dasein, não se confunda, facilmente e totalmente, em suas relações 

com as coisas e com os outros homens no mundo? Será que ela não quer que como eu 

ele se desenvolva nessas relações, que ele seja essas relações? Ele não é, então, 

originariamente, e definitivamente, um “eu”, um “cogitus”, uma “consciência” ou uma 

“subjetividade” que exigiria, ainda, um engajamento, um ato intencional, uma projeção 

ou uma pulsação para poder transcender dela no mundo. 

Visto o caráter de objeto de todas as entidades espirituais para os 

“fenomenólogos existenciais”, estes deveriam, fatalmente, conceber o corpo humano 

como correlativo material do “eu”, do “cogitus”, da “consciência”, da “subjetividade”. 

E mesmo as expressões reiteradas “existir meu corpo”, “ser meu corpo”, ou os “órgãos 

que são o modo do qual eu apresento meus projetos”, não nos enganarão sobre esse fato 

fundamental, já que tais autores não explicam seu “existir” e desmentem 

frequentemente suas teses existenciais, mal eles as formularam. Como exemplo, eis o 

que Waelhens nos declara: “Como pode ser que eu seja estes cabelos que vocês veem 

agitar-se ao vento, este dedo que vocês veem agarrar uma colher, este estômago que o 

radiologista percebe na radiografia? A resposta é simples: não tem problema, porque eu 
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não sou eles.” E o autor não se inquieta por fazer desaparecer essas partes corporais, 

como que simples “objetos de percepção” do ponto de vista de outra pessoa. 

O corpo, coisa simplesmente presente, autônomo, em suas ligações com a 

“consciência”, com a “subjetividade”, ou o “cogitus”, só desempenha o papel de um 

meio, de um instrumento, de um órgão ou de um veículo. Textualmente, Sartre declara: 

“O corpo é o instrumento que sou. Ela é minha facticidade de ser 'no-meio-do-mundo', 

como a ultrapasso em direção ao meu ser-no-mundo (49. J. P. SARTRE, 1953)”. 

Igualmente, segundo Gabriel Marcel, eu me junto ao meu corpo para poder me 

manifestar e aparecer para o mundo (50.G. MARCEL, 1939). E Waelhens afirma: “Visto 

que é pelo meu corpo que estou presente no mundo e me insiro nele (51. DE 

WAELHENS).” A verdade é justamente o oposto, se analisarmos o “ser-no-mundo” 

conforme a filosofia do Dasein. Somente o “ser-no-mundo” original do homem me 

permite uma corporeidade. Para Gabriel Marcel, principalmente, o corpo se revela um 

simples instrumento, e este autor deseja, até mesmo, inferir a prática de nossos 

instrumentos habituais do uso instrumental de nossos corpos: “Quando tento elucidar 

minha ligação com meu corpo, este me aparece como alguma coisa da qual eu já tinha a 

prática ( como a do piano, de uma serra ou de um barbeador), mas sendo que todas estas 

práticas extensões da prática inicial, a qual é justamente a do corpo (52. G. 

MARCEL,1935).” Também  “pulsação existencial de Merleau-Ponty recorre ao corpo 

susceptível para me conduzir (em direção aos objetos do meu Umwelt), assim como 

para  me retirar”. E este pensador prossegue, enfatizando o caráter de veículo, de 

simples objeto, apresentado pelo corpo. “Nós só alcançamos o mundo pelo corpo”, pois 

“o corpo é o veículo do ser-no-mundo, e o corpo serve para que o ser vivo se reúna a um 

meio definido...” ( 53. MERLEAU-PONTY, 1945).  

Na realidade, porque – no meu “ser-no-mundo” original ou em minha ek-

xistência – eu já estou próximo das coisas e, por essa única razão, eu posso me 

aproximar fisicamente de um objeto do mundo ambiente . Fazendo do “ser-no-mundo” a 

total antítese do que havia sido concebido pela analítica do Dasein, os “fenomenólogos 

existenciais” imaginam o corpo como uma realidade tão concretamente presente em um 

local dado, que meu “lá” estaria determinado pela posição de meu corpo. Eles afirmam 

que o corpo seria o centro absoluto (54. A. DE WAELHENS), ao redor do qual se 

organizariam minhas percepções e do qual irradiariam, no espaço, uma multiplicidade 

de fios intencionais. De modo semelhante, Sartre já havia falado desse “centro de 

referências para os objetos do mundo”. É necessário, então, que todo ser humano seja, 
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sempre, uma realidade presente em algum ponto do espaço, lá sobre esta cadeira, lá 

sobre esta montanha. E Merleau-Ponty completa: “Do meu corpo partem em direção a 

ele (o Umwelt) um grande número de fios intencionais” (55. MERLEAU-PONTY, 

1945). Entretanto, não é, de modo nenhum, a posição do meu corpo que determina meu 

“lá” no espaço. Na origem, nunca há um “eu” privado de toda relação espacial e 

obrigado, por consequência, e penetrar em um corpo, antes de tudo, transportá-lo para 

algum lugar, a fim de poder, em seguida, “estar lá”. Muito pelo contrário, a posição do 

corpo resulta do modo pelo qual o Dasein, no sentido estático, se apossa do espaço, se 

situa no espaço...Com efeito, se concedemos uma espacialidade ao Dasein, seu modo 

deve compreendê-la, evidentemente, como “ser-no-espaço”. Essa espacialidade do 

Dasein, que não constitui uma presença objetiva, não se situaria a tal local do “espaço 

cósmico”, nem se encontraria à disposição em algum lugar, já que um e outro são 

modos de espacialização dos objetos (56. HEIDEGGER, 1927); e, por essa razão, a 

presença humana não se limita ao espaço ocupado pelo corpo. Pelo único fato de sua ek-

xistência, Dasein já se encontra numa certa  área de atividade e ele reside, notadamente, 

nessa área, palco de todas as relações possíveis com as coisas que se apresentam como 

neste quarto, por exemplo. Se, agora, neste quarto, eu me aproximo fisicamente de um 

objeto, eu só faço “corporizar”, realizar no plano corporal, no plano de minha 

“corporeidade”, esta proximidade existencial que já tinha ocorrido anteriormente. E é 

por uma concepção ontológica inadequada do corpo que os “fenomenólogos 

existenciais” conseguem colocar o Dasein em um lugar do espaço: o do corpo. A 

diferença entre a espacialidade de um objeto qualquer e a do Dasein não está mais na 

“consciência do espaço”, pois a tomada de possessão do espaço se distingue a tal ponto 

da noção de espaço, que esta última pressupõe a primeira. Igualmente, não 

interpretamos a espacialidade como uma imperfeição intrínseca da existência resultante 

de uma fatal “ligação do espírito com o corpo”. Pelo contrário: por ser “espiritual”, e 

somente por isto, o Dasein será espacial de um modo que, por natureza, permanece 

inacessível aos objetos ordinários (57. M. HEIDEGGER, 1927).  

A capacidade de utilização e de locomoção que possui a consciência, com 

relação ao seu corpo, apresenta um problema cruel para a “fenomenologia existencial”.  

Isto é o que melhor nos mostra como se mantém viva, para os “fenomenólogos”, a 

suposição cartesiana de um sujeito e de um corpo como objetos separados e opostos, 

pois, de outro modo, eles não teriam se esforçado para explicar a relação entre esses 

dois “objetos”. Seu pensamento hiperconcreto, incapaz de analisar o “ser-no-mundo”, 
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segundo a perspectiva do Dasein, não somente faz surgir o problema da “ligação entre o 

eu e meu corpo”, como também o condena a permanecer insolúvel. E eis porque ele 

rola, infatigavelmente, a rocha de Sísifo. Assim, os “fenomenólogos existenciais” 

apresentam, primeiro, uma “matéria carnal”, que, em seguida, deve ser assumida ou 

apropriada pelo “eu” como ser espiritual. Deste modo, a matéria carnal torna-se corpo, 

torna-se meu corpo e, por outro lado, justamente por esta “assunção”, ou por esta 

“apropriação”, eu me torno uma “consciência encarnada”, ou uma “subjetividade 

encarnada” (58. A. DE WAELHENS).  Mas as noções de “assunção” e de “apropriação” 

não elucidam nenhum problema, enquanto elas permanecem na obscuridade. Essa 

terminologia revela, entretanto, um aspecto específico da “corporeidade” interior, 

descoberta pelos “fenomenólogos existenciais”, enquanto Descartes considerava o 

corpo inteiro como uma res extensa, no sentido de um mecanismo. Desde então, eles 

vislumbram o corpo humano como um corpo percebido e um corpo vivido, adotando 

assim a distinção corpo - “corporeidade”, já introduzida por Schelling na filosofia alemã 

no começo do século XIX, para ser definitivamente estabelecida por Husserl e Max 

Scheler. “O espírito só tem relação com o corpo - já líamos em Schelling - a alma só 

tem a corporeidade; a corporeidade é vivida, o corpo incluído.” E na obra de Scheler, 

Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, lemos, entre as passagens 

que expressamente separam o corpo da “corporeidade”: “Nós defendemos a ideia de que 

a corporeidade representa uma qualidade particular, inerente a toda percepção física 

dada (...como categoria). Dito de outro modo, este fato não pode se reduzir à uma 

percepção exterior ou interior, nem a uma correlação de conteúdo entre elas; e menos 

ainda a uma experiência indutiva, ou seja, à uma percepção de um objeto particular.  

(59. HALLE, 1927). 

      Assim como esses filósofos alemães, os “fenomenólogos existenciais” modernos 

ainda não entendem o “corpo vivido” em uma perspectiva verdadeiramente existencial. 

Por esta razão, Waelhens considera como dois fenômenos diferentes o “corpo-objeto” 

observado e o corpo vivido, no sentido de “meu corpo”. “Só por apresentar os sintomas 

objetivos, uma úlcera, é uma realidade; assim como é uma realidade, ainda que de outro 

tipo, sentir as indisposições e as queimaduras que me fazem consultar o médico. Os dois 

fenômenos são de ordem diferente: eu manifesto um e sou o outro” (60. A. DE 

WAELHENS). 

Na realidade, nos dois casos, trata-se do mesmo ser humano que está sofrendo 

“com seu estômago”. É, somente, uma particularidade diferente do mesmo ser, da 
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mesma realidade humana, que é tanto vivida quanto representada, pois, contrariamente à 

opinião de Waelhens, sou também meus cabelos, que você vê agitarem-se ao vento, este 

dedo que você vê segurar uma colher. Sou, igualmente, o estômago que – graças a um 

modo de objetivação determinada – aparece para o radiologista sobre a tela a apresenta 

uma sintomática objetiva. Apenas a objetivação do radiologista apaga uma boa parte da 

minha natureza inteira. Se o estômago de um doente do estômago é também sua 

sintomática objetiva – sem ser necessário haver um conhecimento explícito – o 

radiologista só percebe, de tal paciente, um aspecto muito reduzido pela objetivação e 

negligencia a maior parte deste fenômeno inteiro que é o homem que sofre do 

estômago. É, aliás, extremamente duvidoso que eu, ou um radiologista ou um cirurgião 

possamos - como afirmam diversos fenomenólogos – perceber uma parte de um corpo 

humano como um simples objeto dado; ou que eu o possa, em relação à minha própria 

“corporeidade” como, por exemplo, minha mão esquerda apertada pela minha mão 

direita. Não é, portanto, uma simples coisa que eu toco, quando seguindo o uso 

cotidiano, eu dou um aperto de mão a um amigo. Longe disso, nossas mãos, partes 

integrantes de nossa existência, se movem entre um “ser-com-outros”; acessível 

somente ao homem, jamais a uma coisa. 

É verdade que um “fenomenólogo existencial”, isto é, Ricoeur, se opôs 

energicamente àquele método de Waelhens e de Merleau-Ponty. É facilitar a tarefa, diz 

ele (61. P. RICOEUR, 1949), é simbolizar o corpo de uma maneira dupla, uma vez 

como sujeito, e em outra como um objeto; ou mais exatamente, primeiro como corpo de 

um sujeito e em seguida como um objeto empírico anônimo. Seria em vão crermos ter 

resolvido, com elegância, o problema do dualismo, substituindo um dualismo de pontos 

de vista por um dualismo de substâncias. Além disso, Ricoeur reconhece – e ele o diz 

com toda clareza desejável – que se trata de um mesmo e único corpo. Mas, 

influenciado pela cisão cartesiana do mundo em sujeitos e objetos, ele muda de opinião 

rapidamente e logo depois afirma, em flagrante contradição consigo mesmo, que se 

trataria de dois fenômenos, e que não aconteceriam simultaneamente. Por consequência, 

ele terá que pesquisar sobre uma relação entre “meu” ou “seu” corpo e o corpo como 

objeto científico, entre os outros. “Deve haver uma relação, já que é o mesmo corpo”, 

ele escreve. “Mas esta correlação não é por coincidência, mas por diagnóstico” (P. 

RICOEUR, l.c., p. 16). A partir disso, ele elaborou uma relação de expressão mútua 

entre o corpo vivido, e o corpo objetivo; relação que denomina com o termo 

“semiologia”. Ele “quer dizer que cada momento do cogitus  pode significar um 
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momento do corpo objetivo”: por exemplo, um movimento corporal ou uma secreção; e 

que, inversamente, cada momento do corpo objetivo pode, por sua vez, significar um 

momento de uma corporeidade subjetiva: por exemplo, o conjunto da afetividade ou de 

uma função específica da mesma.  

Talvez nos fosse permitido deixar em suspenso o paradoxo desses enunciados e 

aceitar esse “corpo-objeto” e esse “meu corpo” como sendo “dois fenômenos que não 

coincidem”, já que se tratam simplesmente de duas percepções parciais do mesmo 

fenômeno. Nós poderíamos, também, por acaso, nos permitir ignorar que o elemento 

idêntico desses dois “fenômenos”, a entidade se diagnosticando e se revelando em 

ambos, permanece completamente indeterminado: uma “coisa qualquer” objetiva. Mas 

seria necessário, ao menos, que as conclusões de Ricoeur, obtidas ao preço de tais 

esforços espirituais, nos fizessem realmente progredir em direção à solução do 

problema. E agora, eis a nossa pergunta: qual a ligação entre o cogitus, a “consciência” 

e o “meu” corpo? Ricoeur irá, enfim, nos fazer compreender a tenebrosa fraseologia dos 

“fenomenólogos existenciais”, assim como “existo meu corpo” ou o cogitus participa ao 

próprio corpo assim como a sua existência? Pois já está mais do que na hora de precisar 

o sentido ontológico do verbo existir no nosso primeiro exemplo, e de nos dizer o tipo 

de existência na base da “participação”, no segundo caso. Entretanto, Ricoeur  

menciona uma “extensão do cogito ao próprio corpo” (P. RICOEUR, l. c., p. 17), 

silenciando sobre a possibilidade que teria a “consciência” de estender-se assim a um 

objeto. Além disso, novamente, é o “sentir” que religa o corpo vivido à subjetividade do 

cogitus: um pouco como a “náusea discreta e insuperável” de Sartre revelava meu corpo 

à minha consciência (Op. cit. p. 404). Ricoeur refere-se, além disso, a uma “adesão” e a 

uma “aderência” de minha fome física, de minha sexualidade, de toda minha afetividade 

à minha “subjetividade”, ao meu pensamento. Graças a uma tal “adesão”, o contato 

entre a “consciência” e o corpo, sempre e rapidamente, se estabeleceria e seria vivido na 

origem de minha ou de sua subjetividade (P. RICOEUR, l. c. p. 83, 84, 119). 

Mas por que Ricoeur teve tanta dificuldade de conceber a “aderência” da 

afetividade com o pensamento? Por que toda “fenomenologia existencial” se limitou a 

enriquecer a posição cartesiana, sem poder ultrapassá-la? Para compreendê-lo, basta 

confrontar uma tese importante de Ricoeur e uma confidência de Descartes em uma 

carta datada de 28 de junho de 1643, endereçada à Princesa Elizabeth. Se Descartes, 

resignado, escreveu que para compreender a relação alma-corpo seria necessário 

renunciar a uma lógica clara e livre de contradição, Ricoeur leva-nos a semelhante recuo 
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no mistério da “encarnação”. Eis a passagem de Descartes: “É somente usando da vida e 

das conversações ordinárias e abstendo-se de meditar e estudar as coisas que exercem a 

imaginação que aprendemos a conceber a união da alma e do corpo... Para isto é 

necessário concebê-los como uma única coisa, e ao mesmo tempo concebê-los como 

duas, o que se contradiz”.  

E eis a passagem de Ricoeur: “Visto que a ligação que une verdadeiramente o 

querer ao seu corpo requer outro tipo de atenção do que a atenção intelectual das 

estruturas. Ela exige que eu participe ativamente à minha encarnação como mistério” (P. 

RICOEUR, l. c., p. 17).  

Ricoeur determina seu recuo, em seguida, no misterioso, como sendo uma 

passagem da objetividade à existência. A concordância com Descartes e o fracasso 

comum na tentativa de resolver o problema corpo-alma permanecerão também por tanto 

tempo que a “fenomenologia existencial” não terá melhor definido a natureza e a 

estrutura da existência em questão. Claro, acontece que a “fenomenologia existencial” 

não é capaz de extrair o pensamento médico do impasse onde a teoria cartesiana o 

colocou. 

Sendo assim, como uma interpretação do Dasein - como “ser-no-mundo” no 

sentido estático – irá ultrapassar as dificuldades no domínio da psicologia e da 

medicina? 
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Capítulo III 

As questões biológicas e fisiológicas na perspectiva do Dasein 

 

Caracterizando a existência humana como Dasein, não entendemos por o “da” (o 

“aí”) deste Dasein um vago “aqui”, um lugar onde o cosmos existindo por ele mesmo, 

nem mesmo o lugar ocupado pelo corpo humano. Este “aí” designa a clareira abrindo-se 

no “ser com”, próprio a todos os homens, na obscuridade de um mistério insondável. E 

é na clareira que todas as coisas podem aparecer, segundo sua natureza. Como Dasein, o 

homem é um revelador do mundo, portador de tal e tal estado de alma, e que facilmente 

se desenvolve e se realiza nas suas relações com todas as coisas que lhe vem ao 

encontro. O homem é tal como ele é porque tem o cuidado de revelar tudo o que deve 

aparecer na sua luz “espiritual”. Apenas não concebemos este cuidado como um simples 

desconforto, susceptível de encontrar cura no amor. Muito pelo contrário, o “cuidado” 

está não importa em qual relação humana, ele se estende a todas as relações que o 

homem pode ter: com as coisas, com os outros homens, com o divino. Ele engloba tanto 

o cuidado de uma realização que um depressivo “se preocupa”, ou o do mau e rancoroso 

“eu vou mostrar para ele” (eu cuidarei para que ele veja); ou ainda o cuidado, aquele 

que temos com algo que amamos. Precisamente, o amor corresponde tão bem ao 

“cuidado da ontologia” fundamental, que todas as outras relações humanas possíveis se 

explicam como as metamorfoses deste amor, pois tudo aquilo que é não pode se revelar 

na plenitude a não ser como objeto de um amor. Em tal Dasein – nós o dissemos mais 

acima  – reside, igualmente, a corporeidade humana. Todas as relações com o mundo, 

constituindo a existência humana, impregnam o corpo humano, como sendo 

indispensável médium para as suas realizações. Sob esse título, a “corporeidade” 

pertence tanto à nossa existência que somos, sempre, esta “corporeidade”. Ela nunca é 

outra coisa além desta “esfera” do nosso ser, existindo ao modo de fatos sensoriais, da 

“substância” ou da “matéria”. Por este único fato, a “corporeidade” se adapta tão rápida 

e tão rigorosamente às relações com o mundo, com as quais se resume a existência 

humana, em dado momento. Essa adaptação de certos comportamentos no plano da 

existência física se realiza mais rápido no domínio das impulsões ditas nervosas e dos 

movimentos musculares que as obedecem. Ela já é mais lenta no domínio hormonal e é 

a mais lenta de todas na região “material” das estruturas anatômicas, dos tecidos. Se a 

visão de um camundongo apavora uma mulher muito sensível, cujo todo seu ser se 
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reúne a volta de uma única relação com o mundo - fugir diante do animal - então, ao 

fim de uma fração de segundo, essa relação com o mundo se realiza no plano físico sob 

a forma de excitação nervosa e de contração da musculatura estriada, resultando na 

fuga. Em oposição, é logo ao fim de alguns minutos que constatamos uma secreção 

aumentada de adrenalina, ou de hormônios deste grupo, como fenômeno físico parcial 

da mesma relação com o mundo. Seria preciso que essa existência angustiada e aquela 

fuga durassem várias horas para que aparecesse no microscópio os primeiros sinais de 

hipertrofia celular nos músculos das pernas e mostrar que a relação de fuga diante do 

camundongo começa a se realizar no plano das estruturas físicas. Tais regiões, mais 

materiais e mais rígidas, não são nada mais do que a existência humana atualizando-se 

na “corporeidade”. E é por isto que, mesmo aqui, as relações vitais que constituem o 

Dasein conservam sua potência de adaptação, assim como os “milagres” dos 

hipnotizadores e os fenômenos suplantam a vida dos santos. Precisamente, os 

fenômenos escapam ao pensamento objetivante. Os “fenômenos-limites” dos quais 

havíamos falado nos mostram melhor como nossa perspectiva do Dasein acompanha a 

realidade. No domínio da fisiologia e da biologia, trata-se de fenômenos mímicos: os 

gestos expressivos e os fenômenos físicos acessórios das emoções. 

Analisando Darwin, nós descobrimos que os biologistas da antiga escola, devido 

a uma especulação filogenética gratuita, tinham classificado a mímica de um homem 

impregnado de ódio, seu típico “rangido”, na categoria dos apêndices doravante 

supérfluos – aqui “apêndice” de um ato de ataque. Não há nenhuma necessidade, hoje 

em dia, de hipóteses tão arbitrárias e tão inverificáveis. Permaneçamos na realidade 

imediata do homem encolerizado, impregnado de ódio. Primeiro um estado de espírito 

particular. O mundo ambiente de um homem sintonizado a um estado de espírito 

determinado – ódio ou cólera - será determinado segundo esse estado, “de acordo” com 

ele. O homem vê em todas as coisas uma barreira que impede, um limite que o 

restringe, que se opõe a seu “eu”, à sua expansão física e psíquica. Eis porque a cólera e 

a raiva incitam, sempre, a destruir os objetos que constituem obstáculo. E eis porque, 

também, a cólera e a raiva se mostram, sempre, inimigas de toda “Gestalt” (forma), 

desfigurando-a na feiura, no abominável. Assim, em Richard III, de Shakespeare, o ódio 

de Lady Anne desfigura o assassino de seu marido, chama-o de “escória peçonhenta”, e 

deseja que todos os futuros filhos deste sejam um feto “abandonado, nascido antes do 

tempo, e que sua face disforme, abjeta, tenha congelado de pavor o olhar de sua mãe, 

ainda cheio de esperança”. 
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Esse estado de ódio e cólera, essa melodia do Dasein, atribuído e restrito ao 

único comportamento de desfigurar e rasgar, não se esgota em impulsos, em desejos ou 

em atos destruidores. A “corporeidade” se adapta e traduz esta melodia pela careta da 

cólera, pela mímica deformadora do ódio.  

Será o medo o estado de espírito de uma existência humana? Então, não é 

exclusivamente no domínio do espírito que esta existência se reduz e torna-se um ponto 

perdido no nada. O medo encontra um eco no plano físico, também. Primeiro o corpo se 

encolhe, gesto típico de encolher os membros. Ao mesmo tempo, no interior do corpo, a 

garganta aperta, o coração se contrai convulsivamente, e pelas contrações do intestino e 

da bexiga, o ventre se esvazia como um limão que esprememos. A exaltação da alegria é 

extremamente o oposto. O peito se eleva e o coração bate mais forte. Neste ambiente, os 

traços mímicos se libertam. Também vemos as crianças desenharem, como  fizemos 

outrora, um homem feliz, erguendo os cantos de sua boca, e as sobrancelhas – enquanto, 

para desenharem um rosto triste, contam com a ajuda de traços descendentes e 

acrescentam, algumas vezes, lágrimas caindo por terra. Assim, contrariamente à teoria 

de Plessner, o homem que ri ou que chora não perde, de modo nenhum, sua relação com 

o corpo (62. H. PLESSNER, 1950). 

Já vimos os problemas insuperáveis, para os fisiologistas, ao tentarem nos 

explicar o cão e a cobaia segundo a visão do espírito técnico.  Para se compreender por 

que um cão à espreita suspende sua respiração, eles atribuem ao animal uma intenção 

incontrolável: ele não desejaria perturbar sua atenção, respirando. Quanto à parada 

cardíaca, decididamente desprovida de sentido, que produz a cobaia exposta a um odor 

nocivo: ele resultaria completamente do quadro de uma fisiologia técnica. A parada 

cardíaca foi degradada, tornou-se simplesmente uma “irradiação de um influxo 

vegetativo”. E esse sintoma, dizíamos, demonstraria os limites e a insuficiência da 

ordem orgânica. Tanto aqui como lá, a filosofia do Dasein remete-nos à realidade 

imediata. Eis um ser vivo, repentinamente em presença de um objeto estranho; ele 

hesita, ou até mesmo se apavora. Todo ser vivo se petrifica durante semelhante 

hesitação. Mesmo com um ser humano, toda relação com o mundo se torna lenta. A 

interrupção do ritmo da existência se manifesta por uma parada desconcertada do 

pensamento, por uma súbita rigidez da musculatura estriada e pela mímica: suspensão 

da respiração e dos batimentos do coração. O que, para uma fisiologia dominada pelo 

espírito técnico, reconduzia a um absurdo “fenômeno de irradiação”, excedendo o 

cenário da ordem orgânica, ilustre, na perspectiva do Dasein trata-se da grandiosa 
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estrutura da existência humana, englobando os fenômenos do corpo e da alma. E nós 

ainda fomos mais reducionistas ao atribuir culpa a um horizonte espiritual, ao 

abandonar o fenômeno incompreendido e ao ver um indício de imperfeição da ordem 

orgânica. 
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Capítulo IV 

Problemas médicos na perspectiva do Dasein 

            

a) Comentário preliminar 

 

Precisamente, os sucessos práticos e os sucessos terapêuticos da medicina 

moderna só desvelaram, com brutalidade, montes de novos e inquietantes problemas 

médicos. Desde já, algumas vozes se elevam para fazer uma pergunta insidiosa: qual é o 

verdadeiro sentido de nossas medidas preventivas endêmicas? Qual pode ser a utilidade 

de todas essas preocupações e de todos esses cuidados higiênicos, essa geração de 

novos fármacos, a cada vez mais eficazes, se, afinal, e tomando o lugar dos bacilos 

eventualmente derrotados, os produtos pacíficos e agressivos de nossa tecnologia 

parecem fadados a destruir ou dizimar a humanidade? E, um pouco por toda parte, os 

médicos se perguntam por que a soma dos sofrimentos da humanidade civilizada cresce 

constantemente, apesar dos meios terapêuticos modernos terem realizado consideráveis 

mudanças quantitativas em diversos grupos de doenças. Para finalizar, a mais 

importante conquista médica se vê criticada. “Bem” - nos dirão - “nós soubemos 

prolongar, e muito, a expectativa média de vida”. Mas de que serve esse aumento 

qualitativo, se ele não se duplica em um aumento quantitativo, em amplitude e 

plenitude? Este prolongamento da vida não seria largamente compensado por uma 

diminuição do peso específico de cada existência? 

Enquanto o espírito técnico da ciência médica se mostra particularmente inapto a 

encarar esses problemas fundamentais, a filosofia do Dasein permite o estudo 

verdadeiro. E isto graças a seu esforço de conceber o homem não somente em suas 

relações com as coisas, mas sempre, e principalmente, na relação, ligando seu “Dasein” 

ao ser e às possibilidades que este ser tem de se revelar. Somente assim escaparemos do 

perigo de fazer do homem um objeto e de só percebermos um sistema de equilíbrio 

energético. Ademais, o acesso aos problemas fundamentais não será obstruído por uma 

concepção que coloca o homem antes de tudo como um sujeito, para em seguida tirá-lo 

desse isolamento e integrá-lo fatalmente a alguma antropologia construída no vazio. 

Enquanto isso, os trabalhos preliminares para uma discussão desses problemas 

nos afastariam da esfera médica habitual a tal ponto, que preferimos, no momento,  nos 

limitar aos domínios determinados pela medicina. 
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b) O conflito, até aqui insolúvel, a respeito da “histeria”, da “ neurose do órgão” 

e seus limites 

 

Como já vimos, as afecções histéricas e organo-neuróticas constituem os 

fenômenos que escapam, particularmente, do espírito técnico da medicina tradicional. E 

a luta por uma definição e um critério, que permitam separar esses dois tipos de 

perturbações traz, claramente, uma compreensão insuficiente de tais fenômenos 

patológicos físicos, sempre mais numerosos. Já faz muito tempo que esse conflito 

arrasta-se pela literatura psicanalítica e psicossomática moderna, sem chegar a uma 

conclusão. Citemos, como exemplo, o debate entre Alexander (63. F. ALEXANDER, 

1945 e 1948.) e Fenichel ( 64. O. FENICHEL).  

Alexander coloca-se, antes de tudo e por princípio, contra uma generalização 

superficial e uma extensão desmesurada do conceito freudiano da conversão histérica. 

Para Freud, diz ele, os sintomas da conversão histérica seriam, simultaneamente, 

perturbações funcionais e fenômenos, expressando, de modo velado, desejos e fantasias 

negados. Poderíamos então interpretar os sintomas histéricos ao modo dos sonhos e, a 

partir do sintoma físico, achar facilmente a ideia ou a imagem que é a base do desejo. O 

sintoma histérico seria um “substituto”, uma realização simbólica das tensões 

emocionais determinadas que, reprimidas, não encontrariam saída em um 

comportamento motor normal. Assim, uma cólera reprimida a quem recusamos os 

gritos, o descontrole, e os golpes dirigidos ao adversário, poderia produzir um sintoma 

de conversão histérica nos órgãos precisos, exprimindo a cólera e ódio: afasia histérica 

da laringe, parestesia histérica do braço. A tensão emocional não poderia, nunca, é 

verdade, se descarregar integralmente no sintoma histérico. Mas este ofereceria, no 

entanto, a possibilidade de realização parcial. É justamente aí que seria necessário 

estabelecer a característica essencial das neuroses de órgãos. Estas últimas obedeceriam 

a leis completamente diferentes. Seria ridículo, por exemplo, procurar a causa de uma 

úlcera gástrica em um desejo reprimido de morder tal pessoa, como pretendem, 

frequentemente, os analistas desprovidos de senso crítico. Os sintomas organo-

neuróticos jamais seriam a descrição simbólica de fantasias reprimidas. Assim, uma 

pressão arterial aumentada seria, fisiologicamente, um fenômeno acessório normal do 

sentimento de cólera ou de medo. Se reprimidas, semelhantes pulsões afetivas não 

pudessem se realizar e devessem se acumular de maneira definitiva, então os sintomas 

vegetativos concomitantes persistiriam igualmente. Entretanto, eles não possuiriam 
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nenhum valor simbólico. A função deles consistiria, somente, em uma regulação 

vegetativa; seria preciso ver um mecanismo físico se preparando para a descarga de 

pulsões e de sentimentos. Por fim, quanto às alterações orgânicas, uma úlcera, por 

exemplo, não seria sintoma de conversão histérico contendo um símbolo. Seria 

igualmente falso considerar a úlcera como uma neurose de órgão. Será somente o 

resultado somático final de uma neurose gástrica crônica. Mas não teria nenhuma 

relação com alguma emoção ou outro conteúdo psíquico. 

Só haveria um meio, segundo Alexander, de remediar o intolerável caos de 

ideias: limitar o conceito de conversão histérica aos únicos sintomas que se 

manifestassem no domínio do aparelho neuromuscular submetido à vontade e ao nível 

da percepção. Seria preciso, então, reservar o conceito de neurose orgânica a todos os 

sintomas corporais psicogênicos que afetassem órgãos controlados pelo sistema 

vegetativo autônomo. 

Fenichel, entretanto, considerou essa definição e tal limitação muito artificial e 

arbitrária. As coisas não seriam, infelizmente, tão simples, respondeu ele a Alexander. 

Se havia sido observado, verdadeiramente, um vômito histérico ou uma perturbação 

menstrual da mesma origem, não seria mais possível duvidar que esses sintomas 

pudessem, às vezes, simbolizar uma determinada fantasia. No segundo caso, por 

exemplo, o desejo de estar grávida. Teríamos aí uma simbolização histérica ao nível dos 

órgãos do sistema vegetativo autônomo, ao contrário do esquema de Alexander. Por 

outro lado, existiriam perturbações da musculatura esquelética submetidas à vontade, 

perturbações do tônus vegetativo que não simbolizariam fantasias ou desejos 

determinados. Essas perturbações seriam somente sintomas organo-neuróticos 

acessórios de uma cólera longamente reprimida ou de uma resignação de ordem geral. 

Teríamos aí um segundo feito contradizendo a classificação de Alexander. Alexander e 

Fenichel permaneceram de acordo sobre um único ponto: sobre  a quantidade de tensão 

emotiva que poderia se descarregar, parte nos fenômenos histéricos, parte nos 

fenômenos organo-neuróticos. Para ambos, o principal problema é o do valor 

econômico e da capacidade de ação desses diversos sintomas. Por isto enfatizam o 

caráter ainda essencialmente técnico da pesquisa psicossomática em voga. Vimos que 

estes dois autores não chegam a delimitar claramente os fenômenos de histeria e de 

neurose de órgão. Não é este ponto uma prova brilhante que os dois fenômenos escapam 

dos conceitos “psicodinâmicos” ou técnicos destes autores? 
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c) Diferença e explicação das perturbações “funcionais” na perspectiva do Dasein 

 

Como já foi mencionado, as tentativas atuais de interpretação se baseiam em 

uma causalidade mecânica genética, ou ainda, psicodinâmica, e só veem no corpo um 

instrumento de preparação ou de descarga ou, ainda, um órgão de expressão. Em 

contrapartida, a interpretação dentro da perspectiva do Dasein nos ensina que a 

“corporeidade” humana é realmente uma esfera da existência, aquela que se atualiza de 

modo “físico” ou “somático”. A existência reconduz a uma evolução biográfica humana, 

a um desenvolvimento, a um desdobramento nas relações como as coisas se constituem, 

relações reveladoras do mundo, relações de ação social, de vontade, de desejo, de 

sentimento, de pensamento. Desde então, o aspecto corporal do homem, como setor de 

realidade pertencendo imediatamente à existência, nunca será outra coisa além do modo 

físico das relações com o mundo, atuais ou possíveis, nas quais reside o Dasein- o que 

este “Dasein” é. Eis porque o comportamento físico, o jeito do corpo, a “corporização” 

depende inteiramente de semelhantes relações vitais e se sujeitam tão rigorosamente aos 

modos de existir que o impregnam. Essa visão de uma estrutura humana fundamental 

como um simples ser -“lá”, revelador do mundo, representa só o primeiro passo. Ela é 

apenas condição preliminar para uma existência verdadeiramente humana. Graças a ela, 

somente, os destinos individuais podem alcançar o homem e questioná-lo como um ser 

que deve sofrer angústia com as coisas do mundo e ajudar tudo o que é – e tem o direito 

de ser- a conseguir seu próprio crescimento. A missão do homem é, por natureza, 

realizar assim sua existência. Senão por que levaria esta tarefa tão a sério como sua 

consciência o lembra constantemente? E, contrariamente ao mal-entendido cartesiano, o 

apego do homem não se limita, jamais, unicamente a sua pessoa como “sujeito criador 

do mundo”.  Mas o homem pouco se preocuparia de sua natureza, se ele não fosse, em 

graus diversos, livre de leis rigorosas e imutáveis regendo os objetos inorgânicos e de 

limitada dependência onde se encontra a via vegetativa e animal comparado ao meio. 

Do mesmo golpe, ei-lo livre para uma responsabilidade própria; ele pode, daqui em 

diante, culpar o seu destino. Daí sua “má consciência”. Pois tal liberdade oferece ao 

homem a possibilidade, sempre renovada, de passar ao largo de seu “poder ser” 

autêntico, ele pode furtar-se de um “ser-no-mundo” integral. Os remorsos e os 

sentimentos de culpabilidade, por mais patologicamente deformados que sejam eles, são 

sempre e somente os derivados mais ou menos periféricos desse apelo de fora de uma 

vida falsa e escravizada, onde cairemos ou já nos encontramos. 



 

 
 

63 

Uma vez que o homem perdeu sua liberdade de abrir-se para o mundo segundo 

todas as suas possibilidades, suas relações, não sendo possível atualizarem-se 

normalmente, se dobram nas esferas sombrias e mudas da existência, desprovidas de 

falas e pensamentos, sobre o domínio da “corporeidade” acima de tudo. Uma melodia 

vital assim sufocada não mais ressoará como habitualmente, através da esfera corporal 

para ir de encontro aos objetos do mundo. Ao contrário, ela irá estagnar na 

“corporeidade”. Assim estagnada, reduzida somente à “corporeidade”, a existência 

aparecerá, sempre, sob um aspecto patológico e anormal: como inchaço, “inflação” e 

desfiguração desta “corporeidade”. Vemos nessas relações estagnadas com o mundo 

uma das condições de gênese para os sintomas chamados de  fenômenos “funcionais”. 

Todas as perturbações histéricas e uma parte de perturbações organo-neuróticas 

se fundem nesta estagnação de possibilidades vitais na “corporeidade”. Nos sintomas 

“funcionais”, algumas melodias da existência se limitam, inconscientemente, à esfera 

apertada do corpo. Esses pacientes não vivem mais algumas de suas relações com o 

mundo, eles apenas as corporizam. Seguem, então, um processo já descoberto por 

Freud. Entretanto, sob a influência do pensamento hiperconcreto e hipostático de seu 

tempo, este autor ainda o interpretou como um “recuo” de conteúdos do sistema PSC (o 

psiquismo consciente) no sistema ICS (o inconsciente). 

Podemos, portanto, delimitar facilmente os sintomas histéricos e organo-

neuróticos. Nos sintomas histéricos, o homem, sem dúvida, limita-se a “corporizar” 

certas melodias de seu “poder-ser”, do mesmo modo que na afecção organo-neurótica. 

Porém, a histérica ainda pode fazê-lo por gestos, mesmo que sejam gestos perdidos, nos 

quais o sentido permanece escondido. Contudo, todo gesto ainda contém uma gestação, 

uma realização de possibilidades existenciais em uma esfera de ações que 

permaneceram em certa relação com o mundo ambiente, portanto “expressivas”, 

“impressionantes”, “eloquentes”. 

Por outro lado, de modo algum, nos sintomas organo-neuróticos, a existência 

perdeu seu caráter original de “estar com as coisas” ou “com outrem”. Porém este 

caráter foi velado de modo muito mais pronunciado. Pois ele não mais se atualiza pelos 

gestos, mas por fenômenos muito mais implícitos, menos comunicativos, não mais 

fazendo apelo de modo evidente a um público concreto.  

O importante não é, pois, o modelo do relacionamento com o mundo em tela, 

mas o seu grau de cobertura, seja a mensuração do desvio em relação ao estado 

original, à atitude normal sob o crivo de um comportamento social, consciente e 
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responsável. Eis o que decidirá se tal relação, estagnada no corpo, produzirá um sintoma 

histérico ou organo-neurótico. O mesmo modo também pode ficar preso na linguagem 

dos gestos histéricos que aparecem como fenômeno organo-neurótico, ainda mais 

“dissimulado”. 

  O único estudo de uma existência concreta, de uma história de doente, mostrará 

o quanto a perspectiva do Dasein apreende mais completamente os fenômenos de 

“perturbações funcionais” do que conseguem as visões médicas atuais. Passemos então 

à biografia e à patografia, tão variadas, de uma jovem que tinha dezenove anos quando 

surgiram seus primeiros sintomas histéricos. O destino deste ser humano constitui um 

exemplo altamente instrutivo. Ao longo de uma observação médica de doze anos 

vemos, com efeito, essa mesma existência evoluir e se diferenciar em uma enorme 

quantidade de fenômenos psicopatológicos, resultando, apesar de tudo, em um ser 

humano são e amadurecido. Um belo dia, fenômenos clássicos de histerias foram 

substituídos por evidentes sintomas organo-neuróticos.  

A paciente, Srª. K., é natural de aldeia da Suíça central, uma pequena 

comunidade onde cada um conhece todos os detalhes da vida dos demais. A sua família 

sempre fora tida como trabalhadora, ordeira e de agradável convívio. Somente um tio do 

lado materno ganhara notoriedade: ele se suicidara, um aval infeliz, lhe tendo custado a 

metade dos bens. Nós tivemos ensejo de conhecer o pai da paciente: um homem magro, 

alto, tranquilo, taciturno, totalmente dedicado ao seu papel de mestre de escola de 

primeiro grau e de secretário municipal, visivelmente incapaz de dispor de tempo para 

dedicar à sua filha única. Assim, não lhe foi possível fornecer-nos informações sobre a 

evolução e o perfil da paciente. A mãe, ao contrário, soube passar-nos muitos detalhes 

sobre a juventude e primeira infância da mesma. Em contraste com o pai, era uma 

mulher gorda. Ela transbordava de sentimentalismo e preocupações maternas. Sempre 

que contava o calvário de sua filha, derretia-se em prantos. Condensamos as 

informações fornecidas pela mãe, com os relatórios médicos e de cinco outros parentes.  

Dentre as circunstâncias que nos podem interessar, ressaltemos em primeiro lugar uma 

notável divisão de sua vida em duas partes distintas. Após uma fase de aleitamento por 

oito meses, sem a menor anormalidade, a criança passara os seus primeiros anos de vida 

gozando de saúde perfeita. Até a sua primeira menstruação, ela foi uma mocinha 

saudável, alegre e amável como poucas. Na escola, sempre uma das melhores alunas, 

fazia progressos sem dificuldades. Sua natureza alegre lhe valera diversas amigas – e 

para tanto contribuíra o fato que ela obtinha boas notas na escola sem passar-se por 
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“aluna exemplar”. Apenas um detalhe incomum nessa infância tão normal até a 

puberdade: a jovem teria causado algumas dificuldades nas refeições, recusando-se a 

comer tomates.  Também teria evitado comer carne. Na mesma época, e ao longo de 

muitos meses, ela sofreu de pânicos noturnos e de sonhos com bruxas, malfeitores e 

incêndios. Porém, essas manifestações não perduraram e a paciente e as pessoas à sua 

volta chegaram a esquecê-las. Foram as nossas perguntas insistentes sobre esses fatos 

que os trouxeram novamente à tona. Pouco após o décimo quarto aniversário, um ano e 

meio após a primeira menstruação, uma mudança incompreensível de comportamento 

teve lugar, marcando o início de um calvário quase que ininterrupto. Enquanto, até 

então, a criança fora sempre e carinhosamente agarrada à mãe, segurando-se em suas 

saias, solicitando afagos, de uma hora para outra começou a esquivar-se e a criticar a 

sua mãe a qualquer pretexto. Ela criticava, principalmente, a sua obesidade. Nos seus 

acessos de raiva, ela chegava a xingar a sua mãe de “safada nojenta”. Reconhecendo em 

si mesma uma tendência a engordar, ela se enfaixou para evitar o crescimento de seus 

seios, e começou um jejum sistemático. A alimentação começou a provocar-lhe nojo. A 

carne e a gordura, sobretudo, provocavam-lhe náuseas, para tanto sendo suficiente o 

odor. Por outro lado, ela aceitava legumes e frutas. Embora medisse um metro e 

cinquenta, seu regime levou-a a pesar apenas vinte e oito quilos. Quanto às suas 

menstruações, estas cessaram completamente. Foi relativamente fácil combater a 

amenorreia mediante tratamento hormonal, mas as substâncias ovarianas utilizadas 

provocaram uma tensão psíquica e uma irritação de tal ordem, que foi necessário 

suspender a medicação. Como consequência imediata, as regras tornaram a desaparecer. 

O efeito da insulina e dos hormônios supra-renais sobre o peso revelou-se, igualmente, 

efêmero. A solução foi apelar para os bons conselhos e a paciência. O peso não 

aumentava em proporção à altura, mas a família ficou satisfeita por constatar que já não 

caía abaixo dos 30 quilos. Melhor do que todos a sua volta, a jovem acostumou-se a sua 

extrema e perigosa magreza. Nem perdeu a sua energia, nem deixou de levar adiante 

com inteligência os seus estudos para professora de ensino fundamental. 

Aos dezessete anos – pela primeira vez em sua vida – ela experimentou atração 

por uma pessoa do sexo masculino. Tratava-se de um colega de sala de aula que, aliás, 

era seu oposto na extrema magreza. E ele lhe era simpático, pois, não somente sob o 

ponto de vista da atração física, mas também no plano da personalidade, era 

profundamente diferente dos demais. Extremamente sensível, detestando a agitação 

superficial e barulhenta, sonhador e inspirado, ele se cercava de obras líricas escolhidas 
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com cuidado. Uma amizade platônica se estabeleceu entre os jovens, restrita aos limites 

da leitura de poemas. A paciente escondeu os seus sentimentos de seus pais e de seus 

médicos. Assim, o seu súbito desabrochar surpreendeu a todos. Em poucas semanas, 

sem qualquer tratamento, a jovem alcançou um peso próximo da normalidade e as 

regras retomaram a sua regularidade. Devia ser – e por um longo tempo – a derradeira 

fase feliz de sua vida. Durou mais de um ano, até o décimo nono aniversário, quando 

lhe foi permitido ir sozinha ao baile. A banda da aldeia ia festejar os seus vinte e cinco 

anos de fundação. Os dois namorados haviam acertado encontrarem-se, como se por 

acaso, no baile. Entretanto, quando caiu a noite, a noite tão aguardada, o rapaz foi 

tomado de um severo mal-estar, logo após a primeira dança. Acessos de vômito 

obrigaram-no a voltar para casa. Mas ele havia pedido à sua amiga que o  aguardasse, na 

sala do baile. Ele esperava voltar logo, restabelecido do mal-estar... A meia-noite 

chegando, sem que o rapaz regressasse, a moça aceitou um convite. Após dançarem uma 

música, ela deixou-se levar para fora do salão, para dar uma pequena volta. O ar 

saturado de fumaça de cigarros a incomodava. Mas, numa volta do caminho, perto de 

um bosque, o seu par jogou-a ao chão para violentá-la. Apesar de sua inexperiência, a 

moça reconheceu um ato de natureza sexual. Em seguida, ela perdeu a clara consciência 

do que realmente ocorreu. Sabia ter-se sentido meio louca de medo, segundo declarou 

depois. O pânico deu-lhe forças de escapar e correr para sua casa. Lá, foi diretamente 

para o quarto dos seus pais, jogou-se diante da cama de sua mãe, debatendo-se, 

chorando, gritando e puxando seus próprios cabelos. O médico fora chamado às pressas, 

aplicou-lhe logo uma injeção potente para acalmá-la. No dia seguinte, voltou a vê-la, 

conseguindo tranquilizá-la. Com efeito, passados alguns dias, ela parecia ter 

reencontrado a sua alegria. Mas, às vezes, e sem que se soubesse por que, ela tinha 

lágrimas nos olhos. Quanto ao seu antigo namorado, sofreu aparentemente as 

consequências definitivas do choque. Após essa noite infeliz, a jovem passou a sentir 

uma repulsa incontrolável contra ele e não lhe permitiu mais que se aproximasse dela. É 

de se destacar que nem o seu apetite nem o seu sono haviam sido prejudicados com o 

fato. Assim, foi tanto maior a surpresa quando, seis semanas mais tarde, ela sofreu uma 

séria crise no momento de uma refeição. Começou por escorregar de sua cadeira, caindo 

ao piso, desfalecida, por vários minutos. Então as suas costas, “como se fosse por obra 

de magia negra”, contraíram-se em semicírculo formando o que se chama, nas aulas de 

dança, uma “ponte”. A mãe acrescentou ainda, enrubescendo, que a sua filha, assim 

retesada, executara, durante um tempo bastante significativo, curiosos e ritmados 
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movimentos com seus quadris. Chegando ao local vinte minutos depois, o médico teve 

ensejo de constatar os últimos momentos da crise. Pouco depois, a paciente  levantou-

se, como se saísse de um sono pesado. Ela reconheceu o médico, cumprimentou-o – 

mas tendo no rosto uma expressão que este nunca lhe tinha visto. Um meio sorriso 

anormal, um olhar onde brilhava um desejo erótico. Embora não fosse um especialista, 

o médico pode desde logo diagnosticar a “crise histérica”. A crise estereotipada repetiu-

se a cada dois ou três dias, até que o médico conseguisse acalmar os pais e convencê-los 

de sua natureza sem gravidade, “de origem puramente nervosa”, devida à “simples 

imaginação”. Demonstrando surpreendente grau de compreensão, os pais acolheram o 

conselho médico e, sem atribuir importância maior às crises, deixaram a sua filha 

entregue a si mesmo e passaram a tratá-la com certa indiferença. Quanto à jovem, o 

médico explicou-lhe com paciência que os ataques podiam ter por origem o estupro. 

Essas medidas bastaram para fazer desaparecer, em dez semanas, o conjunto da 

sintomatologia histérica. Já se louvavam os céus pela cura. Entretanto, passados nove 

meses, a jovem necessitou consultar o ginecologista, uma ocorrência abdominal rebelde 

ás providências comuns teria surgido nesse meio tempo. Tratava-se de abundante 

corrimento branco que o especialista tratou segundo a melhor técnica. Porém todos os 

seus esforços, ao longo de um ano e meio, revelaram-se em vão. Diante da situação, 

recomendou aos pais que recorressem a um psicoterapeuta. O tratamento começou por 

uma hipnose duas vezes por semana, durante a qual o médico sugeria incessantemente à 

paciente que a dificuldade que a afligia iria diminuir a cada dia. Esse procedimento 

extremamente simples obteve resultados rápidos. Ao término de quatro semanas, o 

corrimento branco havia cessado e a paciente, curada, pode interromper o tratamento 

psiquiátrico. Entretanto, uma curiosa depressão manteve-se presente e a jovem não 

entendia porque o êxito terapêutico não lhe causava satisfação. Essa opressão psíquica 

traduziu-se, pouco tempo depois, por uma pressão sobre o peito e o coração, que lhe 

cortava o fôlego e provocava até violentas palpitações, inquietantes paradas, de um a 

dois segundos, e depois retomadas em ritmo acelerado. Parecia-lhe que o seu peito se 

estreitava e que o seu coração ia explodir. Ela veio a se consultar, seis meses após o 

tratamento hipnótico, com um cardiologista, que diagnosticou de imediato uma neurose 

cardíaca. Sua medicação, calmante, só teve um efeito passageiro. Decepcionada, a 

doente consultou outro médico. E assim, ao longo dos anos seguintes, ele passou de um 

médico a outro sem conseguir livrar-se de sua doença. O oitavo cardiologista, durante o 

quarto ano da doença constatou, pela primeira vez, sintomas objetivos de falência 
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cardíaca. À noite, e em caso de esforço físico, ela tinha, visivelmente, dificuldade para 

respirar. Frequentemente, seus pés e pernas inchavam. Primeiro, o cardiologista supôs 

que o estranho aumento de peso, ocorrido no ano, havia contribuído para esta 

insuficiência orgânica. Mas, por si só e de modo surpreendente, as dores cardíacas 

regrediram a medida que o peso continuava a aumentar. Quando, com a idade de 26 

anos, a paciente pesou 88 kg, com uma altura de 1,63 cm, seu coração não mais se fez 

perceber. Em contrapartida, o começo da obesidade coincidiu com um novo 

comportamento social. Até então, apesar de todas suas doenças, a jovem cumprido, com 

muita energia e iniciativa, suas numerosas obrigações de professora. Assoberbada por 

suas tarefas profissionais, ela não encontrava tempo para manter relações de amizade 

com as colegas. Mas, pouco a pouco, sua energia vital diminuiu. Durante as aulas, as 

idéias fugiam – segundo suas próprias palavras. Seu interesse profissional diminuiu. A 

pedagoga, inicialmente tão sensível, não se incomodou quando a acusaram de 

passividade e indiferença. Por fim, comer tornou-se o principal objetivo de sua vida. Às 

vezes ela tentava lutar contra sua gulodice e seguir as prescrições médicas, porém seus 

esforços relaxavam rapidamente. Ela se via obrigada a abandonar o jovem devido a um 

mal-estar regular e insuportável, conduzindo-a, em pouco tempo, a depressões e pânico 

inexplicáveis. Recusava-se a seguir conselhos médicos e a permanecer num sanatório, 

onde seria submetida a um regime rigoroso. O abuso de doces era a única solução para 

devolver-lhe a paz interior e ofuscar os seus problemas. Não causava surpresa, pois, se 

quatro quintos de seus salários eram gastos com a sua alimentação.  

Nitidamente anormal no seu perfil físico e psíquico, foi preciso que consultasse 

um endocrinologista, que constatou uma repartição de gordura à volta de seu tórax, 

“uma psico-síndrome endocriniana” igualmente típica – com a sua apatia, depressões e 

alterações instintivas – e um metabolismo basal aumentado em 15%. Pensaram primeiro 

num caso de doença de Cushing. Já se cogitava um procedimento cirúrgico para extrair 

uma parte da substância córtico-suprarrenal hipertrofiada. Entretanto, o caso foi 

submetido a uma segunda opinião de outro psicoterapeuta. Aconselhada por este, a 

paciente aceitou um tratamento psicanalítico. Êxito total. O peso abaixa para 65 quilos 

ao final da psicanálise. A paciente volta a viver plenamente. Ela não só retoma o 

exercício de sua profissão, como se torna adulta e mulher. E, nessas condições, o seu 

trabalho não a impede de estabelecer relações de amizade diversas. 

Após uma psicanálise de mais de quatro anos, a cura e a consolidação anunciam-

se em um sonho particularmente impressionante: a paciente se encontra numa seção da 
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análise. Entra um homem, um professor, com uma aparência expressiva, inteligente. O 

analista apresenta a paciente. O professor sai com ela sem mais dar atenção ao analista. 

Vão, ambos, a uma grande festa. Ei-los na varanda contemplando a noite. Eles sabem 

estar unidos por todos os seus pensamentos e todos os seus sentimentos. Nenhum 

apetite sexual. Naturalmente, eles se casarão e conhecerão, então, a união carnal. Mas 

eles sabem esperar. Na casa, o baile terminou. Eles não conseguem parar de contemplar 

as estrelas. A partir daí é o céu que começa a mandar na festa. As estrelas se juntam até 

formar um gigantesco pinheiro de Natal. Poderosos órgãos cósmicos tocam a melodia 

da paz na Terra. A paciente, no seu sonho, cai então em sono profundo. Ela acorda tarde 

na manhã seguinte, porém feliz.  

Dois anos mais tarde, esse sonho começa a tornar-se realidade. Ela se casa com 

um professor muito prendado e culto – que ela não conhecia quando do seu sonho. Um 

amor completo a une ao seu marido. Tanto no plano da alma e do espírito, quanto no do 

corpo, a relação corresponde à plenitude desse sentimento. 

Voltemos à nossa reflexão. Esse histórico deve nos informar, antes de tudo, sobre 

a natureza dos sintomas histéricos e organo-neuróticos, bem como sobre as diferenças 

fundamentais que existem entre ambos. Proponho que nos coloquemos na perspectiva 

do Dasein e estudemos, no caso da paciente, esses sintomas característicos. Entendemos 

então que a mentalidade puritana e seca do ambiente familiar, somada à hostilidade 

contra os instintos que reinava no seu meio, tenha fortemente reprimido, em nossa 

paciente, todas as possibilidades de relações eróticas e sensuais até os seus dezenove 

anos. A festa bem animada da sociedade musical, bem como a tentativa de estupro, 

libertou nela esses modos existenciais. Porém, infantilmente limitada no seu verdadeiro 

“poder-ser”, ela não podia de modo algum reconhecer esse tipo de relacionamento como 

pertencente à sua natureza, nem dele usufruir livremente. Quando foram ativadas, essas 

possibilidades de relações instintivas não se acalmaram mais. Reprimidas, elas se 

refugiaram no gesto expressivo, inconsciente, inadequado, do arco de círculo histérico, 

nas clássicas contrações musculares dos quadris, no brilho erótico do olhar, no meio-

sorriso involuntário, em suma em todo o comportamento histérico. Os movimentos 

sintomáticos, decorrentes do sistema submetido à vontade, assim como os fenômenos 

oculares, influenciados pelo sistema vegetativo autônomo, merecem o adjetivo de 

“histéricos” dado que, nos dois casos, o ritmo marcante de um relacionamento erótico 

transparece nos gestos. Essa linguagem, mais sutil, menos clara do que as palavras, 

dirige-se, entretanto, ao mesmo mundo que a cerca. O caráter expressivo dos primeiros 
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sintomas já havia feito corar a mãe da jovem, levada a mencionar os movimentos 

rítmicos dos quadris durante a crise, bem como o seu olhar lânguido. 

A terapêutica que relatamos não acarretou, verdade seja dita, uma cura real, mas 

a simples transformação dos sintomas clássicos da histeria em um desarranjo abdominal 

rebelde aos meios somáticos costumeiros: corrimentos brancos persistentes. Desse 

modo, uma relação erótica com um outro tinha lugar  na esfera intracorporal das 

glândulas genitais “autônomas”. 

O tratamento hipnótico que se seguiu, constituiu uma psicoterapia de 

recuperação. Com efeito, a “recuperação” foi tão bem sucedida que o “ritmo vital” da 

plenitude e do amor precisou desviar-se do sistema fechado da circulação sanguínea, 

levando ao fenômeno organo-neurótico de um coração que transborda, quase forçando a 

caixa toráxica. Este coração não se libertou de fato do esmagador fardo e não 

reencontrou o seu ritmo senão após um desenvolvimento humano ocorrido ao longo de 

demorada psicanálise: a paciente tornou-se, pouco a pouco, um ser adulto e formado. 

Nenhuma fissura ao longo dos cinco anos que se seguiram ao seu enlace. Dois partos e 

dois golpes do destino, dos mais severos, não a perturbaram. Porém, desde a sua cura, o 

que ocorreu foi, sobretudo, a capacidade de amar de seu Dasein, que se verificou do 

modo mais normal no seu relacionamento com seu esposo. Como acontece com toda 

mulher ligada de corpo e espiritualmente ao seu marido, um sentimento de felicidade 

perpassou toda a sua existência. Aos seus olhos, as coisas e os homens, como seu 

próprio ser, revelaram-se cheios de brilho, de beleza, de riqueza, de abundância e 

harmonia cósmica. A partir de então, essa vida podia se manifestar em amplos setores de 

uma compreensão do mundo ambiente e social, nos cuidados, nas atenções e na 

preocupação com a sua família. Desde então, seu Dasein podia provar as mil variações 

do amor, do sentimento até o impulso, que a unia ao seu parceiro. Seu corpo, do mesmo 

modo, obedeceu normalmente ao relacionamento vital do amor. A realização sexual 

revelou-se harmoniosa e completa no plano físico. Pensamento, fantasia, vontade, 

sentimentos, instintos, tudo o que a antiga psicologia, na sua superstição do objeto, 

considerava abstratamente como “faculdades” psíquicas primárias, revelaram-se aqui 

como o desabrochar de um único e mesmo Dasein, pleno de felicidade. Mesmo as 

faculdades atribuídas a algum instinto, o próprio instinto como força mágica, explicam-

se como produtos de isolamento e de objetivação a partir desse fenômeno integral, que é 

o Dasein humano. 



 

 
 

71 

Esta faculdade de amar plenamente nos faz melhor compreender os sintomas 

histéricos e organo-neuróticos anteriores. Eles formam uma série característica. 

Encontramos, sempre nós mesmos, um mesmo e único contato com o mundo, um amor 

que extravasa. De um lado, os gestos convulsivos e a mímica histérica – tão 

espetaculares, mesmo se dissimulados. Do outro, o sintoma organo-neurótico da 

taquicardia, limitado à circulação sanguínea – sistema fechado, invisível por um 

observador externo, mudo. E, no centro, encontramos o corrimento esbranquiçado. 

Certamente, a relação erótica não se manifesta, não se “materializa” de modo mais 

acentuado aqui, do que no seio de um órgão vegetativo autônomo, escondido aos 

demais. Porém, o sintoma da secreção vaginal não está totalmente isento de um caráter 

expressivo. 

 

 

d) Notas sobre o “sentido’ da simbolização histérica e do “absurdo” das 

perturbações funcionais organo-neuróticas  

 

Em conformidade com a perspectiva do Dasein, levamos em conta alguns 

fenômenos patológicos na vida pregressa de Mme. M.K...  Pudemos, assim, identificar 

alguns critérios, permitindo diferenciar sintomas histéricos e organo-neuróticos. Além 

disso, os dois grupos patológicos, uma vez separados com maior clareza os seus 

fenômenos histéricos e organo-neuróticos, passam a ocupar o seu lugar natural. Deste 

modo, podemos examinar melhor esse conceito central na teoria tradicional das 

neuroses, da qual se utilizou especialmente a medicina psicossomática atual para 

distinguir os dois tipos de perturbações aos quais nos referimos. Trata-se da 

“simbolização”. Afirmou-se que ela poderia aplicar-se eficazmente apenas à histeria. 

Quanto às convulsões de nossa paciente, poderíamos falar, sem maiores cuidados, de 

“simbolização histérica” de fantasias sexuais reprimidas. Segunda a opinião que ora 

prevalece, as convulsões expressariam simbolicamente esses fatos psíquicos, 

constituindo o sentido verdadeiro. Esse é um raciocínio totalmente arbitrário, sem apoio 

em nenhuma experiência. Supõe-se que um fenômeno simboliza um outro. Mas 

olhemos os fatos. Em verdade, todos esses gestos histéricos, o arco de círculo e as 

contrações musculares dos quadris realizavam, de modo idêntico e imediato, o 

“relacionamento com o mundo” do amor. E isso acontecia, mesmo se não lhes era dado 

acessar toda a “abertura ao mundo” do Dasein humano, contrariamente à realização 
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posterior e consciente de seu “poder amar” através de fantasias sexuais e outros atos 

eróticos consentidos. 

Da mesma forma, todos os fenômenos psíquicos – pensamentos, representações, 

fantasias – de um lado, e todos os fenômenos histéricos, de outro, constituem duas 

formas, igualmente autóctones, de atualização humana, embora surjam em campos 

existenciais diversos. É preciso adulterar consideravelmente tais fenômenos para ligá-

los ou para os fazer derivar “psicologicamente” uns dos outros. 

Não se pode deixar de ressaltar a diferença essencial no sentido das palavras 

“expressão” e “atualização”. Foneticamente tão próximos em alemão – “ausdruck” e 

“austrag” – as duas palavras provêm de mundos bem diversos. Já nos referimos ao 

conceito “expressão” (ausdruck), esclarecendo que ele sempre deixa entrever,, atrás das 

coisas que se vêem, outras coisas que se manifestariam no conteúdo expressado. Em 

contrapartida, para a atualização da existência humana em tal fenômeno, tratar-se-á 

sempre do acontecimento, da realização, da encarnação – espontânea e imediata – do 

Dasein, ele mesmo representado por esse fenômeno. 

Na opressão e nas palpitações cardíacas, a existência de nossa paciente, toda ela 

voltada para o amor, realiza-se fisicamente de uma maneira tão imediata quanto nas 

perturbações histéricas. Apenas, essas atualizações organo-neuróticas de uma 

possibilidade vital alcançaram outra parte do Dasein. Sem dúvida, é um equívoco 

reduzir as perturbações histéricas ao patamar de simples fenômenos de expressão, 

simbolizando algum fato psíquico. Mas a medicina psicossomática também não 

reconhece a verdadeira natureza das perturbações organo-neuróticas, relegando estas ao 

apagado papel de um “absurdo” mecanismo fisiológico ou de um simples e irrelevante 

sintoma vegetativo acessório. Com efeito, se as perturbações organo-neuróticas revelam 

uma possibilidade de atualização somática, de corporização excessiva – tão autóctone e 

imediata quanto na histeria – então, o “sentido” dos sintomas organo-neuróticos não 

será menor. Em ambos os casos, o sentido é conferido pela realização anormal de uma 

possibilidade vital. 

Entretanto, nossa paciente nos proporciona ainda diversas indagações essenciais para a 

psicossomática. Uma histeria clássica, ao se transformar com tamanha rapidez em uma 

neurose clássica de órgão, nos coloca diante do árduo problema da “escolha da 

neurose”. Freud já o tinha equacionado e fora obrigado a capitular após numerosas 

tentativas. Ao término das mesmas, ele entendeu que o deveria “resolver”, dissolvendo-
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o no conceito indeterminado de uma constituição dos instintos, abandonando-o, aos 

cuidados da biologia (65.S. Freud, 1905, 1909,1911 e 1913). 

 

 

e) O problema da escolha da neurose 

 

Nós vimos que uma histeria tinha cedido o lugar a uma neurose de órgão. Isto 

aconteceu após duas intervenções na vida de nossa paciente. Por um lado, e seja dito, 

com muita prudência, seu médico deixou-lhe entrever uma possível relação entre as 

crises e o estupro. Por outro lado, e aconselhados pelo mesmo médico, os seus 

familiares seguiram com rigor a técnica da “não-observação” dos sintomas. Até mais: 

abandonaram-na a si mesma. O resultado da primeira medida: uma camuflagem 

simplesmente “histérica” do relacionamento erótico já não era suficiente. Mas a 

paciente ainda não tinha alcançado um grau de maturidade espiritual suficiente e 

permanecia escrava de seu meio social. O instinto sexual, as relações sexuais, eram por 

este condenados. Ora, o médico havia dado à paciente perceber a natureza erótica de 

seus sintomas, antes que uma autonomia suficiente a tivesse tornado capaz de 

verdadeiras relações sensuais. Ela viu-se na obrigação de reforçar as suas defesas, de 

aumentar a camuflagem. Daí, como acontece com freqüência, adveio um deslocamento  

da barreira que impedia a atualização adequada e aberta de uma possibilidade vital: o 

deslocamento da periferia para o interior do corpo. E assim, as contrações histéricas da 

bacia, a luz erótica no olhar, transformaram-se num fluor albus e, após a hipnose, em 

uma cardiopatia organo-neurótica. Fenômeno nitidamente social, a histeria exige algum 

tipo de parceiro. Sem esta condição, ela não pode ocorrer. Eis porque o conselho médico 

aos pais (manterem-se indiferentes às crises) impediu a jovem de atualizar a sua relação 

de amor sob forma de histeria. 

Esse deslizamento nos sintomas – da histeria à neurose de órgão – nos leva 

inevitavelmente a pensar nessas estranhas mudanças estruturais nas neuroses de modo 

geral, constatadas ao longo das derradeiras décadas. Durante a primeira guerra mundial, 

por exemplo, batalhões inteiros de soldados apresentavam uma acentuada tremedeira 

nas extremidades, o que os tornava inaptos ao combate. Os exércitos em confronto na 

segunda guerra mundial não conheceram, praticamente, esse fenômeno, substituído, é 

verdade, por perturbações organo-neuróticas do tubo digestivo. Não estaríamos diante 

de – em escala maior e decorrente das mesmas causas – um processo semelhante, ao que 
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pudemos observar no caso de nossa paciente? Em verdade, não nos é dado constatar 

aqui – graças ao avanço e à vulgarização da psicanálise – um conhecimento bem 

disseminado quanto a muitos fenômenos histeriformes? E a nossa sociedade moderna 

não enseja um grande isolamento da pessoa, um “congelamento” por assim dizer, de tal 

forma que cada qual, nos seus problemas essenciais, sente-se só e em face de si mesmo? 

Seja como for, nossa paciente demonstra que o problema da “escolha da neurose” não 

pode ser estudado a partir do indivíduo isoladamente. Há que se levar em conta a 

constelação social, inclusive fatos escapando da área da “psicologia”. Em outras 

palavras: convém que nos coloquemos na perspectiva de um Dasein humano total     

(66. cf. também H. BÜRGER-PRINZ, 1950). Porém, e desde o início, trata-se tanto de 

um Dasein que me é próprio, quanto de um “ser com outros” em relação às mesmas 

coisas do mundo. 

O problema da escolha da neurose não se esgota aqui. Desnecessário insistir 

mais sobre este ponto: não se pode falar de uma “escolha” sob a visão do livre-arbítrio. 

Com efeito, todos os fenômenos neuróticos revelam que as pessoas perderam a maior 

parte de sua capacidade de escolha, que foram “materializadas”, quando precisariam ter-

se realizado através de seus atos? A partir daí, entendemos também a distância que 

separa a histeria da neurose de órgão no caso de nossa paciente: o território da 

atualização tolerada de certos relacionamentos fica, de certo modo, limitado. Os 

sintomas histéricos, como vimos, se produziram no instante em que uma possibilidade 

vital, sem encontrar seu espaço normal e legítimo, conseguiu expressar-se mediante 

uma mímica inadequada e inconsciente, visivelmente destinada a terceiros. Por outro 

lado, entendemos esses fenômenos organo-neuróticos como um atolar de modos 

existenciais no ambiente mudo do corpo. 

Tal distinção entre duas formas de neurose não nos fornece ainda dados sobre a 

área física precisa onde se manifestará tal ou qual relação atolada com o mundo, 

histérica ou organo-neurótica.  O problema da “escolha da neurose” – histérica ou 

organo-neurótica – reveste-se também de um aspecto da “escolha do órgão”, quando 

não da “escolha específica do órgão” – questão tão polêmica! Muitos autores não 

hesitam em ver aqui o “problema crucial” da medicina psicossomática moderna, como, 

por exemplo,  Alexander e French (67. ALEXANDER E FRENCH, 1948). 
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f) O problema da escolha do órgão 

 

Uma indagação deve ser agora formulada: por que, durante o seu “período 

histérico”, nossa paciente apresentou, sempre e exclusivamente, os mesmos sintomas - 

espasmos musculares da bacia, sorriso histérico, olhar lânguido?  Por que não uma 

torção do pescoço histérica, uma câimbra histérica do pé ou uma afonia histérica? Por 

que não terá sido o estômago atingido, quando a paciente começou a “existir” nas suas 

neuroses orgânicas? Por que os brônquios, espasmodicamente contraídos, não 

conduziram a acessos de asma, ou os vasos cerebrais a uma enxaqueca? Havia 

necessidade, apenas, dessas únicas perturbações dos órgãos genitais e, em seguida, 

desses sintomas cardíacos do mesmo modo neuróticos? 

Nesse problema da “escolha do órgão”, defrontamo-nos com os mesmos 

escrúpulos que nos assaltavam na “escolha da neurose”. O conceito “escolha do órgão” 

não pode pretender senão ao hábito. Ele se mostra ainda mais distante da realidade. 

Com efeito, se pensarmos bem, é inexato falarmos, não só de “escolha”, como também 

de “órgão”. A fórmula “escolha de órgão” nos induz duplamente ao erro. O conceito de 

órgão nos leva a considerar o corpo humano como um somatório de partes, de objetos 

orgânicos mais ou menos ligados entre si. Acrescente-se que o conceito “escolha” dá a 

entender algum sujeito mais ou menos consciente, ou alguma instância mais ou menos 

inconsciente, que possuiriam a competência e o poder de designar uma ou outra das 

partes do corpo. Em verdade, trata-se sempre e primariamente de certa relação com o 

mundo externo – à qual, naquele instante, a existência de uma pessoa se reduz – que 

determina, entre outros, o modo do corpo; de tal maneira, predominarão na atualização 

as partes do corpo que pertencem a essa relação com o mundo ou, melhor: que esta 

relação “é”  fisicamente. 

Como já vimos, o surgimento de uma neurose orgânica ou de uma neurose 

histérica não é função da gama de comportamentos contidos ou impedidos na sua 

realização, mas somente do grau de repressão  de uma qualquer possibilidade vital, 

repressão essa surgida no decorrer da atualização da realização. E isso ocorre desde a 

área mais interior da “corporalidade” até a das relações humanas e ambientais as mais 

conscientes. Bem ao revés, o setor corporal, teatro das perturbações histero ou organo-

neuróticas é sempre definido pelo caráter da relação vital impedida de se desenvolver, 

de acordo com a natureza humana. Pois, não é somente nos comportamentos físicos 

normais que predomina essa “corporalidade”, fenômeno parcial integrante da relação 
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com o exterior que se realiza. E precisamente porque todo relacionamento vital é 

também tal ou qual setor físico, tais fatores, e somente eles, aparecerão como fenômenos 

patológicos quando da sobrecarga histérica ou organo-neurótica. 

Para nossa paciente, tratava-se tão somente de poder “existir no amor” com um 

ser do sexo oposto. A plena “realização”, a plenitude desta via, que naturalmente 

compreende o ato sexual, abrange também fenômenos parciais secundários: o olhar 

amoroso, o sorriso, as possibilidades musculares da bacia, a secreção vaginal e os 

batimentos cardíacos. Eis a razão de serem exatamente essas esferas físicas com as suas 

manifestações que deviam apresentar sintomas patológicos de histeria e de neurose  

orgânica, dando seqüência à “parada” neurótica no “poder amar”. Se a paciente tivesse 

odiado o macho brutal face à sua tentativa de estupro, se, por razões de ordem moral, 

não lhe tivesse sido possível traduzir esse ódio por uma bofetada – ou mesmo pela mera 

intenção de aplicá-la – nesse caso essa relação se teria realizado sob forma de uma 

câimbra histérica do braço. Caso essa vontade de bater, não traduzida em ato, estivesse 

ainda mais afastada da esfera dos gestos histéricos inconscientes e projetada sobre as 

manifestações organo-neuróticas, seria possível que esta mesma relação se traduzisse 

sob a forma de uma rigidez geral, dado o maior tônus de toda a musculatura estriada do 

esqueleto. Isso significa que uma redução característica da diferenciação dos fenômenos 

ocorre à medida que a esfera de realização aceita para um comportamento existencial 

qualquer se afasta do campo normal dos comportamentos sociais abertos e conscientes, 

para se refugiar na esfera dos sintomas mudos e inexpressivos das perturbações organo-

neuróticas, passando pela zona dos gestos histéricos inconscientes. No lugar da bofetada 

desferida no homem odiado – testemunho de um “poder ser” autêntico, decidido e 

consciente – encontramos a câimbra muscular histérica, inconsciente, do braço direito, 

câimbra ininterrupta ou que se manifesta diante de toda pessoa do sexo masculino. E é a 

mesma relação vital interrompida que, por um aumento organo-neurótico do tônus, 

conduziu, por um prazo indeterminado, a uma inflação patológica de toda a musculatura 

estriada. 

Já não demonstraram centenas de experiências anteriores fenômenos 

semelhantes no caso do ódio? Homens, cujo Dasein se reduz a um comportamento 

dominado pelo ódio correm o risco – assim como a nossa paciente, dominada em seu 

caso pelo amor – de graves distúrbios cardíacos de caráter organo-neurótico, caso não 

aceitem a sua existência de ódio universal e recusem a formulação de pensamentos  

agressivos ou mesmo as próprias agressões, pura e simplesmente. Por outro lado, não 
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conhecemos os casos dos apaixonados que sofrem de paralisia histérica do braço – 

assim como os agressivos reprimidos? O caso ocorre quando eles não ousam realizar 

normalmente seu relacionamento com o ente querido, nem por um gesto de carinho, 

nem pela simples intenção de fazê-lo. Assim, o distúrbio neurótico de uma única e 

mesma parte do corpo pode derivar de imediato tanto do amor como do ódio. Além 

disso, o amor perturbado do portador de neurose manifesta-se em várias áreas do corpo, 

do mesmo modo que o ódio reprimido aparecerá em partes diversas do corpo. A partir 

dessa constatação, a velha disputa sobre a “especificidade” da “escolha de um órgão”, 

especificidade essa atribuída à neurose, não estará de uma vez por todas definida pela 

negação? Sem a menor dúvida, se, por tal equacionamento do problema, por tal 

construção arbitrária de “objetos”, falsificamos, subdividimos os fatos e entendemos por 

especificidade a simples atribuição de certos elementos psíquicos invariavelmente aos 

mesmos órgãos. Nesse caso, pouco importa que os elementos psíquicos sejam o amor 

ou o ódio, certos trações da personalidade ou do caráter, conflitos entre instintos ou das 

“constelações emocionais”. Entretanto, essas considerações não dizem respeito à 

especificidade muito diversa que nós formulamos: as regiões do corpo do Dasein que 

manifestam perturbações são somente e sempre as que pertencem de modo imediato à 

relação com o mundo exterior, psicologicamente interrompida. Esta é, pois, a mesma 

que as regiões somáticas. Bem entendido, nossa “corporalidade” é de tal modo 

constituída, que a nossa mão ou o nosso coração são, ambos, fenômenos físicos parciais, 

assim como a relação “amor” ou o comportamento “ódio”. Eis porque esses dois órgãos 

reagem tanto ao estado de alma “amor” como ao do “ódio”. Já em situação de 

normalidade, o coração bate mais forte e a mão parte para a ação; que dois seres se 

odeiem e cheguem às vias de fato ou que, amando-se, se acariciem. Mas qual teria sido 

a nossa surpresa, se tivéssemos diagnosticado em nossa paciente uma colite mucosa! Tal 

“escolha de órgão” não se pode conceber no seio de uma existência submetida à relação 

“amor”. E jamais foi verificada, pois a “corporalidade” do intestino grosso pertence a 

outra área de relação com o mundo: a da excreção, da eliminação ou da retenção. 

O Dasein dos portadores de neuroses permanece – haja vista a sua ignorância 

sobre a sua própria situação existencial, e se ninguém os acode – prisioneiro perpétuo de 

relações com o mundo exterior, idênticas e estagnadas. Nada que nos deva surpreender, 

se tais pacientes mantêm obstinadamente a sua colite, a sua úlcera estomacal, o seu mau 

jeito no pescoço, a sua hipertensão. Raríssimas as exceções a essa regra da fidelidade, e 

há asmáticos passando de repente para o campo dos distúrbios estomacais, ou ainda um 
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portador de colite apresentando uma contração dos músculos em um dos lados do 

pescoço. 

A vida tão densa de nossa paciente, os seus males tão variados, ainda nos 

levantam muitos problemas. As suas perturbações cardíacas crônicas não desapareceram 

aos poucos, de modo inexplicável, bem antes da cura definitiva decorrente da 

psicanálise? Um belo dia, a paciente percebeu simplesmente que não experimentava 

mais sintomas no coração. Evaporada na atmosfera a neurose cardíaca? Ou por acaso 

diluída na gordura da presumida “doença de Cushing”? Suspeita inverossímil à primeira 

vista! Entretanto, o que sucedeu à paciente depois do início da psicanálise leva-nos a 

examinar com cuidado essa possibilidade. 

 

 

g) Estudo dos fenômenos patológicos de ordem anatômica e estrutural na 

perspectiva do Dasein 

 

g.1) Fase da obesidade 

 

Incontestavelmente, a nossa paciente, pesando 61 quilos, havia contraído uma 

neurose cardíaca, da qual só se livrou cinco anos mais tarde, então com um peso de 88 

quilos. Nesse meio tempo, ela não somente havia engordado de modo assustador, como 

se tinha tornado, do ponto de vista psíquico, um ser diferente. Ela tinha perdido o seu 

antigo tônus vital, a sua iniciativa, e, fazendo-se abstração de suas depressões 

passageiras, ela não conseguia sair da apatia e da indiferença. Sorrindo indiferente e 

com fleuma, ela se descrevia como um réptil com apetite insaciável. Seu interesse vital 

concentrava-se nos petiscos e nos doces. No começo da análise, a mais discreta tentativa 

de levá-la a criticar a sua vida determinava de imediato um formidável aumento de seu 

apetite. Se lhe era pedido para cumprir o mais simples dos deveres em relação a alguém 

à sua volta, ela engordava imediatamente mais um ou dois quilos. Igualmente 

reveladores os sonhos durante essa fase da análise. Nenhuma necessidade de comentar 

demoradamente o sonho no qual a paciente passeia na rua principal de sua vila natal 

com o analista e este a aconselha a voltar como aluna na segunda série do curso 

fundamental. Depois de alguma hesitação, ela aceita e, sempre com o seu analista, 

dirige-se à escola. Mas é preciso que ela atravesse a rua onde se acha a casa de seus 

pais. Chegando nesse cruzamento, a paciente que descreve o seu sonho, foge correndo e 



 

 
 

79 

vai buscar refúgio na sua casa, junto de sua mãe, a qual está, precisamente, dando 

mamadeira a um bebê. Sobre a mesa ao lado, um gigantesco bolo com toda uma 

magnífica decoração em açúcar. A paciente acorda então, sem poder decidir se, no fim 

das contas, ela não era aquele neném que tomava sua mamadeira. Após seis meses de 

paciente e prudente análise, os primeiros sinais de uma “transferência positiva” da 

paciente para o analista começaram a se manifestar. Até então, sem relacionamento com 

as pessoas à sua volta, ela principiou a sentir-se segura na situação analítica e a 

considerar o analista como uma figura paterna, na qual podia buscar apoio. Mas, tão 

logo a sua vida pôde se desenvolver em novos relacionamentos sociais – mesmo se 

fossem tão limitados quanto o amor do neném por seus pais – a gordura começou a 

derreter como neve ao sol. Entretanto, o menor dos distúrbios nessa relação de 

transferência provocava uma nova queda na gulodice e um aumento de peso. Quando 

uma análise que durou cerca de três anos desenvolveu a paciente no plano humano até a 

sua puberdade, suas relações com o analista viraram amor de mocinha. Antes de 

confessar a si mesma e ao analista essas fantasias e esses sentimentos, e de se apoderar 

assim dessa realização virginal do amor, violentas dores cardíacas e neuróticas 

produziram-se uma vez mais em escala significativa. A paciente entendeu-se de volta ao 

passado. Mas tratava-se simplesmente do desenrolar retrógrado da bobina neurótica, 

fenômeno recorrente em toda análise correta. E, na situação analítica fundada sobre uma 

sólida boa vontade, a paciente, como era de se esperar, ultrapassou aos poucos esse 

estágio da maturidade. Finalmente, o analista compartilhou a sorte do décimo-oitavo 

camelo de uma antiga lenda árabe. Um velho patriarca, no seu leito de morte, manda 

chamar os seus três filhos e lhes deixa todos os seus bens: dezessete camelos. O 

primogênito receberá a metade, o segundo um terço e o caçula, um nove avos. Tendo 

dito essas palavras, deixou este mundo. Os filhos ficaram perplexos. Resolveram então 

consultar um sábio, tão sagaz quanto pobre. Ele só possuía um camelo. Os três rapazes 

pediram a sua ajuda para resolver o problema da herança, aparentemente insolúvel. O 

sábio contentou-se em juntar o seu camelo aos dezessete da herança. A partir daí, a 

divisão, segundo as derradeiras vontades do falecido, tornou-se uma brincadeira de 

criança. O filho mais velho recebeu a metade de dezoito camelos, sejam nove; o do 

meio recebeu a terça parte, sejam seis camelos; e o caçula, enfim, dois animais, seja a 

nona parte. Ora, os números nove, seis e dois totalizam dezessete, como deixados pelo 

pai. Assim, o décimo oitavo camelo, o do sábio, ficou sobrando. Não era mais 

necessário, embora tenha sido indispensável em dado momento. 
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Contrariamente a todos os comentários sobre a “transferência”, assim costuma 

encerrar-se o papel do analista. Já tínhamos ressaltado a que ponto um décimo oitavo 

camelo desse tipo tinha contribuído na solução do problema vital de nossa paciente. 

Não é necessário avançarmos mais sobre o processo da terapia analítica. Já citamos que 

a psicanálise é não só uma terapêutica, como também uma técnica experimental 

diferenciada. Nenhum outro recurso teria permitido – tanto à paciente quanto ao analista 

– a compreensão de toda a história pregressa e de todas as conexões nos sintomas e no 

“poder amar” normal. 

Como interpretar a gulodice dessa mulher e a obesidade conseqüente?  Temos 

que admitir que todas as possibilidades vitais concentraram-se, cada vez mais, sobre a 

única relação nutritiva com o mundo exterior, até o ponto em que a sua existência quase 

integral resumiu-se em um apetite maníaco. A atualização de seu apetite de amor, 

atolada até então em uma neurose cardíaca, aprofundou-se mais ainda, penetrando, 

inchando a relação de nutrição e transformando a fome “ordinária” em uma insaciável 

voracidade. Esse refluxo existencial extremo devia produzir-se no seio do metabolismo 

celular, a partir do instante em que os campos sociais da realização existencial se 

fechavam ainda mais completamente, como conseqüência de dois acontecimentos. 

Sentindo-se melhor, ela sentira que exasperava os seus médicos crescentemente pelas 

queixas cardíacas estereotipadas. Por outro lado, quando a obesidade manifestou-se, a 

sua mãe falecera há algumas semanas e, pouco depois, o seu pai dedicou-se a um novo 

relacionamento com uma de suas colegas. A paciente sentiu-se terrivelmente 

desprezada. Nos seus exames endocrinológicos, M. Bleuler e seus alunos haviam 

constatado, com uma recorrência espantosa, situações tão tristes no início de doenças 

como a de Cushing. Bem entendido, não procuremos aqui um critério “absoluto” ou 

“objetivo” da miséria humana. Somente pode ser determinante o sentido de uma 

situação vital relativamente a um determinado paciente. 

Desde esse momento, a nossa paciente passou a realizar a sua existência através 

da formação de gordura. Ela era conduzida a um vazio espiritual crescente, a uma apatia 

cada vez mais identificável, a uma falta de interesse e de desejo em relação às coisas 

não-comestíveis. Eis porque os distúrbios cardíacos desapareceram diante da obesidade, 

contrariando todas as perspectivas médicas. Eis porque, também, as receitas dietéticas 

por si só não tinham nenhuma possibilidade de êxito e porque a paciente temia a 

perspectiva de um regime imposto. Se o consumo de alimentos constitui a única relação 

vital remanescente, uma dieta severa equivale ao fim do mundo. Com efeito, o homem 
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não se encontra “aí” no mundo, “no’ seu comportamento em relação às coisas do 

mundo, e “enquanto” tal comportamento? Não somente foi possível limitar-se o 

consumo de alimentos, como a cura aconteceu de modo espontâneo, quando a 

psicanálise revelou à paciente uma possibilidade vital num relacionamento social com o 

médico. E assim, uma vez mais, o tratamento da obesidade somente logrou êxito 

quando deixou de se privar, por meio de uma dieta, a paciente de seu conteúdo vital, até 

que lhe fosse proposto algo preferível: cuidados paternos, de acordo com a sua 

ingenuidade, sob a forma de situação psicanalítica. A formação e a cura dessa obesidade 

comprovam bem que a existência humana pode se ver reprimida além das funções 

corporais histéricas ou organo-neuróticas ordinárias. Tudo leva a crer que a atualização 

normal de certas possibilidades existenciais pode ser comprimida até produzir um 

inchamento “organo-neurótico” no meio físico dos tecidos. 

 

 

g.2) Uma fase de anorexia mental 

 

Pudemos falar sobre os sintomas de nossa paciente e explicá-los, assim como 

fizemos com seus distúrbios funcionais histeriformes e organo-neuróticos, por exemplo, 

a sua obesidade. Apuramos que se tratava de uma má atualização das relações vitais: 

insuficientemente aberta e desimpedida, ela não se abre em verdadeiro “poder de ser si 

mesmo”. Nas nossas considerações gerais, entretanto, declaramos que todos os sintomas 

histéricos, por um lado, e uma parte dos distúrbios organo-neuróticos por outra parte  

constituíam realizações físicas anormais dos modos ou das relações vitais travadas  e 

reprimidas. A magreza de nossa paciente, Mme. M.K..., nos ensina que existem também 

distúrbios organo-neuróticos que não deitam raízes sobre essa realização defeituosa, 

comum a todos os fenômenos histéricos. 

A anorexia mental de nossa paciente começou na fase em que a jovem acabava 

de ter a sua primeira menstruação. Entretanto, o primeiro sintoma não foi de modo 

algum, naquela altura, a magreza em si, mas um repentino horror diante da obesidade de 

sua mãe. Quanto a ela, a sua principal preocupação concentrou-se inicialmente em 

impedir o amadurecimento feminino de seu corpo. Por essa razão, comprimiu tanto 

quanto possível o seu busto que crescia. No decorrer da análise, uma lembrança muito 

precisa voltou à tona: a sua tristeza, o seu desespero que experimentou quando percebeu 

que não poderia permanecer na infância. Os grandes corpos dos adultos provocaram-lhe 
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nojo. Do mesmo modo, o seu próprio corpo lhe apareceu como um instrumento de 

opressão diabólica. A sua mãe assustou-se ao ouvi-la dizer que ela não se casaria, jamais 

teria filhos, de modo a não multiplicar essa carne asquerosa. Quanto mais ela tornava-se 

forte e pesada, maior foi o sentimento experimentado de pecado e de mancha. Em 

contrapartida, emagrecendo em função das privações, ela sentia o seu corpo leve como a 

pureza, e encheu-se de alegria. Uma longa dieta causava-lhe uma delirante euforia, na 

qual todas as coisas à sua volta se tornavam etéreas, fugitivas, transparentes, de uma 

leveza divina. No seu entendimento, os anjos deviam conhecer um estado de alma 

parecido com esse que experimentava. Os seus sonhos da época levavam-na a voar ou a 

planar quase todas as noites. Porém, se os seus sonhos começavam bem, terminavam 

muito mal. No princípio, ela não via, por assim dizer, o solo lá embaixo: quase sempre, 

planava acima de suaves vapores azulados, ou de um mar coberto por nevoeiro difuso, 

cujos reflexos eram brancos. De repente, a força que a mantinha no ar a abandonava. 

Ela atravessava o véu na atmosfera e se aproximava de um perigo mortal: um imenso 

pântano, nauseabundo e de horrível cor cinza-negra. Havia vezes em que ela conseguia 

reunir suas forças e conseguia subir novamente acima das nuvens. Porém, o mais das 

vezes, o afogamento iminente a despertava. 

Tanto em função de sua vida consciente, como de seus sonhos, essa jovem, na 

passagem para a puberdade, nos revela de modo pungente o tormento de sua anorexia 

mental.  Sua existência concentrou-se em um ponto preciso: defender-se contra contatos 

vitais materiais, sensuais, eróticos. Ela nada quer saber dos assuntos da carne. Nem da 

sua, nem das demais pessoas. Pois a terra, a matéria, não aparecem ao seu Dasein senão 

como pântano pútrido e asfixiante. Dado o seu estado d’alma existencial, esta vida 

consiste ainda em um sobrevôo infantil e angélico por cima das águas. Com efeito, a 

solicitude materna excessiva, a indiferença paterna para com a menina, depois com a 

jovem, a hostilidade ao corpo e aos sentidos que caracterizava todo o seu tecido social, 

haviam severamente travado o amadurecimento normal. A jovem se esforça tanto mais 

por manter-se em seus sonhos etéreos, quanto o seu corpo desabrocha sexualmente e 

reclama relacionamentos vitais terrestres, instintivos e sensuais de uma mulher madura. 

Tal atitude defensiva em relação ao “dever ser”, não chega a impedi-la de realizar 

relacionamentos com outros. E assim, de modo brutal, aberto e consciente, ela se atira 

contra a sua mãe, dona de uma “corporalidade” tão massiva. Da mesma forma, ela se 

opõe com brutalidade e método ao desenvolvimento de seu próprio busto. 

Contrariamente aos sintomas histéricos e organo-neuróticos posteriores, devidos ao 
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atolamento de certas possibilidades vitais no campo da atualização intracorpórea, 

tratava-se agora, com a anorexia mental, de um combate total, absorvendo todas as 

forças físicas e espirituais, contra um “dever ser” da feminilidade e da sexualidade. 

Reunindo quase todas as possibilidades de existência à volta desse único 

comportamento, ela o sobrecarregou a tal ponto, que a sua “corporalidade” participou de 

modo patológico na luta contra o corpo e seus sentidos. Assim, a estrutura física 

adaptou-se rapidamente a essa relação com o mundo externo. A hipófise deixou de 

secretar o hormônio que estimula o folículo. Os ovários cessaram a sua função ou se 

viram neutralizados pelos hormônios opostos, de tal modo que a paciente regrediu a 

uma amenorreia infantil. Acrescentemos que ela foi assumindo cada vez mais o aspecto 

de um fantasma imaterial. A estrutura do Dasein, tão infantilmente apertada, não se 

abriu senão no momento em que o destino ofertou-lhe uma oportunidade de progredir 

em direção a certa maturidade: a amizade etérea e platônica com um ser do sexo 

masculino, igualmente transparente. Quanto mais ela se enriquecia com novos 

relacionamentos com o mundo externo, tanto mais a sua “substância corporal” tornava a 

aumentar. Sua hipófise e seus ovários até lograram, com a sua atividade, superar um 

tanto o relacionamento amoroso psíquico. Não pode causar surpresa que o 

amadurecimento, ainda apenas esboçado, não tenha podido resistir ao estupro brutal, 

tentado por seu par nas danças. Deve nos causar mais pasmo que a jovem tenha 

evoluído o suficiente para não voltar a cair na sua precedente atitude de defesa radical 

por anorexia mental. Desta feita, ocorreu “tão somente” uma repressão das 

possibilidades eróticas no campo dos gestos expressivos da histeria. 

Esse exemplo de anorexia evidencia-nos uma segunda oportunidade, podendo 

determinar distúrbios corporais neuróticos. Convém que, ao mesmo tempo, constatemos 

e ressaltemos que as mesmas normas da “escolha específica do órgão” prevalecem para 

os sintomas somáticos, bem como para os sintomas resultantes de um atolamento 

intracorporal de uma relação vital. Examinemos o caso em que o inchamento, a 

desfiguração patológica da esfera física existencial não é conseqüência do travamento 

intracorporal de uma relação vital, mas onde essa relação se atualiza de modo 

consciente e voluntário, no campo dos relacionamentos sociais. Aceitemos a hipótese 

também que o Dasein “sobrecarrega” de modo insuportável essa relação, 

“concentrando-se” sobre a mesma e “limitando-se” a ela de modo excessivo. 

Constatamos então, outra vez, que apenas algumas áreas psíquicas serão arrastadas de 
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“modo específico” nesse paroxismo: aqueles que o relacionamento com o mundo 

externo em causa já é, desde sempre, no plano corporal. 

Para concluir, nessa categoria de distúrbios organo-neuróticos, não se pode 

esquecer que, com freqüência, vem acrescer-se uma repressão secundária, patológica, à 

relação vital sobrecarregada. Esta se atualiza parcialmente na esfera corporal, como 

descrevemos, ao caracterizar a primeira categoria de distúrbios organo-neuróticos. Pois 

uma relação com o mundo, sobre a qual um Dasein concentrou-se de forma excessiva, 

se revestiria, caso se realizasse abertamente e sem repressão, ao nível das relações 

sociais, de formas tão extremadas, que não poderiam ser toleradas nem pela 

consciência, nem pela dignidade, nem pelo círculo de pessoas próximas ao paciente. 

 

 

g.3) A anorexia mental em geral 

 

Nem a magreza nem a obesidade desses pacientes, consideradas como simples 

circunstâncias individuais, bastam para estabelecer uma norma geral, quanto ao 

significado da adiposidade ou da anorexia mental. Poderia dar-se o caso que 

adiposidade e anorexia fossem sempre e somente sintomas superficiais, que não 

traduziriam, necessariamente, as mesmas e específicas disposições humanas 

fundamentais. Nossas experiências, é fato, abrangendo quarenta casos de perda de peso 

estudados pela psicanálise sob a perspectiva da estrutura existencial, evidenciam que 

todos esses pacientes, da mesma forma, eram levados a uma atitude de defesa 

semelhante, em face de um “dever ser” imposto às pessoas. Diferenças marcantes 

surgiram, porém, no quadro da relação com o mundo fundamental e determinante para a 

anorexia. É possível, por exemplo, que a atitude de greve frente à via corporal e terrestre 

se revolte tão somente contra um “dever ser” num meio determinado e particularmente 

insuportável.  Por vezes, ao revés, a revolta tem por alvo o “dever viver” físico no 

sentido amplo, mesmo que ocorra no melhor dos mundos materiais. Todas essas 

nuances, toda uma gama, medeiam esses dois extremos. Aqueles que, no seu íntimo, 

recusam de forma categórica - e sob quaisquer circunstâncias - viver como seres de 

carne e osso, estão definitivamente perdidos para o terapeuta. Como consequência, eles 

aplicam o seu método até o fim. Eles se deixam de algum modo evaporar, alçar vôo; um 

suicídio in refracta dosi. Muitas vezes, eles nem prestam ao médico o último serviço de 

fornecer-lhe um estado somático “verdadeiro” como causa do óbito. 
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Entretanto, mesmo os pacientes da primeira categoria apresentam, não poucas 

vezes, o hábito do jejum que leva à morte, quando submetidos à intervenção terapêutica 

inadequada. É aqui que encontramos a jovem de vinte e três anos, cujo pai brutal e 

ciumento havia segregado de todas as alegrias do mundo. Nós a conhecemos, 

moribunda, numa clínica de medicina interna. Seu peso, para uma altura mediana, havia 

baixado ao nível de vinte e cinco quilos. Todos os tratamentos de hormônios, durante 

quatro semanas, não resultaram em qualquer benefício. A alimentação artificial, forçada 

a princípio, associada à melhoria progressiva das relações com os próximos no seio da 

casa paterna, permitiram que essa paciente, sem nenhum tratamento psicanalítico, 

voltasse a ser uma pessoa saudável e alegre, capaz do ato de viver. 

No caso de uma mulher de vinte e quatro anos, mais próxima por sua natureza 

do segundo polo, não somente todos os tratamentos hormonais, como também 

aplicações de eletrochoques e de insulina, haviam falhado completamente. Ela mora 

atualmente, muito feliz aos seus próprios olhos e com um peso normal, na seção infantil 

de um sanatório para doenças nervosas. Lá, ela brinca com os pequenos. Ela aceitou a 

vida terrestre, tão logo os médicos tomaram a decisão de alimentá-la artificialmente, 

duas vezes ao dia, através de uma sonda. A paciente aceitou esse meio de alimentação 

com um perceptível sentimento de bem-estar. Pois lhe permitiu, de alguma forma, ligar-

se a esse novo cordão umbilical. Sem dúvidas, ela necessita da atmosfera infantil da 

seção do sanatório onde se encontra. Possivelmente, jamais será possível forçá-la a 

manter relacionamentos vitais de uma mulher madura – se não se quiser correr os riscos 

de uma recaída que possa ameaçar a sua vida. Ou se poderia também induzi-la a uma 

espécie de trapaça existencial. Tal gênero de vida, ultrapassando as suas possibilidades 

próprias, deve necessariamente levar à sua ruína. 

 De acordo com a sua infantilidade, as pessoas propensas à anorexia mental não 

podem, senão em proporção restrita, abrir conscientemente o seu Dasein nas planícies 

temporais de seu passado, de seu presente e de seu futuro. Essas planícies, na anorexia 

mental e sua infantilidade, limitam-se regularmente à vida presente, como é o caso das 

crianças pequenas. Quanto ao espaço, esse universo se caracteriza por um afastamento 

geral de todas as coisas e de todos os seres humanos. Uma paciente, curada de sua 

anorexia mental criou, ela mesma, esta comparação: no ápice de sua doença, ela 

enxergava as coisas e as pessoas como se estivesse sentada na segunda galeria de um 

teatro e pelo lado contrário de um binóculo, tal como se usavam nos espetáculos de 

antigamente: lá longe... Mas esse sentimento espacial resulta tão somente da atitude 



 

 
 

86 

específica de defesa e repulsa em relação a todas as coisas físicas. Desde então, não se 

poderia conceber primariamente a anorexia a partir dessa estrutura espacial do mundo 

(68. conforme. R. KUNH, 1951 e 1953). 

Nossos pontos de vista sobre a anorexia mental nos levam bem mais perto da 

solução a dois célebres problemas, acarretados por essa doença: numerosos 

pesquisadores se espantaram diante do fato que a tuberculose atingisse tão poucos 

pacientes desse mal, embora a sua vulnerabilidade física devesse torná-los, 

normalmente, presas particularmente fáceis para os bacilos de Koch; não menor 

surpresa causa a repartição da anorexia entre os sexos: contamos dez mulheres para um 

homem. 

Abordamos pessoalmente o primeiro problema, ao observarmos os processos 

infecciosos à volta de um tuberculoso contagioso. Numa fazenda em local ermo, o filho 

mais velho, de vinte e seis anos, sofria, havia muitos meses, de uma tuberculose não 

diagnosticada. Em uma comunidade de nove pessoas, as únicas a não apresentarem, 

com o passar do tempo, os sintomas da tuberculose em graus diversos de gravidade, 

foram dois avós e a irmã, de 18 anos, que sofria a um ano de uma anorexia característica 

e cujo peso baixara para 39 quilos, para uma altura de 1,67 m. Além deste, registramos 

o caso de duas enfermeiras, anoréxicas, que se expuseram ao risco muito elevado de 

infecção,, ao tratarem de tuberculosos em domicílio, sem serem vítimas do contágio.  

Sabe-se que existem anoréxicos, dotados durante a sua doença de uma resistência muito 

grande às infecções, que se tornaram tuberculosos quando, vencida a sua doença, já 

haviam voltado há algum tempo ao seu peso normal. Cadastramos, também, duas jovens 

que uma tuberculose pulmonar manteve internadas durante um ano em sanatório. O 

grande repouso e a farta alimentação acarretaram uma completa cura e... um leve 

sobrepeso. De volta à cidade e às suas atividades, não puderam se desfazer do hábito de 

uma alimentação rica e farta, até o momento em que experimentaram, abruptamente, um 

choque violento ao se perceberem tão mais gordas. A conseqüência foi a perda súbita de 

apetite: anorexia mental. Todos esses  casos não nos levam a pensar que as duas doenças 

poderiam verificar-se, de certo modo, de modo alternado ou substitutivo? Em todos os 

casos, as duas doenças, esvaziando e ressecando o corpo, separam o paciente da vida 

terrestre normal, o evaporam do meio terrestre e corporal em que acontece a existência 

humana. Essa é talvez a razão pela qual um ser que, em decorrência de uma anorexia, 

caminha para um meio-suicídio ou para um suicídio completo, não carece de uma 

infecção tuberculosa ou outra qualquer. Mas então, o que sucederá quando, no futuro e 
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graças à higiene e aos antibióticos, tivermos exterminado o bacilo de Koch? O que farão 

esses seres, provavelmente muito numerosos, que até agora recorreram à tuberculose 

porque, em suma, eles não entreviam mais nenhuma possibilidade de desenvolverem 

normalmente a sua existência no seu amadurecimento? A anorexia mental ocupará 

maiores espaços, dado o recuo da tuberculose? Ou qual outra “escolha de doença” essas 

pessoas deverão fazer? Parece-me que encontramos aqui algumas indagações sobre as 

quais devemos pensar muito seriamente. Aliás, e na nossa maneira de ver, a louvável 

ambição terapêutica dos médicos não reconhece suficientemente a problemática – numa 

perspectiva humana total – dos êxitos puramente corporais, se ela não cura e não saneia, 

ao mesmo tempo, o humanismo e o mundo dos doentes. 

Mas por que, indagamo-nos então, a anorexia mental incide quase que 

exclusivamente entre as mulheres? Como vimos, uma defesa excessiva se organiza 

nessas pacientes, contra a exigência imposta pela puberdade de se assumirem 

igualmente às relações vitais físicas e sensuais de um adulto. É claro que a existência 

feminina, com a gravidez, o aleitamento, os cuidados à primeira idade, se vê muito mais 

envolta na esfera da atualização física do que acontece na maturidade sexual masculina. 

De onde decorre um perigo tanto maior para as frágeis jovens, ainda infantis, ainda 

imersas, corpo e alma, no telurismo do corpo. Eis porque a nossa paciente, a Srª. M.K..., 

nos seus sonhos típicos da anorexia, via-se constantemente ameaçada de cair do céu em 

horríveis abismos. Talvez essa defesa, mais freqüente na mulher, contra uma 

subserviência à esfera corporal, vem do costume usual de condenarmos a sensualidade 

muito mais na mulher do que no homem. Reconheçamos que somente nos defendemos 

com tanto empenho quando somos atacados, imobilizados, quando, enfim, tememos. 

Daí decorre o fato característico que a anorexia costuma seguir-se a uma adiposidade 

nas jovens. Notem que a surpresa contrária não chega a ser rara: uma obesidade pode 

seguir-se a uma anorexia quando a atitude de defesa cessa. Dois anoréxicos, que pude 

observar pessoalmente, desenvolveram um apetite voraz e tornaram-se obesos, quando 

uma esquizofrenia veio substituir seu primeiro mal. Assim, não foi obra do simples 

acaso, se pudemos estudar, no caso da mesma paciente, a Srª. M.K..., tanto a anorexia 

mental quanto a obesidade. 
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   g.4) A obesidade em geral 

 

     A natureza de todas as pessoas magras observadas harmonizava-se, no seu conjunto, 

com a estrutura existencial da Srª. M.K..., durante a sua fase de anorexia mental. Da 

mesma forma, com raríssimas exceções, encontramos no comportamento existencial de 

todos os obesos, atentamente observados e tratados até aqui, o mesmo tipo de relações 

com o mundo que achamos quando da obesidade posterior de nossa paciente. Apenas 

diferenças graduais mais fortes intervieram aqui sobre as diversas formas de existência e 

sobre a sua aproximação da concentração superlativa de um Dasein sobre a relação 

alimentar com o mundo, como ocorre no caso de nossa paciente. 

Eis um exemplo de voracidade temporária, com um aumento de peso de somente 

dois dias. O sermão dominical de um pastor suíço, excessivamente resumido, havia 

modificado o Dasein de uma inglesa, normalmente bem diferente do ponto de vista 

intelectual. Essa mulher deve ter ouvido na igreja que a comunhão era tão somente um 

símbolo da união entre os membros da comunidade. Ouvindo essas palavras, a nossa 

inglesa, acostumada às cerimônias e aos conceitos bem diversos da Igreja Anglicana, 

encontrou-se em desoladora solidão espiritual. Sob o efeito desse estado d’alma, ela 

sentiu-se invadida pela vontade irresistível de adquirir a metade de uma vitrine de 

padaria e devorá-la. Ela viu-se obrigada, como explicou, a preencher o vazio 

insuportável que se produzira nela. 

A maior parte dos casos de obesidade crônica de nível médio nem de longe se 

apresentam psiquicamente como esvaziados ou empobrecidos. Com freqüência, a sua 

cordialidade comunicativa e a sua generosidade acarretam a harmonia familiar. Do 

mesmo modo, eles representam pontos de cristalização insubstituíveis em eventos 

sociais. Porém, não podemos esquecer que os obesos joviais entendem a sua 

prosperidade e a de seus semelhantes sob um ângulo estritamente terreno. A sua 

projeção espiritual tão positiva e a sua dedicação não vão além do terreno dos interesses 

físicos e materiais. Desta maneira, no seu mundo, a esfera das relações e das oposições 

humanas e espirituais permanece com excessiva freqüência desabitada e vazia. 

Satisfeitos consigo mesmos e com o seu sobrepeso, eles correspondem à densidade e à 

gravidade terrestres, ao “peso específico” desses campos vitais, em que, 

preferencialmente, localizaram e arrumaram as suas existências. Assim, não estaremos 

cometendo nenhuma injustiça para com eles, ao caracterizarmos essa existência pela 
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predominância restritiva das relações físicas e terrestres com o mundo (69. conforme: P. 

H. ROSSIER, 1949; M. BLEULER; c) A. JONES, 1951). 

À primeira vista, esses “intelectuais” medianamente obesos em função de um 

apetite irresistível e que acontece durante as suas ocupações, constituem exceções claras 

a essa norma, exatamente como outras pessoas fumam sem cessar enquanto trabalham. 

Em geral, eles são apaixonados por chocolate. Ora, o fenômeno explica-se facilmente.  

No seu esforço em busca de uma solução, de superação dos problemas, a sua existência 

concentra-se de modo tal sobre uma relação com o mundo, consistindo em alguma 

conquista que o seu corpo, também, se vê levado a uma maníaca conquista de doces e 

bombons. Mas esses intelectuais não têm, aparentemente, mais nada em comum com os 

obesos mais freqüentes, joviais, terrenos, até mesmo muito pragmáticos. E não estamos 

diante de uma questão de puro acaso, quando vemos que o seu corpo reage ao 

comportamento existencial de “apropriar-se de algo” engolindo alimentos sólidos e 

compactos em vez de inalar fumaça – que destrói o apetite e mantém a silhueta esbelta – 

como o fazem tipicamente outros intelectuais. Em todos os casos, as obras e os 

conceitos dos fumantes e dos pensadores vorazes e glutões distinguem-se igualmente 

por distâncias apreciáveis na densidade e no telurismo. Se essas diferenças nas criações 

intelectuais correspondem à diferença verificada na leveza ou no peso terrestre das 

substâncias incorporadas pelos fumantes e pelos glutões, deve-se unicamente ao fato 

que as estruturas existenciais dessas pessoas diferem profundamente e, em 

conseqüência, mundos de telurismos completamente diversos se revelam a uns e outros. 

De modo igualmente profundo, a sua “corporalidade” se caracteriza por um certo 

“coeficiente”  de massa e de densidade.  

O estudo francês, L’obésité paradoxale (DREYFUSS, 1948), tratando de fatos 

acontecidos na Segunda Guerra Mundial, é rico em ensinamentos sobre a natureza desse 

distúrbio. Assim, Guilbert-Dreyfuss (70. GUILBERT-DREYFUSS, 1948) considera que 

o verão de 1940 literalmente viu desencadear-se uma epidemia de obesidade entre os 

jovens. Quanto mais severas se tornavam as restrições alimentares, mais a doença se 

alastrava e contrastava de maneira crescentemente grotesca com a perda de peso geral 

da população. Essa obesidade paradoxal caracterizou-se por sua rápida aparição, 

ocorrida em poucas semanas; somente o tronco era atingido e, com freqüência, 

complicações sob forma de amenorréias surgiam. Ainda mais significativo, o fato que 

esses doentes eram encontrados unicamente nos segmentos mais atingidos, enquanto 

seres humanos, pelo colapso da França e pela ocupação: na maior parte dos casos, 
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jovens mulheres que tinham perdido o seu lar, o seu equilíbrio econômico, ou cujos 

maridos haviam sido capturados ou presos, ou ainda homens e mulheres perseguidos 

por razões políticas ou raciais. Não temos que nos debruçar, aqui, sobre as explicações 

metabólicas que os autores dão a esses distúrbios aparentemente tão paradoxais. O que 

nos importa é a constatação de que tais pacientes tornaram a perder rapidamente a sua 

obesidade, tão logo saídos de sua situação de desespero sem perspectiva de futuro, e 

puderam retornar a um raciocínio calmo. 

Um homem e duas mulheres, subitamente obesos, refugiados na Suíça em 1943, 

e submetidos ao nosso exame, confirmaram sob todos os aspectos as indicações dos 

autores franceses. Segundo todas as aparências, a guerra havia impedido essas pessoas 

de continuarem vivendo normalmente em seu meio habitual. As realizações possíveis de 

seu Dasein foram reprimidas na sua esfera corporal, na qual somente puderam acarretar 

um inchamento patológico das estruturas anatômicas: a obesidade. 

Vejamos agora o caso, diverso, das crianças obesas. Como demonstrou H. Bruch 

(71. H. BRUNCH, 1940, 1941 E 1950) e H. Bruch e Grace Touraine (H. BRUNCH e G. 

TOURAINE, 1940), sobretudo e como resultado de exames procedidos ao longo de 

diversos anos, e assim como o confirmaram as nossas próprias observações, sempre 

foram as mães as responsáveis por opor-se a uma existência normal. Com efeito, elas 

mimavam, acostumavam mal as crianças com presentes e satisfazendo vontades, e 

vigiavam seus filhos com tal excesso de zelo, que estes nunca conseguiram alcançar 

uma atitude de independência, e relações livres com seus brinquedos e seus coleguinhas. 

Algumas dessas crianças, aproximando-se da puberdade, ainda tinham seus banhos 

dados por suas mães. Outras, com dez anos, ainda eram levadas à privada. Nunca eram 

perdidas de vista, em virtude dos mil perigos que, acreditavam, as ameaçavam. Por 

medo da corrupção moral, não se permitia que fossem brincar na rua, nem iam sozinhas 

para a escola. Quando as mães excessivamente preocupadas impedem desse modo as 

relações intelectuais e  psíquicas, nada mais resta às crianças, como via de ação, senão 

comer e cuidar de seu próprio corpo. Bem entendido, as mães apóiam ao mais alto grau 

essa relação vital. Elas demonstram uma solicitude sem limites em relação aos corpos 

de seus filhos, que são constantemente incentivados a absorver maiores quantidades de 

alimentos, sempre mais “sadios” e mais nutritivos. Não nos pode espantar que essas 

crianças, como o constatam, aliás, todos os psiquiatras conscienciosos, tornem-se seres 

obesos, irritadiços, descontentes, pressionados na perspectiva emocional, concentrados 

sobre a sua própria saúde e a sua própria alimentação. Aqui, um passo apenas separa a 
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sua estrutura existencial da que apresentou a nossa paciente, a Srª. M.K..., quando de 

seu período de obesidade. 

 

 

g.5) O caráter duvidoso dos conceitos psicossomáticos atuais de uma 

“somatogênese” ou de uma “psicogênese” 

Na sua estrutura fundamental, todas as pessoas anoréxicas e obesas, 

cuidadosamente examinadas até aqui, não se diferenciavam de nossa paciente, Srª. 

M.K..., na sua fase correspondente, senão nas nuances e nas escalas. A anorexia da Srª. 

M.K... desapareceu espontânea e completamente sob o efeito do amor, enquanto a sua 

obesidade cedeu apenas diante da psicoterapia. Sob a visão patogênica, não parecem 

indicar esses fatos que a anorexia mental e a obesidade são simplesmente doenças 

“psicogênicas”? Entretanto, será que ainda podemos qualificar como “psicogênicas” as 

anorexias graves que, apesar de todas as medidas farmacológicas e psicoterapêuticas, 

levam ao óbito? Não deveríamos buscar a causa primária em algum distúrbio estrutural 

– orgânico ou talvez funcional – do diencéfalo, distúrbio este escapando aos nossos 

métodos de investigação atuais? Certamente, esta explicação nos satisfaz apenas 

mediocremente; a prova de tal lesão não aparece na maioria dos casos. Mas algumas 

patologias não serão em verdade “somatogênicas” como sequela de um tumor do lobo 

anterior da hipófise? Sem sombra de dúvidas e mesmo se constatamos com certa 

surpresa que os pacientes em pauta não emagrecem em proporções extraordinárias. A 

obesidade, por sua vez, parece oferecer um material muito mais rico em favor de um 

aspecto “somatogênico”. Seguramente, os sintomas de obesidade após uma lesão 

estrutural do cérebro ou após um evidente distúrbio funcional de regulação do 

diencéfalo não representam, aqui também, senão uma ínfima proporção dos casos. Mas 

ninguém contestará seriamente, em princípio, as formas de obesidade em relação 

temporal indubitável com uma encefalite, uma neurocirurgia, um traumatismo craniano. 

Ninguém colocará em dúvida o seu caráter verdadeiramente “somatogênico”. E essas 

pessoas adiposas, tão confortáveis em seu excesso de gordura e vivendo uma existência 

de gozadores e aproveitadores? Será que não devemos olhar esses casos, em última 

análise, como “somatogênicos” e aceitar aqui como origem um distúrbio de constituição 

ocorrido em algum centro regulador do diencéfalo – assim como a febre é decorrência 

de um centro termoregulador sobrecarregado? 
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Ao entrarmos na velha rixa somatogênese/psicogênese da anorexia e da 

adiposidade, será que não nos teríamos deixado levar, por descuido, nesse campo dos 

conceitos causais e psicodinâmicos cuja incapacidade de explicação da doença humana 

já abordamos? Em verdade, por “psicogênese”, o conceito psicossomático atual acolhe a 

seguinte perspectiva: um estado psíquico – pensamento consciente ou inconsciente, 

fantasia, emoção – seria efetivamente capaz de produzir, realizar, acarretar um 

fenômeno psíquico, fazê-lo derivar, nascer a partir dele. Essa reflexão nos leva tão longe 

que, muitas vezes, colocamos toda a psicossomática no mesmo puçá com a teoria da 

psicogênese. E, entretanto, não saberíamos separar com o rigor suficiente o conceito 

psicossomático do conceito psicogenético. Pois, de fato, a amenorréia e a perda de peso 

de uma jovem anoréxica não derivam por relação de causa e efeito – no sentido 

psicodinâmico ou psicogenético – de uma tendência mais ou menos consciente em 

resistir em tornar-se adulto, sensual e carnal. Da mesma forma, uma adiposidade 

qualquer não será nunca “psicogênica”, no sentido que ela seria consequência causal tão 

somente da voracidade. Bem ao contrário, os dois fatos – emagrecimento físico e 

aversão pelo amadurecimento feminino, por um lado, obesidade e voracidade por outro 

lado – não são outra coisa senão a realização, o “acontecimento” de uma só e única 

existência, de um só e único estado d’alma nas duas esferas de atualização do Dasein 

físico e psíquico. Em contrapartida, qualificar uma anorexia ou uma obesidade de 

“psicogênica” equivale sempre a uma redução arbitrária de uma realização existencial, 

desenvolvendo-se no tempo a uma relação de causa a efeito ou a uma doutrina 

psicogenética. Não é menos inexato falar de uma falta de apetite “somatogênico” na 

anorexia ou de uma voracidade “somatogênica” na obesidade, ainda que o fato 

psicossomático salte à vista. Pois, a partir do momento em que a medicina 

psicossomática define como “distúrbio somatogênico” o resultado de fatores físicos, ela 

caracteriza ao mesmo tempo “somatogênese” e “psicogênese” – nesse último caso como 

uma geração direta a partir de uma causa mental. 

Logo no início de nossas pesquisas, vimos, focando apenas no campo das 

manifestações psíquicas, o quão pouco os conceitos hipercausais estão aptos a nos levar 

do mero conhecimento de uma sucessão constante no tornar-se existencial até uma 

verdadeira e profunda compreensão da “corporalidade” humana. Sintomas psíquicos – 

quer se tratem de uma repulsa pelos alimentos nos anoréxicos ou da voracidade nos 

obesos – não podem representar, em sua essência, um efeito de distúrbios do diencéfalo. 
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Esses distúrbios, concebidos como somático-anatômicos ou funcionais, pertencem, na 

realidade, a uma esfera corporal, completamente diversa. 

A crença ingênua em uma “somatogênese”, de acordo com os dogmas causais do 

antigo mecanismo, tropeça, já faz muito tempo, na medicina. De acordo com inúmeras 

observações, tais distúrbios hormonais idênticos, ou tais lesões cirúrgicas ou 

inflamatórias do cérebro, localizadas de modo semelhante, não diminuem o apetite nem 

causam voracidade senão a um dado percentual dos pacientes. A mesma lesão acarreta 

muitos outros distúrbios psíquicos completamente distintos e outros mais nada sofrem. 

Tentou-se levar em conta esse fato, vendo na antiga causalidade um conceito 

condicional. Entretanto, mesmo considerando um número máximo de condições 

causais, reconheçamos que não se projeta muita luz nas sombras da somatogênese e da 

causalidade em geral. A obra basilar de M. Bleuler, A psiquiatria endocinológica, 

publicada recentemente, demonstrará, quiçá do modo mais dramático e mais concreto, 

toda a impotência fundamental dos conceitos “psicogênicos” ou “somatogênicos” no 

esforço tendente a explicar a doença humana. Embasado em numerosas observações, 

esse autor nos leva constantemente aos extremos limites das possibilidades da 

explicação científica e objetiva. Por diversas vezes, mostrando um rigor inflexível, ele 

chega ao ponto de formular as perguntas que conduzem ao absurdo os conceitos 

médicos vigentes e exigindo, destarte, critérios mais respeitosos da existência e mais 

adequados à doença. Lemos, num dos capítulos mais marcantes de Bleuler:Vale também 

a pena constatarmos que os distúrbios que encontramos nos casos de psicossíndrome 

endocriniana raramente conhecem  melhoria através de um tratamento exitoso do ponto 

de vista somático. No caso dos pacientes que sofrem da doença de Addison, a 

terapêutica de substituição pode, durante anos, revelar-se a tal ponto bem sucedida que 

se poderá falar de recuperação da saúde do ponto de vista metabólico; porém o nível da 

personalidade permanecerá baixo de modo considerável e permanente. Em caso de 

acromegalia, o procedimento em que os raios podem interromper a evolução do 

processo corporal, e até sob muitos aspectos permitir a cura,  não suprime da mesma 

forma as graves alterações psíquicas. São também conhecidos esses casos de Basedow 

que, fisicamente, reagiram positivamente ao procedimento cirúrgico, mas cujos 

fenômenos “nervosos” permanecem. Face a tais casos, a medicina tradicional que hesita 

entre a somatogênese, a psicogênese e a interação, choca-se inevitavelmente  ao 

problema do perpetuum mobile. Com efeito, se explicamos os distúrbios da psico-

síndrome endocriniana de maneira causal por uma alteração hormonal somática, não é 
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menos verdade que certos processos – os mecanismos psíquicos – continuam a 

desenvolver-se sem serem abalados e ao infinito, sem mais a presença de sua causa, eis 

que os distúrbios do metabolismo foram corrigidos. Por seus próprios meios, os 

conceitos científicos atuais não saberiam evitar esse paradoxo. Pobre consolo, aliás, 

dizermos que tudo parece suceder como se os distúrbios nascidos do endocrinium 

tivessem ingressado na evolução geral da personalidade, haviam se libertado das 

condições endocrinianas e passado a depender do desenvolvimento psíquico total. Um 

tal transbordamento de um endocrinium concebido enquanto coisa voltada para outra 

coisa – o desenvolvimento da personalidade, conceito aliás absolutamente 

indeterminado – não é menos impossível que a relação causal “psyché >>=<< soma”. 

       Bleuler terá sido o primeiro a ressaltar que a questão, aparentemente tão singela, da 

causa e do efeito, não pode jamais elucidar-se, a princípio, de modo tão exato quanto 

pensamos examinar a psicogênese de uma doença endócrina durante uma determinada 

psicoterapia. Por fim, ele reconhece com franqueza que a antinomia psicogênese-

somatogênese deve ser, ao fim e ao cabo, um problema mal formulado. Se assim não 

for, continua Bleuler poderíamos considerar - e com o mesmo direito – tais 

acontecimentos emocionais ora como conseqüência, ora como causa de numerosos 

processos endocrinianos patológicos (73. M. BLEULER, 1954). 

De resto, dez anos antes de Bleuler, Feuchtinger (74. FEUCHTINGER, 1946 e 

1943) já havia tratado das “síndromes vegetativas” funcionais, que não se diferenciam 

das sequelas traumáticas do diencéfalo. Quanto à nossa paciente, a Srª. M.K..., 

poderíamos ter identificado suficientes razões para interpretar, num sentido 

“somatogênico”, a falta de impulsão psíquica de sua obesidade, as suas depressões 

passageiras, as perturbações no seu apetite, atribuindo essa “psicossíndrome 

endocriniana” absolutamente clássica a um distúrbio causal da substância do córtico 

suprarrenal ou da hipófise. Entretanto, teríamos podido argumentar, com semelhante 

ênfase, em prol de uma tese psicogenética. Como provar – para mencionar apenas uma 

das variantes psicogênicas – que não ocorreu, no início, um sentimento de culpa 

persistente, resultado de uma existência inadequada – do qual teria resultado um 

“stress” primário e causal, uma hipertrofia secundária da substância do córtico 

suprarrenal, um aumento considerável do metabolismo basal e, por fim, a obesidade? E 

logo os defensores da “psicogênese” passam a atacar o próprio conceito da 

psicossíndrome endocriniana, propondo a sua substituição por uma “endocrinopatia 

psíquica”. Passa-lhes despercebido, todavia, que Bleuler sugeriu a terminologia num 
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sentido antes de mais nada descritivo, que se referisse aos campos psíquico e físico 

interessados, sem prejulgar de modo algum quanto aos seus relacionamentos recíprocos. 

Por outro lado, acertam quando se mantêm firmes na afirmação de que nenhum 

distúrbio hipófiso-diencefálico por si só – por mais claramente comprovado esteja 

experimentalmente – autoriza atribuirmos certos sintomas patológicos a uma causa 

endócrina “somática”. Pois declaram que até mesmo uma obesidade psiquicamente 

definida não se produziria miraculosamente, transformando em gordura os componentes 

psíquicos da apatia e da fome. Claro está que a adiposidade “psicogênica” forma-se, 

também, segundo os caminhos normais que o corpo percorre para engordar. Essa é a 

razão pela qual, na adiposidade “psicogênica”, os fatores psíquicos excessivos usam as 

vias habituais hormonovegetativas – da hipófise ao metabolismo celular. Não fazem 

mais do que sobrecarregá-las de modo anormal e segundo a sua própria natureza. O 

resultado mais evidente é uma completa confusão. Os conceitos psicogenéticos e 

somatogenéticos levam-nos a um beco sem saída, visto que, de modo abstrato e 

inadequado, eles elegem uma “psyché” e uma “soma” como locais causais de doenças. 

Porém, se conforme a perspectiva do Dasein, consideramos a alma e o corpo como os 

campos onde transcorre a existência humana, todas as indicações de causa, origem e 

local perdem seu fundamento e tornam-se inúteis. Pois o fato de permitir, na qualidade 

de local de geração, que um fenômeno humano aconteça, nada tem a ver com uma 

efetivação, uma causa, uma origem. Uma teoria da doença humana, segundo a visão do 

Dasein, deverá – usando o vocábulo “existência” – cuidar para nunca deixar-se reduzir à 

idéia de uma psicogênese, pois, frente ao domínio sempre ameaçador do subjetivismo, 

sempre resultará fácil demais confundirmos a existência com uma “psyché” hipostática. 

A partir daí, uma terapêutica futura terá o direito de manter o título, já presente, de 

medicina psicossomática, com a única condição de adaptar-se à filosofia do Dasein, esta 

palavra concebida na origem apenas a título aditivo e objetivo. Entretanto, se todos os 

fenômenos humanos – normais e mórbidos, físicos e psíquicos – conduzem a diferentes 

realizações de uma mesma existência, então esse conceito inadequado, que reduz o ser 

humano a uma coisa, e pretende explicar os seus sintomas, do ponto de vista genético e 

causal - somatogênico ou psicogênico - através da interação dos campos existenciais 

considerados como objetos, não pode senão levar ao conflito contraditório e insolúvel 

entre psicogênese e somatogênese, como já o apontava Bleuler . Pois, por natureza, o 

psíquico e o somático não podem contrapor-se nas condições de primário e secundário. 
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A perspectiva do Dasein autoriza também a compreensão sem maiores esforços 

das razões que levam a alma humana a ser influenciada, quando não desregulada, de 

maneira tal pelo acontecimento, que trata de um território existencial. Esse é o caso 

quando – e somente nessa medida – a pessoa humana, em todos os modos que lhe 

permitem lá estar, já é portadora de tal estado d’alma; quando ele é um eu a se realizar 

nas relações com o mundo, determinadas de acordo com as suas opções, seu alcance, ou 

sua cor por tal estado d’alma. A pessoa humana não pode, portanto, estar em acordo 

nem em desacordo senão em função do fato que a sua natureza é a de um ser 

“acordado”. Consideremos a estrutura humana na perspectiva do Dasein e poderemos 

então falar, por exemplo, de uma obesidade consecutiva a uma encefalite ou a uma 

lobotomia, ou ainda a uma simples desilusão amorosa – e considerá-la como a 

realização corporal de um distúrbio, de um desacordo existencial, determinado por 

razões diversas, mas alicerçados pelo mesmo significado. De modo semelhante, os 

conceitos de somatogênese e de psicogênese explicam a “inexplicável” continuação de 

uma psicossíndrome endocriniana posterior a uma cura medicamentosa ou cirúrgica do 

organismo. Pois o verdadeiro distúrbio existencial não desaparece necessariamente em 

função da única harmonização artificial da esfera corporal. Recusar-lhe, por meio de 

intervenções somáticas, uma das esferas de atualização, poderia perfeitamente obrigá-la 

a repercutir de modo tanto mais patológico do campo existencial da alma. 

Toda comparação é falha, certamente, e devemos evitar o assimilarmos o corpo 

humano a um objeto. Porém, para a comodidade do raciocínio, vamos compará-la por 

um instante a um violino equipado com uma surdina corretamente instalada. As 

melodias terão o seu timbre abafado. Se tivéssemos colocado a surdina invertida, a 

melodia teria uma tonalidade francamente desafinada. Do mesmo modo, se um pé de 

vento se levantasse de repente, ou se regulam-se mal as cravelhas, ou se uma fissura 

rasga a caixa de ressonância. O desempenho do artista estaria desafinado uma vez mais, 

embora de outro modo, se tivéssemos mergulhado as cordas em óleo de terebentina. Um 

pouco à semelhança de como desafinamos uma existência humana impregnando o 

cérebro ou o corpo todo em álcool, nos casos de excesso de vinho. Por essa razão, é 

possível que uma vida humana, sob o efeito de modificações diversas nas áreas do 

cérebro correspondentes, caia no único estado d’alma que lhe resta: a voracidade. Esses 

distúrbios corporais não são a causa verdadeira, suficiente, da voracidade, mas 

constituem, de algum modo, a ocasião que restringiu a existência, tão rica em seu início 

em possibilidades de tons diversos, a alguns raros sons. Eis porque qualquer 
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modificação somática atinge os estados d’alma da pessoa em causa, as suas 

possibilidades de tonalidade. Porém, por sua própria natureza, os seres humanos reagem 

das maneiras mais diversas. Em contrapartida, a liberdade humana reside justamente no 

fato que não estamos entregues sem defesa aos nossos estados d’alma, que dispomos ao 

revés de possibilidades afetivas de modo tanto mais soberano, que alcançamos um 

patamar de existência mais autêntico. Compreende-se assim porque acontecimentos 

somáticos iguais acarretam nas pessoas fenômenos tão diversos. 

 

 

h) A propósito da constituição hereditária 

 

Não se discute que as condições tão diversas que cercam o nascimento podem 

dificultar e restringir, nas áreas afetiva e espiritual, uma existência humana. Mas 

convém ainda mais encararmos como “barreiras” o que os biólogos e os médicos 

chamam de “fatores constituintes” ou “hereditários”. Pois a “constituição” humana 

corresponde, antes de mais nada, à configuração sempre diferente das barreiras 

existentes e intransponíveis, que limitam para determinada pessoa as possibilidades do 

Dasein no seu conjunto. Em outros termos, a constituição congênita e os traços 

hereditários representam a riqueza – limitada individualmente – em relações vitais 

atualizadas ou potenciais, assim como a abrangência máxima da “abertura ao 

mundo”. Tal é a razão de lermos em Goethe, na obra Dichtung und Warheit, a respeito 

de Lavater e de seus extraordinários dons de fisionomista, de sua capacidade em definir 

o caráter das pessoas: “Sim, era uma coisa terrível viver ao lado de uma pessoa capaz de 

ver com clareza os limites que a natureza teve o capricho de nos impor, a nós os 

indivíduos”. 

O que não impede que, até o presente momento, todas as tentativas de elaborar 

uma constituição ou disposições hereditárias num sentido substancial, objetivo, 

enquanto fator individual ou estrutura objetiva, em si e por si, independente de todo o 

“mundo exterior”, fracassaram.  De fato, a partir do momento em que a pessoa se realiza 

como desenvolvimento biográfico de suas relações com o mundo, que ela é essa 

realização, sempre será um absurdo desejarmos abstrair de um Dasein considerado as 

“influências do meio”, anteriores e presentes, para deduzir a “constituição” ou os 

“traços hereditários”. Em contrapartida, é permitido, e é até mesmo indispensável que 

cada terapeuta saiba discernir em cada paciente se e em que medida a existência pode 
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alcançar estados d’alma mais ricos e uma abertura ao mundo mais ampla: por exemplo, 

graças a parentes, irmãos e irmãs, ou professores melhor capacitados. Com certeza, os 

inevitáveis círculos viciosos, por si só, já constituem um sério obstáculo para essa 

avaliação. Pois as limitações vitais, impostas desde a infância pelo meio social, redizem 

consideravelmente a “abertura ao mundo” do Dasein. Este não consegue estabelecer 

relações senão com meios igualmente limitados. Neles, as coisas e as pessoas que se 

podem encontrar, restringem mais uma vez o Dasein. E agrava-se a pobreza das 

relações com o mundo. 

Não se pode, pois, concluir acerca das verdadeiras possibilidades de uma 

existência senão após esgotamento de todos os meios psicoterápicos; e, mesmo assim, 

de modo aproximado, pois os métodos ao alcance dos médicos longe estão de englobar 

todos os meios de cura possíveis. 

 

 

i) A propósito das deficiências orgânicas hereditárias 

 

A questão das “deficiências orgânicas hereditárias” faz parte do problema da 

“constituição”. Este conceito desempenhou inicialmente um papel de relevo na 

“psicologia individual” de Alfred Adler, ao qual recorria para explicar certos processos 

psiconeuróticos. Em pouco tempo, a medicina psicossomática absorveu-a, vendo nela 

um instrumento extremamente cômodo para romper o nó górdio da “escolha do órgão”. 

Era suficiente considerar os órgãos neuroticamente envolvidos como 

“constitucionalmente” defeituosos ou débeis – e já imaginávamos sem maior esforço 

que um psiquismo perturbado pudesse ter uma ação nefasta sobre esses órgãos enquanto 

loci minoris resistentiae. Mero subtítulo à doutrina costumeira da constituição, a teoria 

das “deficiências orgânicas hereditárias” sofre por princípio dos mesmos 

questionamentos. Nós já os tínhamos apontado. Mais uma grave complicação vem 

acrescentar-se neste ponto. Falar de um órgão deficiente significa que reduzimos pelo 

pensamento a “corporalidade” humana a um corpo objetivamente representado, a um 

conglomerado orgânico.  Tais “órgãos”, colocados no mesmo nível que os objetos 

ordinários, nada mais têm a ver com o todo, com a interdependência estrutural desse 

Dasein que é nosso e irredutível à condição de simples objeto. Eles também se opõem a 

uma “psychê”, concebida com igual objetividade. E assim reaparece o velho e falacioso 

problema da interação psicossomática. 
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Em verdade, o corpo humano, em seu conjunto, pertence diretamente à 

existência, irredutível à condição de um objeto e reveladora do mundo. Isto posto, 

nenhuma “deficiência” física, por si só, explicará o desvio patológico de um 

comportamento humano, mesmo se não chegamos ao ponto de considerarmos os órgãos 

como objetos. Também não existe “psychê” solta, tal uma ave de rapina, prestes a 

mergulhar sobre um órgão “constituintemente” mais fraco e indefeso, situado no 

exterior. Bem ao revés, assim como a “corporalidade” sadia se baseia na realização 

normal de uma existência, toda deficiência, hereditária ou adquirida, tem por causa uma 

atualização limitada ou deformada das relações com o mundo, às quais a esfera física 

interessada pertence na sua qualidade de fenômeno parcial e óbvio. Dada essa única 

razão, um número elevado de pessoas frágeis e vulneráveis a distúrbios em suas funções 

podem viver sem nenhum fenômeno histérico ou organoneurótico, na medida em que 

consigam desenvolver completamente as possibilidades existenciais que são sua 

responsabilidade, sem ir além do quadro bastante estreito que lhes é atribuído. Por força 

dessa mesma natureza humana, regiões físicas normalmente muito robustas são 

submetidas aos maiores distúrbios nervosos, cedem e se enfraquecem se a pessoa não 

cumpre a sua jornada adequadamente. Porém, se ela consegue superar as suas falhas, a 

mesma “corporalidade”, há pouco tão vulnerável e tão deficiente do ponto de vista da 

constituição, suportará os maiores desafios. 

Enfim, o terceiro e último elemento do conceito de uma “deficiência orgânica 

hereditária” é igualmente motivo de suspeição. Falar em “deficiência” implica em 

valores mais elevados, permitindo a avaliação do fenômeno estudado. A medicina 

técnica concebeu até aqui o valor “deficiência” em relação à aptidão média do corpo em 

adaptar-se a um meio, em desenvolver um trabalho, em permitir um gozo. Mas a 

“inferioridade”, de acordo com essa maneira de ver, não poderia transformar-se em seu 

oposto numa perspectiva outra e mais humana? Se tratamos de uma realização ou de 

uma vivência inadequadas de uma existência humana, devemos pensar, como vimos 

antes, há duas formas deficientes de existência humana: os sintomas histeriformes, 

gênito e cárdioneuróticos de nossa paciente, a Srª. M.K... e a sua obesidade também 

provêm de uma paralisação das possibilidades vitais existenciais na esfera física da 

realização. O que acarreta um inchaço, uma desfiguração patológica dessa esfera. 

Quanto à anorexia, ela fora conseqüência do fato que apenas uma relação com o mundo 

– a defesa sem limites contra toda vida física e sensual - havia se apropriado do Dasein 

todo, para dissolvê-lo quase que inteiramente nela. Desse modo, uma relação vital, em 
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si - mesmo aberta e consciente - tinha-se visto sobrecarregada, levada ao ápice, 

arrastando com ela as regiões corporais correspondentes. 

Tais fenômenos de ressonância física, exagerados, patológicos, deformados, 

nascidos de uma relação com o mundo existencial paralisada ou sobrecarregada, não são 

exclusividade do caso da Srª. ,M. K... A maioria das doenças humanas tem uma origem 

absolutamente semelhante. Tentaremos demonstrá-lo através do estudo dos quatro 

grupos de doenças numericamente mais importantes hoje. Entendemos que sejam os 

predispostos a acidentes, os hipertônicos essenciais ou idiopáticos, os doentes que 

sofrem de males crônicos idiopáticos do tubo digestivo e as pessoas portadoras de asma 

brônquica. 
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Capítulo I 

A predisposição aos acidentes 

 

Pouco tempo atrás, acreditavam os médicos terem cumprido todo o seu dever ao 

suturarem todas as partes moles e recolocarem no lugar as partes fraturadas das vítimas 

de acidentes. Eles não enxergavam nos acidentes senão a simples relação de causa e 

efeito, ou seja, do puro e simples acaso. Em função do considerável peso econômico dos 

acidentes em todos os países civilizados, as companhias seguradoras foram as primeiras 

a se dedicar a pesquisas de ponta sobre o assunto. Em muitos países, com efeito, os 

sinistros ocupam o quarto lugar, na ordem decrescente de importância, entre as causas 

de óbitos e de incapacidade para o trabalho. Se considerarmos as faixas etárias 

medianas, nas quais a capacidade física está no auge, chega-se a encontrar os acidentes 

liderando as estatísticas. Nos Estados Unidos, a National Research Planning Board 

calculou, por exemplo, que em 1941, cerca de 460 milhões de dias de trabalho foram 

perdidos devido a acidentes. O que equivaleria ao desaparecimento de cerca de um 

milhão e meio de pessoas. Segundo outros cálculos, mais de 4 milhões de trabalhadores 

norte-americanos – sobre um total de 50 milhões – morreram ou ficaram feridos em 

acidentes. Esses dados chegam a ultrapassar as perdas ocorridas no decorrer das guerras 

mundiais. Por outro lado, as estatísticas médicas demonstram que 20 a 25% dos 

atendimentos resultam de acidentes. Enfim, de acordo com um relatório apresentado ao 

Congresso de medicina Industrial em Düsseldorf, mais de um milhão de registros de 

ocorrências foram preenchidos na Alemanha Ocidental; 65.000 vítimas permaneceram 

totalmente inválidas; mais de 5.000 óbitos aconteceram. Quanto às indenizações, elas 

alcançaram, em 1951, 500 (quinhentos) milhões de marcos. 

Atribui-se o espetacular aumento dos acidentes ao aumento do número de 

máquinas industriais – cada vez mais perigosas. Era, pois, lógico, que se solicitasse às 

indústrias e aos ministérios competentes medidas mais rigorosas na área da evolução 

técnica e da higiene. Em todas as Nações, o resultado foi decepcionante. Assim, o  

Conselho de Segurança norte-americano que, após 1913, havia lutado com denodo e 

sem tréguas para conseguir a melhoria dos equipamentos de proteção e para instruir os 

operários, não conseguiu êxito superior a 1% de vidas de operários salvas, a se dar 

crédito aos indicadores globais anteriores e posteriores à adoção de todas essas normas 

técnicas. Essa insuficiência nos resultados levou a um estudo mais profundo dos 
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acidentes pelas companhias seguradoras. Apurou-se, finalmente, que nem as máquinas, 

nem o acaso, são as causas da grande maioria dos acidentes, mas sim a falha humana 

dos próprios acidentados. Os seguradores de diversos países calcularam que 80 a 90% 

dos casos são fruto de fatores “subjetivos”, de “atos inconscientes” do operário. Pouco 

temo depois, outras pesquisas vieram confirmar esses resultados. Dunbar (75. 

DUNBAR, 1943), por exemplo, demonstrou que os acidentes não se distribuíam 

igualmente no seio de um segmento profissional submetido ao mesmo risco. Verificou-

se que, num universo de 2.000 motoristas de caminhão de quatro grandes cooperativas, 

podia-se reduzir em cerca de 80% o número de acidentes, apenas mediante o 

afastamento de 5% desses profissionais, aqueles que mais sobrecarregavam a estatística. 

Indo além, estudando 1.500 entradas consecutivas em um serviço de urgência cirúrgica, 

o autor constatou que mais da metade dos acidentados eram verdadeiros “fregueses” da 

hospitalização. As suas anamneses revelavam, sem qualquer exceção, pelo menos três 

acidentes graves anteriores. Paralelamente, nos demais serviços do Hospital não foram 

encontrado nenhum paciente tendo sofrido mais de dois acidentes em sua vida. Existem, 

pois, e de modo que não permite dúvidas, “azarados” que, de fato, são simplesmente 

pessoas predispostas aos acidentes. Qualquer que seja o nível de eficácia que atinja a 

arte da cirurgia no tratamento dos acidentados, nossos mestres do bisturi não deixam de 

se mostrar impotentes diante do azar que teima em perseguir essas pessoas. Em 

contrapartida, os pesquisadores em disciplinas psicossomáticas saíram logo em busca de 

elementos comuns nesses predispostos, já que estava comprovado que a 

responsabilidade não podia ser atribuída à máquina “mortífera”, mas bem às vítimas! 

Entretanto, as primeiras hipóteses formuladas pelos psicólogos revelaram-se 

equivocadas. Os testes não evidenciaram nenhum fato particularmente desfavorável 

quanto à inteligência, habilidade ou coordenação motora. Os Rorschach, entretanto, aos 

quais haviam sido submetidos centenas de acidentados por diversas vezes, colocaram 

regularmente em evidência uma reação e um comportamento exagerados.  Concluiu-se, 

então, a partir desses protocolos, que o meio ambiente devia causar nessas pessoas uma 

impressão de tensão considerável e perigosa, como se estivesse minado de explosivos.  

Por outro lado, o seu comportamento diante das tábuas de cor denotou uma tendência 

anormal às reações impulsivas e impensadas. Enfim, as vidas pregressas confirmaram 

que esses predispostos haviam demonstrado desde a sua infância uma gama de traços 

característicos. Foi novamente Dunbar (op. cit. p. 170) que, pioneiramente, estabeleceu 

esses fatos graças a pesquisas em grande escala. Ele observou que esses pacientes 
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apresentam, na frequência às suas escolas e seus cursos técnicos, uma presença inferior 

à média. Demonstram tendência a reiterados reinícios, pulando de uma experiência para 

outra. Mudam constantemente de empregos, são irregulares em seu trabalho e, mais 

adiante, nos seus salários. A mesma instabilidade se observa na sua vida social. Ainda 

crianças, tendiam a fugir de casa quando ocorriam pequenos conflitos com seus pais. 

Mais tarde, em casos de conflitos com seus chefes, pediam demissão de modo 

precipitado e sem prévia reflexão. As mesmas reações foram observadas nas brigas com 

suas esposas e seus maridos. O que gerou um número de divórcios entre os predispostos 

a acidentes superior à média. Nossas aferições pessoais junto a um grupo de trinta 

predispostos típicos confirmaram integralmente essas particularidades curriculares, tais 

como as expõe Dunbar. 

Compreendemos ainda melhor essas pessoas se, desdenhando a usual anamnese 

psiquiátrica e o recurso aos testes, passamos ao tratamento psicoanalítico propriamente 

dito. Até este momento, tivemos ensejo de submeter seis predispostos a psicanálises 

durante períodos que se escalonaram entre um a cinco anos. Para ilustrar nossa 

exposição, citamos alguns acidentes ocorridos a um homem e a uma mulher dessa 

categoria. E estamos diante de um fenômeno absolutamente típico. 

Quando de seu penúltimo acidente, a paciente R.U... já tinha vinte e três anos, 

senão sob todos os critérios, pelo menos de acordo com o calendário. Ela era muito mais 

inteligente que seus colegas masculinos e femininos. No conjunto, entretanto, ela 

permanecera nitidamente infantil. Por causa de uma educação materna particularmente 

recatada, ela não se sentia atraída pelo outro sexo e o sentido do amor lhe era estranho. 

Em relação aos seus colegas homens, ela aparentava a postura de um gato brincalhão. 

Não somente ela não entendia como achava ridículo e de mau gosto que outras de sua 

idade pudessem apaixonar-se e até mesmo beijarem! Porém, como não podia deixar de 

acontecer, chegou o dia em que um rapaz entrou na sua vida e causou-lhe uma emoção. 

Ele havia conseguido despertar a sua sensualidade por tão longo tempo reprimida e 

negada. Com uma surpreendente facilidade, ela aceitou o convite para passar uma noite 

com o seu amigo em uma estação de esportes de inverno. E, para a sua própria surpresa, 

ela manteve a sua palavra. Citemos, ainda, que ela sempre evitara sistematicamente as 

ocasiões que pudessem levar a um diálogo a sós, indo até o extremo de deixar 

bruscamente reuniões com amigos. Porém, eis que ela desejava ser adulta e conhecer, 

enfim, uma dessas aventuras de que as suas amigas tanto se gabavam. E ela calou o seu 

medo, assim como o seu sentimento de culpa. Até saiu para ir ao local do encontro 
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adiantada e chegou ao destino no dia acertado. O amigo devia chegar pelo trem da tarde. 

Assim que chegou, foi tomada de um nervosismo que ainda não experimentara, uma 

agitação extrema na excitação de sua espera. Quando falava de seu estado, a nossa 

paciente usou por diversas vezes a expressão “tensão insuportável”. Ela resolveu, então, 

aproveitar o tempo para efetuar algumas descidas de esqui. De noite, o amigo não a 

encontrou na estação do trem. No hotel, também não estava. Depois de muito procurar, 

acabou por achá-la no hospital, engessada: uma fratura complexa da perna. 

Um novo acidente, com a mesma paciente, quando ela já estava casada e era 

mãe de uma criança: sua infantilidade harmonizava-se mal com os papéis de esposa e de 

mãe. Sintomas de neurose foram surgindo. E também veio a ocorrer o início da 

psicanálise. Durante o tratamento, pouco a pouco, a jovem tomou consciência de que 

devia se libertar o quanto antes de uma dependência pueril em relação a sua mãe. 

Depois de vencer conflitos internos e hesitações, ela acabou por mudar-se do 

apartamento de sua mãe, onde morava com o marido e a criança, para ir morar na 

periferia da cidade. Ocorria que uma nostalgia não confessada do antigo ninho materno 

não lhe permitia acostumar-se na nova moradia. Ela prolongava o provisório, hesitava 

em abrir caixotes e malas. Foi então que um de seus sonhos nos permitiu entrever um 

leve progresso em direção ao amadurecimento: “Sonhei esta noite - contou ela - que 

minha avó tinha falecido. A minha mãe apareceu-me, muito envelhecida e enfraquecida. 

Em verdade, ela não desempenhava mais nenhum papel. De repente, eu me vi diante de 

um presunto defumado, grande e apetitoso. O nosso gato atirou-se sobre o mesmo. Ele 

tinha uma cara muito vermelha e inchada. Como a de um homem nervoso e furioso. O 

gato comia o presunto no ponto onde o osso sai da carne. Aí, a cena mudou. Na minha 

frente, tia Joana chorava a morte de vovó. As lágrimas começaram a correr de meus 

olhos também”. 

A própria paciente interpretou o seu sonho. O enfraquecimento da avó e da mãe 

correspondia à sua própria emancipação de um mundo pueril. Não estava presente esse 

mundo todo no elo entre a mãe e a criança? Quanto à cena do gato, ela a relacionava 

com a sua sensualidade que desabrochava, selvagem e apaixonada – semelhante a um 

gato. Entretanto, o sonho não demorou em mostrar-lhe a tia Joana em lágrimas e a 

incluir o luto na sua alma. Tipicamente, a paciente não se concentrou por muito tempo 

sobre esse aspecto. Essa tia Joana, com efeito, mostrava-se patologicamente ligada à sua 

mãe e igualmente patologicamente infantil. Ela não poderia ter surgido nem 

desempenhado papel na cena final do sonho, se a paciente não estivesse às voltas com 
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um infantilismo semelhante. A paciente tinha guardado as marcas apenas do início de 

seu sonho. Desde logo, ela arquitetou um plano que a conduzisse à plena autonomia e a 

instalar-se sem mais delongas no seu apartamento. Somente agora ela constatava, para  

sua vergonha, a que ponto ela sempre fugira de assumir as suas responsabilidades, tanto 

na vida profissional quanto na vida familiar. E passou à execução. Tratava-se, em 

primeiro lugar, de examinar o quarto ao lado. Ela levantou-se de sua escrivaninha para 

ir abrir a porta de acesso ao quarto, mas segurou na porta de modo tão azarado que 

sofreu ruptura dos músculos e dos ligamentos, adiando os seus belos projetos de 

autonomia plena.  

 O Sr. B.M..., 34 anos, teria se tornado inválido se tivesse sofrido o mais 

grave dentre os acidentes de que foi vítima antes dos últimos progressos da medicina 

sobre os enxertos ósseos. Nosso paciente restabeleceu-se perfeitamente desse complexo 

procedimento. Porém, decorridos seis meses, ele tornava a dar entrada no mesmo 

pronto-socorro. Mais uma vez, havia quebrado uma perna. Novamente curado, não se 

passaram três meses antes que ele fraturasse a clavícula. Ao ler a história de sua vida, 

tomava-se conhecimento de seis acidentes sérios sofridos antes da catástrofe que 

acarretou o enxerto ósseo. O tratamento psicanalítico estendeu-se por três anos. Tornou 

patente, com toda a desejada clareza, que os nove sinistros correspondiam sempre a um 

determinado momento de vida, bem como a um estado de espírito do paciente 

igualmente característico. Bastará contarmos os três últimos acidentes para ressaltar as 

analogias impressionantes. O Sr. B.M... já havia trocado quatro vezes de profissão e três 

vezes de esposa. Pai de quatro filhos, ele acabara de se apaixonar por uma jovem de 

vinte anos. O seu relacionamento assumiu rapidamente a forma de uma mútua e 

completa sujeição. Nenhum dos dois acreditava poder viver sem o outro. E, a partir 

desse ponto, o nosso paciente foi se enredando em situação cada vez mais tensa. As suas 

relações com a sua esposa pioraram, a sua própria consciência não o deixava em paz e a 

sua amante, por sua vez, fazia questão de tê-lo só para ela. O seu estilo de vida habitual 

poderia ter levado a pensar que, buscando evitar todos esses conflitos, ele partiria de 

repente para os Estados Unidos. Mas, acrescentando-se às dificuldades que já 

enfrentava, ele tinha negligenciado a tal ponto o seu comércio que os seus recursos 

financeiros não lhe permitiam mais essa solução. Num momento em que a sua situação 

tornara-se das mais críticas, um toque de campainha chamou-o abrir a sua porta de 

entrada. Ele desceu lentamente a escada. Infelizmente, ao escorregar num dos degraus  

do alto da escada, tentou segurar-se no corrimão. Um movimento de rotação infeliz 



 

 
 

107 

provocou não só uma luxação do ombro direito, mas também uma fratura na cabeça do 

úmero, assim como da omoplata.  A hospitalização teve o mérito de afastá-lo de sua 

amante, a qual aproveitou o tempo para encontrar outro amigo, mais adequado. O 

paciente atribuiu a culpa a sua mulher. Ele a acusou de não ter demonstrado a 

compreensão necessária e de ter multiplicado os obstáculos entre a sua amante e ele. Ao 

fim das contas, teriam sido essas atitudes que teriam arruinado o seu caso. Ele passou a 

experimentar tal ojeriza por sua mulher que, tão logo curado, pediu o divórcio. Sua 

esposa, considerando que tinham filhos, recusou. Por mais que ele suplicasse ou 

ameaçasse, ela permaneceu firme na recusa. O próprio paciente declarou que, à época, a 

sua raiva não conhecia limites e que ele não teria recuado diante de nenhum sacrifício 

para se ver livre da mulher. Por fim, quando se deu conta que não conseguiria o 

divórcio, esforçou-se em voltar para o seio de sua família. Seu primeiro gesto nesse 

sentido foi de, num domingo, levar as suas crianças para um passeio. Entretanto, o seu 

humor piorava de hora em hora. Acessos de cólera mal disfarçados e depressões se 

sucediam. Como as crianças insistissem em subir num belvedere numa colina próxima, 

ele concordou. Porém, já ao subir um dos primeiros degraus, escorregou e quebrou a 

perna. Durante essa nova estadia no hospital, seu sócio mostrou-se indigno de sua 

confiança, chegando a trapaceá-lo em um negócio de vulto. Dessa forma, dois meses 

depois, ele voltou ao trabalho animado por sentimentos bem controversos. Seu sócio, e 

até então o seu melhor amigo, tinha-se tornado um inimigo. As coisas não podiam 

permanecer nesse estado. Por felicidade, a sua mulher ficou totalmente ao seu lado. Ele 

até a via sob uma luz mais favorável. Ao longo de dias e de noites, ele procurava 

encontrar a solução para se ver livre de seu sócio. Mas os seus negócios estavam tão 

mal equacionados que uma separação era inconcebível. Foi no meio dessa situação sem 

saída que, numa manhã, três meses depois de ter recebido alta, ele saiu de seu 

apartamento para ir para o trabalho, como de costume. Imerso em seus pensamentos, ele 

pensou já ter chegado ao térreo. Em verdade, ainda estava no patamar do primeiro 

andar. Não contando com os degraus ainda restantes, ele caiu de cabeça e partiu a 

clavícula. Esses dois casos evidenciam, uma vez mais, que as pessoas predispostas aos 

acidentes vivem em estado de tensão contínua em relação ao meio ambiente. Além 

disso, têm acentuada tendência a evadir-se dessa tensão social através de atos bruscos e 

impulsivos. Mas a que momento nossos predispostos vêm a sofrer as suas fraturas e os 

seus rompimentos musculares? Nossos dois pacientes nos fornecem também a resposta, 

uma resposta característica: O acidente sempre vem a acontecer no preciso momento 
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quando nossos pacientes afundam numa situação marcada por numerosos conflitos e 

não conseguem entrever nenhuma porta de saída para a situação: nem pela ruptura 

brutal das relações sociais, nem pela fuga. Não lhes resta então nenhuma outra solução 

senão a de encontrar, no plano corporal, através de atos inconscientes que conduzem aos 

acidentes, uma válvula de escape para o seu temperamento violento e explosivo. Eis 

porque, com relativa freqüência, essas pessoas, em vez de romper as suas relações 

sociais, rompem relações intracorporais: quebrando os seus próprios ossos ou rasgando 

os seus próprios músculos. 

 Da mesma forma, no dia em que fraturou a sua perna, a Srª. R.U... estava sob 

uma insuportável tensão e não havia recorrido à sua via de fuga habitual. Ela não tinha 

ousado levar adiante as relações com o seu namorado. Contrariamente aos seus hábitos , 

quando enfrentava situações mais delicadas, ela não adiou nem desmarcou o seu 

encontro. Ela não fora embora. Desta feita, em vez de romper uma relação social, uma 

promessa, ela rompeu os seus ossos. Semelhante estado de alma, quando da contusão no 

braço. O conflito nascia então, apesar da sua infantilidade ainda tão viva (lembremos o 

papel da tia Joana no sonho), de seu desejo de viver como esposa independente e 

experiente. Assim como ocorreu no primeiro acidente, ela não recorreu ao costumeiro 

caminho de fuga. Enquanto no passado ela escapava das situações que exigiam decisões 

autônomas no plano profissional ou particular, ela decidiu, de uma vez por todas, passar 

a levar uma vida de adulta, uma vida de esposa. Mas prejulgou dispor de forças para tal, 

quando estas ainda eram por demais infantis, demasiadamente ligadas à tia Joana. Desta 

vez ela não destruiu relações sociais, como havia feito no passado, para escapar de um 

estado de tensão intolerável. A sua ação permaneceu no campo intracorpóreo: ela 

rompeu os músculos e os tendões de seu braço direito. 

O conflito com o mundo que nos cerca transparece da mesma forma nos três 

casos do paciente B.M... Ele também não consegue romper de modo adequado as suas 

relações com os outros. Resta-lhe, pois, agir sobre o plano corporal. Para ambos os 

pacientes, o tratamento psicanalítico alcançou um alívio muito pronunciado sobre o 

estilo de vida. Seis anos se passaram desde os últimos acidentes da Srª. R.U... e doze 

desde a fratura clavicular do Sr. B.M... O equilíbrio conquistado bastava para eliminar 

qualquer acidente, desde os mais benignos.  Entretanto, existem hoje muitas pessoas 

submetidas a tensões semelhantes a dos predispostos aos acidentes. Porém, 

diversamente destes últimos, não se deixam resvalar para tentativas de evasão repetidas. 
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Elas as evitam cuidadosamente na esfera intracorporal: nunca ocorrem fraturas nem 

rupturas musculares. 
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Capítulo II  

 As pessoas que sofrem de hipertensão essencial ou idiopática 

 

Os autores norte-americanos costumam denominar as múltiplas formas de 

hipertonia essencial ou idiopática como doença-hipertensiva-vascular-renal. 

Consequentemente, já a partir do nome, eles fazem questão de distinguir essa doença da 

arteriosclerose, mal degenerativo dos grandes vasos. Essa diferença faz sentido, pois 

ainda não sabemos se existe alguma relação entre as duas afecções. Se fizermos 

abstração da arteriosclerose degenerativa, a importância da hipertensão essencial 

considerada por si só no terreno da patologia humana já ultrapassa por larga margem a 

predisposição aos acidentes. E ninguém pode prever em que ponto essa incidência 

cessará. Desde já, do ponto de vista prático, ela deixa atrás dela todo o problema do 

câncer e da tuberculose. Uma rápida vista de olhos sobre as estatísticas da Metropolitan 

Life Insurance Company, por exemplo, demonstram que nos Estados Unidos um 

indivíduo sobre dois da faixa etária além dos cinqüenta anos vai morrer de uma doença-

hitertensiva-vascular-renal. Na metade dos casos, estaremos diante de uma hipertensão 

essencial. Uma quarta parte, pois, dos “cinquentões” norte-americanos virão a falecer 

em consequência das lesões que a pressão elevada provocará em um órgão ou outro. 

Consideremos não somente a mortalidade, mas também a morbidez: as estatísticas 

revelam então a importância capital dos distúrbios hipertônicos. São estes que, enquanto 

causa de incapacidade de trabalho ou de invalidez nos indivíduos de 20 a 64 anos, 

ocupam o primeiro lugar dentre todas as doenças, conforme Dunbar (76. DUNBAR).  

Na medida em que as estatísticas européias permitem estabelecer comparação, a mesma 

coisa ocorre entre nós. Além disso, como o comprovam as estatísticas dos países 

desenvolvidos, a multiplicação enorme dos óbitos, em decorrência de hipertonia 

essencial ao longo deste último meio século, deixa bastante atrás os tumores malignos 

que, no mesmo período, somente viram dobrar o número dos óbitos que produziram. 

Essa singela constatação nos impede o habitual consolo: o crescimento mencionado 

seria tão somente uma consequência lógica, embora lamentável, de uma expectativa de 

vida maior. A prevalecer essa hipótese, os tumores malignos, enquanto fenômenos 

associados a uma idade mais avançada, deveriam ter progredido de modo comparável. 

Outro argumento não merece ser considerado: as estatísticas nos levariam a erro, vistas 

as melhores possibilidades de diagnóstico da hipertonia em relação ao do câncer. 
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Não explicaríamos melhor a hipertonia declarando-a uma mera doença 

hereditária, ligada inevitavelmente à constituição. Tal tese iria de encontro, 

primeiramente, a uma indagação precisa: qual é o elemento hereditário dessa doença? 

Claro, é a estrutura deficiente das paredes das arteríolas, como nos afirmam geralmente. 

Pois, nesta época de visão materialista da medicina – que se aproxima de seu término – 

não se podia conceber a origem de uma hipertonia por causa outra que pela alteração da 

estrutura orgânica dos vasos. Foram precisos vinte e cinco anos para chegarmos ao 

conceito revisto. Hoje, a maioria dos especialistas estima que os distúrbios funcionais – 

espasmos vasculares e aumento da pressão – precedem as alterações estruturais dos 

vasos. Estas seriam, pois, o resultado de uma prolongada sobrecarga e se manifestariam 

inicialmente por uma hipertrofia muscular que evoluiria para uma hialinização e para 

uma esclerose interna do vaso. 

Será provavelmente na obra de Fahrenkamp (77. FAHRENKAMP, 1926) As 

correlações psico-físicas nos hipertônicos, publicada em 1926, que encontraremos as 

primeiras provas convincentes em favor dessa tese. Fahrenkamp baseia-se em mais de 

seiscentas curvas de pressão sanguínea, das quais muitas cobrem um período superior a 

seis anos. Centenas de observações ainda foram acrescentadas a essas, o que permitiu, 

mais tarde, a L. Alkan (78. L. ALKAN, 1930), na sua obra As afecções anatômicas 

orgânicas de causa psíquica, publicada em 1930, constatar uma arteriosclerose primária 

num quadro de hipertensão essencial é, no mínimo, improvável. O fator primordial é um 

processo que leva a distúrbios funcionais das arteríolas e a uma contração tônica 

significativamente persistente. Toda essa neurose orgânica, conhecida clinicamente por 

“hipertonia essencial” não apresenta etiologia anatômica visível. Talvez leve a 

alterações anatômicas e, para começar, à esclerose da arteríola. 

Com certeza, em anos mais recentes, o problema puramente biológico da 

hipertonia complicou-se um tanto. Mencionemos os trabalhos de Goldblatt e Page, os 

quais, através de experiências notáveis, provocaram subidas de pressão, estrangulando 

artérias renais (79. H. GOLDBLATT, 1937). O que não altera o fato de que as 

hipertonias devidas a afecções renais primárias representam uma ínfima parte das 

hipertonias em geral. Pouco importa que se queira atribuir o papel principal a uma 

hipertonia vascular geral ou a uma prévia contração dos vasos renais: nada altera o fato 

de que a teoria de uma  alteração estrutural primária teve de ceder a primazia à teoria de 

um distúrbio funcional, de uma tendência excessiva a câimbras. A partir deste ponto, o 

problema hereditário revela-se dos mais árduos. Não é mais a estrutura deficiente da 
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parede vascular, mas a predisposição funcional às câimbras que deveria ser transmitida. 

Além disso, o simples termo de hereditariedade não explicaria quais e quantos fatores 

interviriam no distúrbio funcional. Aliás, todas as principais estatísticas evidenciam que 

os hipertônicos costumam ter uma hereditariedade muito pouco sobrecarregada em 

relação à população em geral. Além disso, as estatísticas não distinguem a 

hereditariedade real da aparente. Hereditariedade aparente, essa a que os filhos de 

hipertônicos foram submetidos, quando de sua educação, às mesmas influências que 

haviam causado tensões sobre os seus pais.  

O papel já duvidoso de um fator hereditário na hipertonia vê-se ainda reduzido 

nas pesquisas de Schwab e Schulze (80. E.H., SCHWAB; V. E. SCHULZE, 1932). 

Esses autores constataram que os afrodescendentes, nos estados do Sul dos Estados 

Unidos, sofriam duas vezes e meia mais de hipertonia essencial – e nas suas formas 

mais severas – do que a população caucasiana das mesmas regiões. Os ancestrais, 

entretanto, os negros da África, desconheciam completamente essa doença. De onde se 

podia concluir que os afrodescendentes adquiriram a sua hipertonia no decorrer dos dois 

últimos séculos, pois eles não podiam importá-la da África como afecção hereditária.  

As mais recentes experiências laboratoriais não chegaram a esclarecer todos os 

aspectos dessa doença. Sem dúvida, ratos presos em um tambor que rodava sobre o seu 

eixo foram forçados a correr sem parar. Assim provocaram-se, regularmente, graves 

casos de hipertonia e a autópsia revelou reiteradamente uma supra-renal hipertrofiada 

em alto nível. A mente científica de nossos pesquisadores devia identificar nessa 

constatação a única causa da hipertonia. O raciocínio parece, entretanto, superficial, 

pois descarta um fato essencial: os ratos haviam sido previamente obrigados a correr em 

seus tambores. A mesma debilidade dialética, se invocamos a doença de Addison. Pois 

ocorrem efetivamente casos nos quais se verifica que a hipertonia recua depois de um 

início de Addison e não pode reaparecer experimentalmente, senão através da 

administração do hormônio da suprarrenal. Semelhantes conclusões evidenciam 

claramente o quanto o pensamento científico e a sua terapêutica evoluem na superfície 

dos problemas. Até mesmo uma reflexão dita “organísmica” e da “totalidade” nos seus 

esforços para integrar a hipertrofia da supra-renal no sistema hormonal e vegetativo de 

um organismo não consegue captar o conjunto do fenômeno. E a intervenção humana: 

encerrar os ratos no tambor, não será por acaso elemento integrante da situação? O 

pesquisador alterou de modo decisivo o meio ambiente desses animais que, 

amedrontados, se vêem obrigados a uma corrida que os leva além de suas capacidades 
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físicas naturais. As mudanças funcionais e estruturais da supra-renal não seriam, pois, 

simplesmente, fenômenos do eco físico de uma relação com o mundo ambiente, forjada 

pelo homem? O mesmo ocorre com o estudo da hipertonia humana. É contrário às 

normas da ciência negligenciar o fenômeno completo que é o ser humano que sofre de 

hipertonia para focar apenas o aspecto físico, os processos que se desenvolvem no 

interior do corpo. Consideremos, pois, com maior cuidado, o hipertônico na sua 

realidade global. As observações de Schwab e Schulze, utilizadas anteriormente de 

modo negativo, para contradizer a teoria da hereditariedade, nos resultarão de mais fácil 

compreensão. Com efeito, se os afrodescendentes americanos sofrem com tal frequência 

e intensidade de um mal que não os afligia nas suas pátrias africanas, nos é possível 

reconhecer agora, nesses espasmos vasculares, um fenômeno físico parcial do 

estreitamento dos limites de seu mundo em geral. Oriundos de suas vastas florestas 

virgens, onde a noção do tempo é desconhecida, eles deviam sofrer com particular 

intensidade, na sua vida toda, a tensão da pressa e da multidão, características da 

sociedade norte-americana. Agora, passa a nos ser clara a recorrente constatação de 

analogia com os chineses das províncias do norte. Esses povos não conheciam também 

as doenças da pressão sanguínea – pelo menos, enquanto puderam levar o seu estilo de 

vida tradicional. Porém, após a introdução do serviço militar, quando dos recentes 

conflitos, a hipertonia em numerosos jovens oficiais tornou-se um dos problemas de 

saúde mais prementes no exército chinês. Em outro horizonte, a hipertonia é rara na 

reserva índia à volta da Ciudad de México. Em contrapartida, ela é frequente entre os 

políticos caucasianos na mesma urbe. Em Moscou também, como o constata Kassani, 

em estudo publicado em 1935, muitas pessoas já sofriam de hipertonia desde a faixa dos 

30 a 40 anos de idade. Tratava-se de indivíduos a quem, muito jovens e sem qualquer 

preparação prévia, foram confiados importantes cargos políticos, na Revolução. Enfim, 

um número elevado de publicações norte-americanas nos informa que um número 

surpreendente de pacientes sofrendo de esclerose coronária eram filhos de pais 

imigrantes pobres. Essas pessoas, partindo do nada, haviam conseguido superar em 

muito o nível social e intelectual de seus pais. No apogeu de Hollywood, a esclerose 

coronária espalhava-se no meio dos animadores da indústria do cinema. E é, entretanto, 

no clima ameno do oeste norte-americano que os aposentados vêm passar o outono de 

suas vidas. Uma estatística sanitária da época revela que 60% dos moradores de 

Hollywood sofriam de graves afecções cardíacas e que 40% dos famosos de então 

morreram de crise cardíaca entre os quarenta e cinquenta anos. Sabe-se, hoje, que na 
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cidade do cinema, vivia-se constantemente sob o império do medo. Pois, em nenhum 

outro lugar, a segurança, a “personal security” dependia de tão frágeis fios. Até as 

estrelas não dispunham de contratos de longo prazo e a ruína as espreitava a cada passo. 

Elas deviam sacrificar à luta pela existência até os seus momentos de lazer, de dia como 

de noite; até mesmo as férias eram ensejo para uma intensa publicidade. 

A esclerose coronária não é mais generosa com os médicos do que é com as 

estrelas. Os dados da Mayo-Clinis em Rochester revelam que os médicos chegavam 

antes de seus pacientes: eles constituíam 10% dos casos. Em segundo lugar, os 

banqueiros escleróticos alcançavam 5%. Os advogados e os sacerdotes vinham a seguir, 

já um pouco afastados, para deixar os trabalhadores rurais em último lugar com apenas 

2,55. Vistas tais estatísticas, as publicações médicas defendem usualmente a tese que, 

pelo menos essa forma especial de afecção vascular, desembocando na esclerose das 

coronárias, era a doença típica dos intelectuais. Podemos desconfiar que nossos colegas 

buscavam, por aí, um consolo pessoal. Pois reparem existe um número, elevado, de 

sacerdotes, capacitados por seus estudos, apresentando percentuais bem menores. Não é 

a inteligência em si, mas o uso que dela fazemos que é importante no caso. Nossa 

análise, citada acima, nos esclarece adequadamente sobre a gênese da hipertonia: lá 

onde o modo de vida é especialmente marcado por uma pressão e uma tensão 

constantes, encontramos pessoas e animais sofrendo de hipertonia – esse estado de 

câimbra vascular, de pressão circulatória, de hipertensão na “corporalidade”. Como já 

vimos, um medo paralisante e uma inexorável necessidade de correr definem as relações 

com o mundo dos ratos encerrados em seus tambores que rodam. Da mesma forma, a 

alta tensão que caracteriza a civilização ocidental marca as relações com o mundo 

desses afrodescendentes, arrancados de seu quadro de vida africano, uma vida que 

oferecia possibilidades de expansão imensas e, de repente, foram transplantados nos 

estreitos limites das grandes cidades. Assim também sucedeu com os chineses. Em vez 

de continuarem, no mesmo rio infinito que percorriam seus ancestrais, a manter seu 

modo de vida oriental, contemplativa e paciente, ei-los colocados sob a forte pressão de 

uma disciplina militar e de uma atividade forçada. Nem carecemos de ressaltar a enorme 

diferença que há entre o mundo das reservas indígenas – uma atmosfera de museu, 

pacata – e o ambiente febril do político mexicano ou do revolucionário russo, 

constituído por toda uma teia de intrigas que tanto poderiam levar ao poder como ao 

esmagamento. Pensemos, enfim, em todas as preocupações sobre os obstáculos no 

caminho, em toda a tenacidade desses ambiciosos filhos de imigrantes pobres – ou no 
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medo incessante do futuro mais próximo que, mesmo se escondido sob uma capa de 

falsa tranqüilidade, mantém os cineastas de Hollywood sob tensão – ou nas 

responsabilidades esmagadoras que caracterizam a vida de um banqueiro ou de um 

médico. Comparemos essa agitação ao ritmo calmo e ponderado da vida vegetativa e 

animal que baliza toda a existência de um lavrador. 

Pouco importa a ocasião concreta que “coloca sob pressão” a relação com o 

mundo dos futuros hipertônicos. Esse é o fato típico e revelador que nos leva ao cerne 

do problema.  O mesmo e catastrófico fenômeno de ressonância, o encolhimento 

vascular crônico, pode surgir em função de ocasiões bem distintas: tanto pode ser a 

pressão que exerce o sentimento de responsabilidade sobre um médico consciencioso, 

quanto a tensão, moralmente bem diversa, que a preocupação financeira impõe ao  

banqueiro. Aqui, uma ambição arraigada e sem medidas tortura os candidatos a 

hipertonia entre os filhos de imigrantes e os cineastas. Quanto aos jovens oficiais 

chineses, sofrem com a vida limitada desse estado de exceção que é a vida militar. 

Enquanto os afrodescendentes na América do Norte se sentem esmagados pelo 

maquinário da civilização ocidental. Enfim, a vida de nossos ratos hipertônicos sofre a 

pressão do pesquisador que os manipula.  O fator decisivo para a gênese de uma 

hipertonia essencial é, pois, sempre o traço existencial fundamental de um “ser 

submetido à tensão” ou de um “ser pressionado” de forma excessiva. 

     A “corporalidade” das menores arteríolas, situadas no âmago mais profundo dos 

tecidos, vai reagir de modo tanto mais sensível a essa relação vital, quanto a existência 

toda concentra-se nela e, além disso, o comportamento humano, interrompido, transfere-

se para áreas mais profundas na esfera intracorporal. Os termos hipertonia idiopática ou 

essencial assumem, enfim, a plenitude de seu sentido, na medida em que tivermos 

clareza que essa típica relação com o mundo constitui verdadeiramente o fundo, o “eu” 

do hipertônico, e se captamos a essência da hipertonia pela essência e pelo “idios” do 

paciente. No seio de conceitos determinados pela visão técnica, os epítetos “idiopático” 

e “essencial” não podiam ser mais do que ornamentos cuja razão de ser seria disfarçar 

uma falta de conhecimento mais ou menos confessada. 

Se a nossa interpretação da hipertonia na perspectiva do Dasein lançasse raízes 

unicamente nas condições de vida exteriores, acessíveis à estatística, de um grupo 

humano especialmente atingido por essa doença, não disporíamos senão de uma simples 

presunção. Alcançamos, entretanto, a certeza graças aos resultados experimentais 

convergentes em todos os hipertônicos, cujas existências puderam ser suficientemente 



 

 
 

116 

investigadas. Bem entendido, recusamos aqui qualquer pesquisa limitada a uma 

anamnese rudimentar ou ao método tão frequente dos questionários. Determinar a 

natureza da hipertonia através da aritmética estatística, baseada em respostas ao 

questionário e sobre os traços do perfil que dali se podem depreender, equivale à 

superficialidade de um anatomista, dissertando sobre um tumor que avistou durante dois 

segundos a uma distância de dois metros. A insuficiência desse método – não somente 

no caso da hipertonia, mas para todos os problemas importantes da medicina 

psicossomática – transparece desde logo nas conclusões contraditórias das pesquisas 

concebidas dessa forma. Eis a razão pela qual tal autor, baseado nos questionários, 

deduz que os hipertônicos nos impressionam pela sua “atividade psicossomática” 

aumentada e os tratará de “hipercinéticos”; eles possuiriam, por outro lado, uma 

“consciência exagerada” e sofreriam da “mania da perfeição”. Outro pesquisador, 

interrogando um número não muito diverso de pacientes, concluirá que eles apresentam 

uma tendência à atividade física e social diminuída. A motricidade seria mais lenta. 

Seriam pessoas que se deslocariam com vagar, nutrindo antipatia pelas atividades 

esportivas e qualquer tipo de esforço físico. Já um terceiro não conseguirá apontar 

nenhuma diferença de comportamento entre indivíduos normais e indivíduos 

hipertônicos (81. Conforme W. H. VON WYSS, 1951). 

Lembremos simplesmente aqui a que ponto as pessoas se conhecem mal a si 

mesmas, e a que ponto os portadores de neuroses, sobretudo, se cercam de ilusões sobre 

eles mesmos (e se assim não fosse, seriam eles portadores de neuroses?), e de maneira 

mais evidente nos aparece o baixo valor de tais estatísticas, apesar do lugar que ocupam 

na literatura psicossomática contemporânea. Como são poucas as pessoas capazes, com 

a maior das boas vontades, de responder adequadamente a uma pergunta tão simples 

como a indagação de como se dão as relações com os seus superiores hierárquicos! Em 

primeiro lugar, não se dão o tempo necessário a pensar. Em seguida, não buscam o 

equilíbrio entre o servilismo e a impertinência, que lhes permitiria avaliar o seu próximo 

comportamento. O mesmo fenômeno de ilusão ocorre se questionamos o paciente sobre 

o relacionamento que, na sua infância, mantinha com um ou outro de seus pais. Todo 

psicanalista experiente sabe que, com frequência, o paciente sustentará de boa fé, ao 

longo de cinquenta ou cem horas de tratamento, uma certa versão, até que um véu se 

rasgue à sua frente e mil lembranças se atropelem para lhe revelar o contrário. 

As pesquisas baseadas no questionário, dada a sua superficialidade, prejudicam a 

causa psicossomática e enfrentam duas críticas principais. Por um lado, serão citados de 



 

 
 

117 

todos os jeitos pacientes que sofrem da doença em estudo e que não se enquadram no 

esquema de perfis e de comportamentos. E como se explica – pode-se objetar por outro 

lado – que todos os seres humanos suportem tensões e conflitos semelhantes aos dos 

pacientes “psicossomáticos” sem ficarem todos doentes como eles? 

Esses argumentos não nos abalarão se considerarmos que o essencial não está no 

comportamento externo de uma pessoa, mas no seu estado de alma fundamental. 

Sabemos, também, que as atitudes profundas, resultantes do estado de alma existencial, 

escapam aos questionários. Elas estão, geralmente, encobertas por fachadas e atitudes 

contrárias e, com frequência, se faz necessário um trabalho psicanalítico, por assim 

dizer arqueológico, durante meses, anos, para os extrair e os trazer à luz. Tudo isso é 

inevitável. Exatamente, porque o dito Dasein não se realizou de modo normal, aberto, 

através de relações de sentimentos, de ação ou de pensamento com o meio social, ele 

vai precisar refugiar-se na “corporalidade”, onde provocará fenômenos patológicos. Eis 

aqui, justamente, a resposta à segunda objeção. Pouco importa, com efeito, que uma 

pessoa experimente conflitos ou não, e seja exposta a tensões anormais. O essencial 

reside no modo pelo qual irá reagir o seu “Dasein” e a área escolhida para tal: atos 

conscientes no mundo ambiente, ou processos inconscientes na esfera somática. 

Se concebemos a pessoa humana como o ser cujo “eu” se desenvolve 

biograficamente nas relações com o mundo que lhe são facultadas, devemos considerar 

toda dissociação em traços de perfil estatisticamente registráveis como uma traição em 

relação à medicina psicossomática.  Pois toda estatística busca sempre reduzir os 

fenômenos a um denominador comum, permitindo o estabelecimento de comparações. 

Ao revés, a arte médica psicossomática tem por escopo a doença somática vista como 

realização equivocada da existência humana. Ela cuida das estruturas próprias a um 

indivíduo e que se revelam no conjunto de sua história de vida. Ora, não seria possível 

desmontar, sem violência ou mutilação, o conjunto estrutural de uma existência, nem 

jogar as partes num mesmo cesto junto com os de outro Dasein, considerando-os ainda 

por cima como meras propriedades de uma determinada substância X. Se a medicina 

psicossomática entrega as suas constatações para a estatística, método quantitativo 

nascido do espírito técnico, ela abdica de sua autonomia, de seu rigor científico, e se 

torna infiel a si própria. Decorre daí que toda essa técnica de questionários não é 

adequada ao objeto da medicina psicossomática. Mais vale, e por larga margem, o 

estudo da história de uma vida, como ela ocorre, quando de um tratamento psicanalítico. 

Em milhares de casos, a relação de uma doença hipertônica com a estrutura total do 
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Dasein aparece logo nas primeiras horas. Mas em outros casos, entretanto, só 

conseguimos encontrar o ser verdadeiro após 200 a 500 horas de trabalho intenso. 

Por exemplo, a história relativamente simples de um jovem de vinte e oito anos, 

que sofria de hipertonia, é bastante instrutiva. Trata-se de um estudante, praticante de 

esportes, conhecido como tal até no exterior. Encefalgias insuportáveis, vertigens, uma 

taquicardia muito pronunciada, e irregularidades na pulsação, o levaram a consultar um 

médico. Até um ano e meio antes, ele se submetia a treinamento regular e mantinha 

condicionamento físico excelente. Nunca soubera o que era estar adoentado, dizia com 

orgulho. Não somente ele pertencia a uma família de membros muito sadios e 

conhecidos por serem longevos, mas também os numerosos controles médico-

esportivos que tivera de passar nunca haviam detectado o menor sintoma patológico. 

Em particular, a pressão sanguínea sistólica nunca havia ido além de 125 mm Hg. Ele só 

conhecera os lados bons e agradáveis da vida.  A condição econômica do pai lhe havia 

assegurado estudos de bom nível; é bem verdade que ele tinha demonstrado maior 

interesse pelas belas moças e pelos lazeres da vida de estudante. Ele já tivera que 

acrescentar mais cinco semestres ao prazo normal de seus estudos quando seu pai 

faleceu por acidente. Ele sabia que, dentro de mais uns poucos anos, a sua mãe e os seus 

irmãos e irmãs iriam depender completamente dele. De uma hora para outra, abandonou 

as suas práticas esportivas, seus namoros e suas organizações estudantis para preparar as 

suas provas finais. Ele soube achar em si a vontade e a disciplina para dedicar-se aos 

estudos, dia após dia, e ler desde o alvorecer até tarde à noite. Imensa decepção: pouco 

antes das provas, o seu médico viu-se obrigado a proibir-lhe qualquer esforço, após ter 

constatado uma pressão sanguínea de 215/140 mm Hg, além de extra-sístoles 

frequentes. Um especialista, consultado, considerou o caso grave, e também proibiu 

qualquer atividade física ou psíquica, durante, pelo menos, algumas semanas e chegou a 

alvitrar a possibilidade de uma simpatectomia Para reduzir a pressão, foram receitados 

diversos medicamentos ao paciente. Para a maior surpresa do paciente e de seu médico, 

a pressão continuou a elevar-se em mais 30 mm Hg. O prognóstico médico mergulhou o 

jovem em tal estado de desespero, que ele teve de combater tendências ao suicídio. Essa 

foi a razão que o levou a bater à porta do psicoterapeuta. Este encontrou-se diante do 

seguinte quadro: um Dasein inteiro, que até há pouco se resumia a uma confortável e 

fácil  relação com o mundo, marcada pelo amor e pela alegria, e que encolhe de repente, 

sob a ameaça da miséria  e sob o peso de um remorso súbito, concentrando-se em um 

único relacionamento com o mundo, a tensa relação de um esforço febril no quadro 
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ascético e estreito de seu quarto de estudo. O próprio paciente comentou a situação, 

definindo como, após o falecimento do pai, ele “dera um sério aperto na sua vida, e 

acelerado o seu ritmo de trabalho”. Como era previsível, a “corporalidade” estava 

reagindo a essa concentração da relação vital, tensa e contraída, que absorvia a sua 

existência toda. Era fácil de perceber, na sua aparência decidida e no tônus muscular 

sensivelmente aumentado de suas extremidades. Mas o seu sistema vascular participou 

também do fenômeno. O psicoterapeuta não lhe aconselhou a medir os seus esforços. O 

paciente foi incentivado a retomar antigas práticas esportivas e a estabelecer um 

razoável equilíbrio entre os seus estudos e as suas distrações de outrora. Oito semanas 

mais tarde, ele foi bem sucedido nas suas provas, sem que a pressão tenha se elevado 

acima de 150 mm Hg. Os sintomas de vertigem e as extrassístoles já haviam 

desaparecido desde a primeira consulta psicoterapêutica. 

Vejam agora outro caso, que nos leva mais adiante no estudo do problema. Trata-

se de um tratamento psicanalítico de duzentas horas (Conforme M. BOSS, 1949). O 

paciente: um engenheiro hipertônico de 38 anos. Foi em 1947 que este homem sentiu os 

primeiros sintomas de sua doença. Ao ensejo de uma cansativa excursão nas montanhas, 

quando estava numa altitude de 3.200 metros, ele sentiu uma série de vertigens rotativas 

sempre que olhava para o alto. Tudo teria ficado preto. Assim que ele baixava os olhos, 

o distúrbio cessava. Já de volta à planície, o fenômeno reapareceu diversas vezes. Após 

o primeiro acesso de vertigem, o paciente teria sofrido de cefaléias difusas, começando 

na nuca e estendo-se até a testa, sendo mais pronunciadas do lado direito que do 

esquerdo. Além disso, ele sentia pulsações na parte direita do rosto e a sua vista se 

turvava do mesmo lado. Acontecia-lhe de pensar estar ouvindo pior do ouvido direito do 

que do esquerdo. No princípio, as dores de cabeça vinham por intermitência e 

desapareciam após três a quatro dias. Passado um ano aproximadamente, as dores não o 

deixavam mais. Ele já consultara diversos otorrinolaringologistas e, todos de acordo, 

diagnosticaram sempre uma síndrome de Menière. Porém, nenhuma das medicações 

receitadas melhorou o quadro. Já em 1944, quando de uma doença intercorrente, seu 

médico havia constatado uma pressão sanguínea sistólica de mais de 200 mm Hg. Para 

eliminar um possível foco bacteriano, as suas amídalas haviam sido cauterizadas. As 

suas dores de cabeça e a sua opressão cardíaca levaram-no a procurar uma clínica 

médica no verão de 1948. O check-up completo, minucioso, então procedido, abrangeu 

nada menos de dezoito exames parciais, incluindo consultas em policlínicas 

neurológica, otorrinolaringológica, oftalmológica e dentária. Bem entendido, a função 
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renal foi controlada com cuidado. Através de cistoscopia, mediram a velocidade de 

excreção dos dois rins. A sua pasta continha ainda uma fórmula sanguínea diferenciada, 

uma determinação da taxa de azoto e de uréia, assim como uma série de eletro 

encefalogramas e três testes com diferentes medicamentos hipotensores. Entretanto, a 

única constatação patológica continuou sendo a pressão sanguínea elevada: 240/135 mm 

Hg. A malignidade da afecção traduzia-se, sobretudo, por uma pressão da retina muito 

alta: 90 gr à direita e 110 à esquerda. O que provocou o diagnóstico: “Hipertonia 

essencial pronunciada, embasada em distonia neurovegetativa, com prognóstico 

severo”. Como tratamento, foi receitado a nosso paciente, entre outros, o Dibenamin, 

medicamento com ação simpaticolítica que iria produzir um efeito considerável, se bem 

que desastroso. Certamente, a pressão baixou em 30 a 40 mm Hg durante algumas 

poucas horas. Mas fenômenos de “déjà-vu” mergulharam-no em grave estado de 

angústia, que se prolongou por diversos dias. Como de hábito, tinham-lhe recomendado 

poupar-se e evitar qualquer esforço físico e psíquico. Quando, por fim, o psicoterapeuta 

foi consultado, o paciente queixou-se amargamente: nunca se sentira tão gravemente 

enfermo como desde a sua estadia na clínica e o seu repouso forçado. Antes, ainda 

encontrava forças para trabalhar um pouco. Agora, nem se dispunha a descer até a rua, 

de tal modo sofria com as suas cefaléias e com as suas opressões cardíacas. Depois da 

alta da clínica, deixou de tomar os remédios passados três dias, pois esses não haviam 

trazido qualquer alívio. Quando de nosso exame psiquiátrico, ele nos informou que a 

maior parte de seus ascendentes havia vivido até 90 anos ou mais. Nenhuma 

hereditariedade hipertônica. O avô do paciente era um produtor rural bastante rústico, 

adepto dos métodos duros na pedagogia – pois ele fustigava o nosso futuro paciente, na 

pela nua, com urtigas. O pai era parecido. Camponês da Serra, fechado, taciturno. Ele só 

conhecia o seu duro labor e nunca demonstrava um sentimento. A sua mãe, antiga 

professora do ensino fundamental, era dotada de natureza muito mais diferenciada e de 

viva inteligência. Mesmo assim, ela educara os seus filhos com severidade, numa 

atmosfera prosaica e recatada. Apesar da afeição real que lhes tinha, ela nunca 

demonstrava carinho aos seus filhos. Mesmo no Natal e quando dos aniversários, ela se 

mostrava hostil contra qualquer ambiente festivo. Mesmo quando os seus sete filhos já 

eram adultos, ela tentava restringir-lhes o espaço vital, controlando todas as suas cartas.  

Em particular, ela procurava manter o nosso futuro cliente no estágio de criança 

obediente e ingênua. Seu objetivo: fazer dele um aluno exemplar. Nosso paciente havia 

experimentado, ainda criança, o sentimento de possuir uma força considerável e uma 
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vitalidade acima da média. Desse sentimento nascia uma grande necessidade de 

atividade muscular. Quando tinha dez anos, sem que o obrigassem a tanto, aceitou um 

emprego de pastor na sua aldeia natal, simplesmente porque lhe agradava percorrer cada 

dia o caminho de algumas horas entre a aldeia e o pasto. Mesmo bem mais tarde, adulto, 

ele não podia permanecer quieto; na vida civil e militar, ele aceitava todas as tarefas e 

todas as missões. As férias à beira-mar nunca haviam sido a sua opção. Ele não gostava 

de ficar deitado na praia ou de passear sem rumo. Nunca se dedicava a longas leituras: 

ele não suportava ficar sentado. Quando acontecia, sentia como se uma pressão 

invadisse todo o seu corpo. Sempre havia detestado os domingos de chuva, porque 

devia dormir mais tempo e descansar, em vez de percorrer as montanhas como era seu 

hábito. Mesmo à época em que, ainda estudante, ele exibia nos controles médico-

esportivos uma pressão sanguínea absolutamente normal, já experimentava uma forte 

pressão na cabeça e no estômago quando devia permanecer parado. Mas a sua possante 

vitalidade não buscava somente a sua via de expressão através de sua musculatura. Ela 

procurava também a sua realização na esfera sexual. Aos três anos de idade – ainda 

lembrava claramente – ele brincava com muita animação de médico com uma menina 

da vizinhança, cujas partes genitais ele examinava clinicamente.  Ele encontrava nessa 

brincadeira um grande interesse sexual, e assim o experimentava. Aos oito anos, ele 

descobriu o onanismo e passou a fazer uso frequente dessa descoberta. Foi aos dezesseis 

ou dezessete anos que as necessidades sexuais realmente começaram a constituir uma 

preocupação. Ele não se sentia em paz nem de dia, nem de noite. Tinha necessidade de 

tentar a sua sorte com todas as jovens, o que o torturava consideravelmente. Aos vinte e 

cinco anos, ele conheceu uma mulher dotada de um apetite sexual comparável ao seu. 

Durante cinco meses, dormiram juntos a maior parte do tempo. 

Se um homem assim tivesse nascido em alguma área mais selvagem da África, 

tudo deveria ter se passado normalmente – talvez com um pouco menos de cuidados em 

relação aos seus inimigos e suas mulheres. Porém, o mundo de nosso concidadão não 

era o da savana africana, mas uma pequena aldeia católica na montanha. Nesse 

ambiente estreito, a atmosfera era dominada por uma mãe severa, trabalhadora, 

conscienciosa, e por um pai duro, austero, de exemplar moralidade. Mais tarde, o seu 

horizonte restringiu-se ainda mais: quando ele tinha treze anos, praticamente foi 

empurrado para um educandário religioso. O ar que lá se respirava, os pais exemplares e 

os provérbios educativos com que era empanturrado, formaram a sua visão do mundo. 

Desnecessário acrescentar que, nesse espaço vital tão limitado, a sua existência não 
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podia desenvolver-se livremente, travada por tantas barreiras morais. Cedo, ele colocou 

como freio à realização de sua agressividade o ideal do autocontrole que lhe tinham 

insculpido. Mesmo quando muito jovem, ele se orgulhava de sua capacidade de manter 

sempre uma aparência calma. “Em qualquer ocasião - disse ele textualmente - mesmo 

quando acho que devo bater, permaneço com ar frio e calmo”. No serviço militar, ele 

adquiriu uma merecida reputação por saber manter a tranquilidade, ao ter que suportar 

as recriminações mais injustas de seus chefes. Ele reconhece que tais situações o irritam 

e sacodem. Ele experimenta, então, uma vibração e um tremor intensos. A tal ponto, às 

vezes, que ele tem a impressão que uma descarga elétrica vai saltar de seus dedos. Ele 

sente, também, a necessidade de urinar. Mas o autocontrole tornou-se uma segunda 

natureza. Mesmo se o aceitasse ou desejasse, ele não poderia relaxar. Nas mais tristes 

circunstâncias, ele não saberia mais chorar. As suas glândulas lacrimais aparentam ter 

secado. Essa hipertrofia do autocontrole acarretou, como efeito colateral, uma modéstia 

e uma reserva excessivas. Por duas vezes, quando estudante, ele se sentiu prejudicado 

quando de uma prova. Mas jamais poderia ter protestado. Ele tinha adotado a norma de 

permanecer impassível frente a toda injustiça, mas de redobrar a sua força de vontade 

para afirmar-se face aos demais. Mais tarde, na vida dos negócios, ele engolia a sua 

insatisfação e permanecia sempre correto e atencioso. Eram necessárias diversas 

coincidências na ocorrência de contrariedade para levá-lo a explodir. Na empresa em 

que trabalha desde que se formou, já há dez anos, ele aceitara a incumbência, sem 

qualquer protesto, de uma tarefa burocrática, a qual implicava uma responsabilidade 

interessante e honrosa. A tarefa lhe desagradava, pois ele não podia sair do escritório. 

Ele queria ter se tornado engenheiro operacional, para manter-se em constante 

movimento, inspecionando as fábricas. Para compensar, ele tinha organizado um 

programa de caminhadas difíceis e cansativas nas montanhas, nos finais de semana, com 

escaladas de paredes rochosas. Dessa atividade, retirava intenso relaxamento, cujos 

efeitos, entretanto, não iam além da terça ou da quarta seguintes. A pressão agia 

novamente no seu organismo. A sua natureza, o seu élan vital, o sufocavam, e os seus 

sonhos o evidenciavam. Às vezes, ele atirava com uma arma de fogo; mas a arma 

travava ou a bala, freada no cano da mesma, caia ao solo. Ou estradas de ferro ou ainda 

bondes passavam por ele, mas não paravam para deixá-lo embarcar; e, apesar de todos 

os seus esforços, não conseguia alcançá-los. Eis aqui, aliás, uma imagem onírica usual 

nos inibidos e naqueles cuja cadência de vida é inferior ao ritmo efetivo de sua natureza. 

Com freqüência, ele devia lidar com serpentes, que tentavam forçar portas e janelas, 
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seja para entrar, seja para sair. Mas ele as impedia sempre, fechando a porta e 

esforçando-se por esmagar as cobras. Aqui, reconhecemos um sonho característico: o 

doente procura constantemente negar a vertente animal de sua natureza. O mundo à sua 

volta não atendia com oportunidades aos seus desejos eróticos. O passatempo de sua 

tenra infância, a brincadeira do “doutor”, lhe fora proibida sob pena de palmada. 

Compreensivelmente, o seu onanismo se fazia acompanhar, desde o princípio, por um 

cortejo de remorsos. Um padre, no Internato, lhe havia explicado as consequências 

terríveis desse vício e ele colocava toda a sua força de vontade na luta para reduzir ao 

mínimo a única forma de satisfação sexual que ele conhecia à época. Para compensar, 

entregou-se mais tarde à prática de uma perseguição exacerbada de parceiras; naquele 

momento, ele alimentava tantos escrúpulos religiosos que, durante muito tempo, não 

ousou ir além do beijo na boca. Somente aos vinte e três anos veio a viver a sua 

primeira experiência sexual. Sentiu-se então aliviado, durante certo tempo, do peso de 

seus remorsos. Tal sentimento de libertação apossou-se dele, que seus companheiros de 

estudo o notaram e até adivinharam a sua causa. Dois anos mais tarde, após as orgias 

sexuais já citadas, remorsos e escrúpulos voltaram a assaltá-lo – sobretudo porque ele 

havia desleixado os seus estudos. Afastando-se dos braços de sua amante, ele se 

encerrou no seu quarto de estudos. Preparando sem descanso as suas provas, ele sentia 

que perdia a sua saúde aos poucos. Estava submetido a tais tensões do corpo e do 

espírito, que foi acometido por um mal-estar durante uma prova de física e teve de 

recomeçá-la seis meses depois. Tão logo concluídos os seus estudos, ele retomou uma 

vida mais livre e conheceu a sua futura esposa ao ensejo de um baile de carnaval. A sua 

consciência lhe proibia qualquer infidelidade em relação a sua mulher, mesmo quando 

um curso em escola para oficiais separou-o dela por um tempo. Mais tarde, ele casou-se 

com ela, movido mais por sentimento de piedade do que de amor. A sua mulher não lhe 

poderia oferecer muita coisa, tanto no plano espiritual quanto na esfera sexual. Ele a via 

como uma criatura rústica e pouco preparada. Nem ela o entendia, nem ele parava de 

criticá-la o dia todo. Ela era, dizia ele, absolutamente frígida, e as relações sexuais não 

lhe proporcionavam nenhum prazer. Ele nunca relaxava totalmente. Mas foi-se 

acostumando com a situação e perdeu boa parte de sua libido. Não é menos verdade que 

a sua sexualidade tornava a despertar assim que se encontrava mais solto na natureza. 

Em muitos de seus sonhos, reapareciam as barreiras excessivamente rígidas impostas ao 

seu desenvolvimento sexual como às suas outras possibilidades vitais. Com frequência, 

sonha com relações sexuais regularmente interrompidas, antes do orgasmo que liberta, 
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pelo seu pai, por sua mãe ou por um padre. Ele também relata esse sonho típico da 

hipertonia, onde surge uma máquina perigosamente superaquecida, que expele vapor 

por todos os seus orifícios. Será possível imaginarmos estrangulamento tão nefasto de 

uma existência em curso de atualização: as possibilidades vitais de nosso paciente não 

estavam centradas na atividade muscular e nas relações sexuais – ambas igualmente 

diretas? Sob a influência da hipertrofia de sua mente técnica, racional, e de sua vontade 

consciente, utilitária, a sua afetividade e a sua imaginação criadora não puderam 

desenvolver-se e singularizar-se, a ponto de permitir também a esse Dasein uma 

abertura espiritual. E esse aspecto caracteriza de modo marcante os predispostos à 

hipertonia. 

Muito típica, igualmente, a estrutura da personalidade segundo o teste de 

Rorschach. O protocolo de nosso paciente denuncia uma forte “coartação” (= restrição) 

do “Erlebnistypus” (a resposta cinéticas obre uma interpretação cor-forma) com o 

número elevado e ambicioso de quarenta interpretações. A falta de respostas cinéticas, 

frente a treze respostas globais, demonstra uma força criadora e uma afetividade 

defeituosas. Essa falha não poderia provir de uma insuficiência de inteligência. Com 

efeito, as formas detalhadas constituem 98% das respostas, abstração feita das dez 

interpretações anatômicas. Estas destacam o quanto esse Dasein permaneceu cativo da 

esfera corporal. A esse propósito, observemos a resposta-cor na tábua II: “algo como 

uma explosão”; essas palavras expressam diretamente o estado de supressão em que se 

acha o paciente. 

Essa existência deveria ter-se realizado, antes de mais nada, em uma atividade 

muscular, que utilizasse os objetos do seu mundo. Mas essa relação com o mundo não 

vai além, no nosso paciente, da primeira etapa, que é a esfera intracorporal. Eis-nos 

diante de um aumento crônico do tônus muscular, traduzindo-se pela resistência elástica 

das extremidades e da cabeça nos movimentos passivos. Novamente, cá estamos diante 

da hipertensão e da contração da musculatura vascular lisa. Essa é a sina das 

personalidades muito escrupulosas. Detrás de uma fachada de autodomínio, de 

amabilidade, de honestidade, vai-se acumulando uma corrente de expansão vital das 

mais poderosas. E, no interior da prisão crescentemente apertada dos vasos que se 

tornam espessos e calcificados, a corrente sanguínea é submetida, ela igualmente, a uma 

pressão crescente. Dessa forma vivem e “se corporalizam” os hipertônicos desse tipo, 

até o momento em que essa tensão e essa pressão extremas rasguem algo dentro deles. 

Porém, distinguindo-os dos predispostos aos acidentes, não se trata aqui de um osso 
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periférico ou de um músculo localizado numa extremidade. De acordo com a 

personalidade ponderada dos hipertônicos, é um vaso invisível, no seu âmago mais 

profundo, que cede e os liberta do peso esmagador da vida nesta terra. 

Uma vez compreendida a natureza da hipertensão essencial, toda a terapêutica 

aparece como mera conseqüência. No caso de nosso paciente, era premente interromper 

a administração das receitas médicas habituais: silêncio, repouso, abstinência sexual. 

Tais conselhos e tais proibições só tinham tido como efeito o reforço da concentração 

patológica das relações com o mundo do intracorporal. Eis porque o repouso forçado na 

clínica tinha agravado, desde logo, o estado do paciente. A terapêutica que utilizamos 

visa, ao contrário, alargar o seu quadro de vida. Por isso o aconselhamos a abandonar, 

em toda a medida do possível, o ideal de um excessivo controle sobre as suas reações, a 

não ter medo de defender-se como fosse conveniente. Ele deveria, também, não se 

obstinar a manter essa atitude reservada, modesta e nobre em demasia, que parecia ser 

maior do que as suas “possibilidades morais”. Recomendamos, também, que usasse os 

seus talentos físicos, seja andando bastante, seja retomando a caça ao cabrito montês, 

que ele tanto apreciava. O primeiro êxito terapêutico manifestou-se logo na noite 

seguinte, através de um sonho. Com efeito, pela primeira vez na sua vida, ele conseguiu 

alcançar um bonde que passara por ele. Ele pulou no veículo em movimento e não 

hesitou em aplicar um tapa no condutor, que não quisera deixá-lo embarcar. Tendo 

assim praticado um ato agressivo, acordou pela primeira vez sem sentir pressão na 

cabeça nem palpitações no coração. Foram necessários diversos dias para que 

conseguisse juntar a coragem necessária a fim de seguir os nossos conselhos na sua vida 

desperta e retomar as suas caminhadas, sem temer as suas cefaléias e os seus batimentos 

cardíacos. Porém, um dia, quando “tinha ido à luta” – segundo as suas palavras – foi 

passear nos campos. Passado um quarto de hora, começou a transpirar. Logo a seguir, os 

seus sintomas cardíacos e cefálicos regrediram. Durante alguns dias ainda, ele sentiu o 

seu estômago contraído, e não tinha apetite. Finalmente, perdeu a paciência e decidiu 

impor-se uma refeição reforçada. Os seus distúrbios, em função dessa postura, também 

desapareceram. Ele participou depois de uma caçada aos cabritos monteses, que 

necessitou incluir uma subida de diversas horas, a qual ele conseguiu vencer sem 

dificuldade. E ainda carregou os cabritos abatidos, representando um peso considerável. 

Somente em dada ocasião, quando estava a 2900 metros, ele tinha experimentado leves 

palpitações. 



 

 
 

126 

Após esse primeiro passo terapêutico, que consistira em abrir espaço terapêutico 

às possibilidades vitais reprimidas de nosso paciente – fosse através de caminhadas, 

fosse através de caçadas em montanha – a pressão sanguínea não se elevara acima de 

180/100 mm Hg, em relação a pelo menos 230 mm Hg anteriormente. Permanecia, 

entretanto, um problema capital. O seu relacionamento insatisfatório com uma mulher 

frígida, estéril, mesquinha de caráter, e que o nosso cliente não amava, não oferecia um 

campo de realização suficiente ao seu robusto instinto sexual. Introduzir uma mudança 

nesse campo teria requerido do médico uma habilidade extraordinária e colocado em 

seus ombros uma responsabilidade considerável. Se desejávamos ajudar o nosso 

paciente, era preciso, aqui também, abrir uma porta de saída nesse universo por demais 

estreito. Seria conveniente tentar curar a frigidez de sua esposa? Seria válido aconselhá-

lo a encontrar alguma parceira mais afinada com seus apetites? Ou só restaria mesmo a 

solução do divórcio? Foi então que o paciente adiantou-se ao médico e aliviou-o 

provisoriamente dessa pesada responsabilidade. O acaso o fez conhecer uma mulher 

pela qual se apaixonou desde logo. Já, quando de um primeiro percurso de carro juntos, 

ele havia experimentado um contato agradável e se sentira livre de toda pressão. Antes 

da última consulta, ele tivera ocasião de estar com a sua nova amiga e conheceu um 

alívio erótico completo, tanto físico quanto moral. E ele já previa que a sua pressão não 

iria mais além de 150 mm Hg. A medição efetuada indicou até um resultado levemente 

abaixo desse limite. A pressão diastólica caíra a 85 mm Hg. Quanto à melhora de seu 

estado subjetivo, não era menor. Mas nós sabíamos que uma escapada como aquela não 

liberaria o nosso paciente de seus problemas para sempre; da mesma forma, a atividade 

esportiva recomendada não era senão uma terapia superficial. A estrutura mental 

revelada pela anamnese devia levar tal paciente a esquecer rapidamente todas as 

orientações médicas, se não pudesse contar com um controle permanente. Sem a menor 

dúvida, tais erupções sexuais e agressivas iriam levá-lo a novos embates com a sua 

consciência, que permanecera intransigente, assim como a novas cargas e novas tensões. 

Uma cura real exigia uma cura psicanalítica penetrante, levando até uma conversão e 

uma extensão integral do Dasein. Num primeiro momento, razões externas impediram 

que empreendêssemos um tratamento nessa direção. Alguns meses mais tarde, a recaída 

prevista aconteceu. Como não conseguiu entrar em contato conosco, ele procurou um 

especialista de medicina interna para examinar as suas vertigens, a sua taquicardia e a 

sua pressão cerebral. A sua pressão sistólica média se elevara novamente para o patamar 

de 230 mm Hg. Uma nova tentativa medicamentosa fracassou completamente. No verão 
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seguinte, quando de sua primeira gravidez, a mulher de nosso paciente perdeu um pouco 

de sua frigidez. O marido recomeçou as suas caçadas. E uma nítida melhora de seu 

estado foi observada. Infelizmente, o bebê veio a falecer logo após nascer. As relações 

matrimoniais voltaram a piorar. E novamente reapareceram os graves distúrbios na 

pressão. Foi então que pudemos confiá-lo a um colega para um tratamento psicanalítico 

que pudemos acompanhar regularmente. Fato característico: durante o tratamento, o 

paciente mostrou por longo tempo uma grande reserva, limitando-se a demonstrações 

formais de educação. Durante as sessões, ele apresentava no divã a rigidez de um lenho. 

Foram necessários meses e meses para colocá-lo mais à vontade. Seus contatos com a 

sua esposa evoluíram favoravelmente, ele lhe levava flores ou outros pequenos agrados, 

o que jamais lhe acontecera antes. Introduzindo uma nota mais pessoal na sua vida 

profissional, ele até conseguiu combater um pouco a sua monotonia. Após 50 horas de 

análise, a pressão, regularmente controlada no início e ao final de cada sessão, já não 

ultrapassava 170/105 mm Hg. Ela chegou a cair, por vezes, até 150/90. Ao fim de 

alguns meses, depois de ter tido um sonho particularmente libertador seguido de uma 

discussão analítica, foi medida uma pressão de 135/75 apenas.  Depois de algum tempo, 

o nosso paciente sentia-se livre de seus distúrbios e em bom estado físico e espiritual. 

De vez em quando, ainda apareciam tensões passageiras, quando de eventuais 

confrontos com chefes ou colegas. 

Acompanhando a evolução de seus sonhos, perceberemos melhor o seu processo 

de cura. No princípio dessa psicanálise, os sonhos denotam um paciente muitas vezes 

perdido nas partes mais altas de uma região montanhosa, árida e pouco acolhedora. Para 

atingir o ponto onde desejava chegar, passava a noite escalando, atravessando fendas em 

perigosas geleiras. Uma feita, ele chegou a um refúgio que tinha o aspecto de um chalé 

recoberto por terra e pedras. Um velho guia, imaginário, pensava lembrar que ocorrera 

um desmoronamento muitos anos atrás, depois do qual a geleira tornara a se fechar  

sobre a cabana. Enquanto no decorrer das primeiras semanas da análise as paisagens 

oníricas exibiam sobretudo rochas nuas, cinzas e frias, precipícios, beiradas 

assustadoras, intransponíveis desertos de gelo, e tudo isso debaixo de um mau tempo 

permanente, pouco a pouco, os rochedos foram se cobrindo de grama e de flores. 

Pepitas de ouro, gemas preciosas apareciam de repente no meio do material proveniente 

dos desabamentos. Água clara passou a correr entre as pedras. E o paciente foi se 

aproximando, cada vez mais, do vale, descendo por encosta suave, banhada de sol. Foi 

por esta época que teve um sonho estranho: ele se encontrava num pasto e escavava 
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penosamente, com os seus dedos, uma terra úmida e suja. Por fim, conseguiu revelar  

um buraco esculpido na pedra, que lembrava um órgão genital feminino. Quando ele 

afastou um pedacinho de madeira, o buraco abriu-se. O pedacinho de madeira lembrava 

um falo disforme. Uma água tinta de sangue escorria da vagina petrificada. Em volta, 

onde estariam os pelos do púbis, a grama crescia. O paciente viu então rios caudalosos, 

ele chegou a outros países, e por fim à beira-mar. Cada vez de modo mais nítido, ele era 

atraído para o sul. No princípio, passou a escalar somente montanhas que descortinavam 

paisagens para o sul. Passou a descer, então, para o sul dos Alpes, para o Tessino. Por 

fim, alcança o objeto de sua nostalgia: ele se vê com a sua mulher, na Espanha, em 

Sevilha, entre torres e castelos, e o mundo lhe aparece maravilhoso. Quando de outro 

sonho, importante, grandes platôs levam-no até alegres paisagens de montanhas. De 

repente se vê à frente de um desfiladeiro. Ele tem consciência que esse desfiladeiro o 

leva para o outro lado de um muro de aço. Há, pois, um certo risco envolvido. Mas ele 

avança e entra por uma porta que se abre para uma sala luminosa: nela, crianças com a 

sua babá. Ele compreende, então, que está no lugar certo e começa a conversar com a 

babá. Ambos concordam: o mundo é belo e radioso. A mulher abre a sua blusa e lhe 

mostra seus seios bronzeados. O paciente a puxa para perto dele e começa a sugar no 

seu seio. A mulher o acaricia como a um lactante e ambos se sentem maravilhosamente 

bem. Dir-se-ia uma mãe com o seu filho. Ele, aliás, não experimenta nenhum 

constrangimento em relação aos outros... Nas semanas que se seguem, ele torna a 

sonhar com temas análogos, quando lhe dão de mamar e ele se sente feliz, relaxado. 

Sucede uma vez, entretanto, que ele está com uma linda mulher sentada no seu colo. 

Apesar do jogo erótico muito avançado, ele não experimenta o orgasmo. Súbito, ele 

constata que a mulher é a sua própria mãe e acorda logo em seguida. Por fim, outro 

sonho o leva a tal relaxamento nos braços de uma amante maternal, que ele é levado a 

defecar. A mulher do sonho aceita esse fato com a mesma tolerância que uma mãe 

verdadeira, ao constatar que o seu neném fez as suas necessidades. No dia seguinte, a 

sua pressão sanguínea havia retornado à normalidade: 135/75 mm Hg. 

A evolução do paciente, tal como podemos acompanhá-la através dessa série de 

sonhos, salta aos olhos. Ele a devia unicamente à experiência que podemos qualificar de 

comovente da situação psicanalítica. A atmosfera de tolerância e de segurança na 

relação médico-paciente revelou-lhe, pela primeira vez, que não é indispensável 

permanecermos, a vida toda e sem interrupção, um aluno exemplar para ser amado e 

respeitado. Ele percebeu inicialmente, e para sua maior surpresa, que, quando ele 
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deixava um pouco de lado a sua rigidez de tábua no divã do analista, sua posição de 

sentido permanente, o mundo não acabava. Ninguém o repreendia,, nem lhe mandava 

corrigir a postura. Ele ousou, então, relaxar os seus músculos, mexer-se, ficar à vontade. 

Ele levou essa nova atitude até adormecer de vez em quando sobre o divã, já que o 

analista assim o consentia como algo muito natural. Ele podia até chegar atrasado na 

sessão, sem levar uma descompostura, nem correr o risco de ver alterada a atmosfera de 

cordialidade constante que emanava do analista. E – coisa inacreditável – ele não era 

objeto de troça, quando a lembrança de uma infância tão cruelmente despida de afeto 

lhe marejava os olhos de lágrimas. Assim, aos trinta e oito anos, pela primeira vez na 

sua vida, a sua relação com o analista lhe revelou essa ligação mãe-filho, tão 

indispensável ao pleno desenvolvimento humano, pois sustenta e reconforta o jovem na 

conquista do mundo exterior. Eis porque o sonho levou-o a descobrir um primeiro 

abrigo possível na cabana, escondida por tanto tempo sob os escombros de um 

deslizamento e de uma avalanche. Desse modo, ele conseguiu finalmente libertar-se da 

idéia fixa que lhe impunha ver a vida como limitada a caminhadas e escaladas 

ininterruptas e cansativas, na atmosfera gelada e desértica de paredes rochosas 

desnudas. Ele tinha, de algum modo, a oportunidade de um reinício de vida, de uma 

nova largada, em melhores condições do que quando estava sob a autoridade dos pais. 

Com efeito, ele não tivera que sofrer a falta de carinho, a brutalidade do pai e do avô, a 

mentalidade de mestra por demais estreita e ascética da mãe? Esses fatores haviam 

submetido a sua existência a uma pressão excessiva e contínua sob as exigências 

pseudomorais de um excessivo sentimento de dever. Foi nesse cenário familiar que o 

muro de aço ruiu: desde que nascera, fora excluído de uma infância plena, tinha-lhe sido 

negado o direito de ser, simples e naturalmente, uma criança. Vencer essa barreira 

pareceu-lhe, a princípio, uma aventura cheia de perigos. Um sonho devolveu-lhe pela 

primeira vez e plenamente à condição de lactente. Como vimos, a sua pressão sanguínea 

de imediato voltou ao nível normal. Mesmo os sonhos sexuais aparentemente tão brutais 

do paciente – a abertura a unhadas da vagina petrificada no pasto, ou ainda o seu sonho 

“incestuoso” do jogo erótico com a sua própria mãe – nada têm a ver com o instinto 

sexual adulto e genital. Tipicamente, aliás, ele não conduz ao orgasmo, mas 

simplesmente, e em outro sonho, ao ato de defecar. Aqui igualmente, na esfera física 

genital, é em verdade, o seu desejo pré-genital de uma relação protetora mãe–filho que 

busca realizar-se. Após ter conseguido realizar, durante longos meses de psicanálise, 

relações com o mundo de um lactente, o eu do paciente desabrochou para uma 
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existência impregnada por um estado d’alma completamente diverso. Seu mundo não se 

caracterizava mais pela frieza do norte e das rochas áridas das montanhas mais elevadas, 

mas pela riqueza maravilhosa e a quente paisagem de sonho da Espanha. Decerto, são 

necessários grandes esforços para arrancar pessoas, disformes há tanto tempo, da 

pressão exercida por essa atmosfera profissional suíço-alemã, que leva o rigor até os 

limites da ferocidade. Antes da psicanálise, ele havia - como tantos outros hipertônicos - 

sofrido durante toda a sua vida uma extrema tensão. Ela fora agravada pelo fato da casa 

que abrigou a sua infância não lhe ter assegurado o calor e a proteção maternos, ou esse 

espaço de vida paterno e espiritual, necessários para produzir um homem forte e 

maduro. No seu íntimo – e os seus sonhos são provas suficientes – ele tinha 

permanecido um lactente. Em conseqüência, o seu modelo de autocontrole e a sua 

consciência profissional – resultados de uma educação, de uma “doma” – exigiam dele 

um esforço cêntuplo e incessante, que muitos homens plenamente adultos teriam 

considerado acima de suas forças. 
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Capítulo III 

As afecções crônicas idiopáticas do aparelho digestivo 

 

Os pacientes que sofrem de distúrbios gastrintestinais crônicos constituem, por 

ordem de importância, o terceiro contingente de doentes. O que não nos deve 

surpreender, se considerarmos que, por sua natureza, a “corporalidade” do aparelho 

digestivo tem a ver com tantas relações vitais quanto a corrente sanguínea. O aparelho 

digestivo, composto pela boca, faringe, estômago e duodeno, participa, antes de mais 

nada, dos comportamentos possíveis na apropriação, na redução e na digestão das 

coisas. O intestino delgado apresenta possibilidades de absorção, assimilação e 

integração. O intestino grosso, por fim, conserva ou afasta, de modo mais ou menos 

econômico, as matérias que se tornaram dispensáveis e elimina as substâncias nocivas. 

Nesse sentido, lemos na obra de Rein, Fisiologia do ser humano, a respeito da função 

estomacal: “Dado que a maior parte das albuminas que consumimos são decompostas 

pelo ácido clorídrico e a pepsina e tornam-se albuminosas e peptonas; dado que o tecido 

conjuntivo ingerido com os alimentos animais dissolve-se, e que a estrutura da maior 

parte dos elementos vegetais é destruída (dissolução do glúten no pão!), o estômago 

homogeneíza o alimento, grosseiramente reduzido pela mastigação (83. H. REIN, 

1943). Em contrapartida, Reins denomina o intestino delgado “a área de assimilação 

mais importante dos alimentos” (Op. Cit., p. 224). O estômago, o duodeno e o intestino 

delgado desempenham tão bem a sua tarefa, que o intestino grosso não tem mais, 

praticamente, qualquer esforço de digestão a cumprir. Por conseguinte, este último não 

dispõe mais de fermentos digestivos, nem possui uma capacidade ponderável de 

assimilação dos resíduos de hidratos de carbono, gorduras e albuminas. O único papel 

importante do cólon é o de concentrar o conteúdo do intestino, reabsorvendo a água 

(Op. Cit., p. 217). 

Isto dito, tal ou qual região do tubo digestivo se achará patologicamente alterada 

na sua função ou na sua estrutura, quando uma ou outra dessas relações com o mundo: 

pegar, digerir, apropriar-se, integrar, conservar ou rechaçar, encontrar-se reprimida de 

modo insuportável, excluída da esfera das relações com os outros e com o mundo 

exterior, ou quando a existência humana concentrar-se em um só desses 

comportamentos e vier a sobrecarregá-lo. A freqüência e a diversidade das afecções do 

aparelho digestivo estão longe de apontar uma falta de especificidade na “escolha do 
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órgão”. Incorreríamos em erro se pensássemos que a neurose escolhe um órgão mais 

vulnerável de imediato, como se fosse um instrumento por acaso defeituoso.  Bem ao 

revés, mesmo no interior dessa diversidade, a “escolha do órgão” explica-se de modo 

bem preciso pela dependência entre a zona corporal doente e uma determinada relação 

com o mundo, desviada de sua realização normal. Entretanto, para contestar uma 

“escolha específica do órgão” nas neuroses gastrintestinais, invoca-se com freqüência a 

síndrome de Selye. Mas como explicar que, nas suas experiências em animais e nos 

mais diversos casos de estresse, Selye provoca sempre os mesmos distúrbios físicos, 

mesmo se disparatados? Não deveremos enxergar aqui uma evidência; em função de 

intervenções tão numerosas quanto os estresses de Selye, o animal não será compelido, 

intensamente, corpo e espírito, em direção a essa relação com o mundo: agarrar, 

esmagar, digerir o agressor, ao mesmo tempo em que é levado à atitude de fuga e de 

defesa? E se, depois desses estresses, a tríade de Selye surge – úlceras múltiplas no tudo 

digestivo, atrofia do tecido linfático e hipertrofia da substância córtico suprarrenal com 

hipertensão arterial – de que modo esses distúrbios testemunharão contra uma “escolha 

específica de órgão” No nosso entendimento, eles ilustram de modo particularmente 

impressionante uma “especificidade”, no sentido da perspectiva do Dasein. Pois todas 

as três regiões do corpo atingidas pertencem claramente às relações vitais do ataque 

ativo e do recuo. Apenas, no caso do tecido linfático atrofiado, essa dependência ostenta 

o sinal negativo. A redução dos linfócitos, em benefício dos leucócitos – observada nos 

casos de infecção aguda – caracteriza o contra-ataque após uma perigosa invasão 

bacteriana. 

 

 

a) OS PACIENTES PORTADORES DE ÚLCERAS GÁSTRICAS E 

DUODENAIS 

 

As úlceras do estômago e do duodeno representam hoje, e sem contestação 

possível, as formas praticamente mais freqüentes dos distúrbios gastrintestinais 

idiopáticos. Como o comprova o excelente estudo de Markoff (84. N. G. MARKOFF, 

1950), a úlcera gástrica e duodenal tende a tornar-se verdadeira epidemia. Se 

compararmos os dados das duas guerras mundiais, e observando os números referentes 

aos dois primeiros anos, vemos que, no Exército Inglês, o número de dispensas 

motivadas por úlceras cresceu trinta e três vezes – o que define bem o extraordinário 
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aumento. Mesmo no pós-guerra, registraram-se nos Estados Unidos seis milhões e meio 

de portadores desse mal. Em 1946, as úlceras gástricas e duodenais ocupavam o décimo 

lugar entre as causas de óbitos e o décimo segundo lugar entre as causas de invalidez. 

Face à considerável importância médico-social do problema, a Associação Norte-

Americana de Gastroenterologia nomeou uma comissão especial para estudar o tema 

das úlceras. Na Inglaterra, em 1945, uma pessoa em cada trinta era portadora de um 

caso de úlcera gástrica ou duodenal clinicamente constatada. Os países nórdicos 

apresentam cenário semelhante. Os suecos registraram uma progressão considerável das 

úlceras nas crianças. Na Suíça, o número de internações por causa de úlcera nos 

hospitais de grande e médio porte mais do que dobrou entre 1937 e 1942, enquanto o 

total das internações não crescia senão em um terço. No que se refere aos homens, 

observamos esse crescimento desde 1880. Já na mulher, as úlceras gástricas e duodenais 

cresceram, no conjunto, sensivelmente menos. A relevância médico-social do problema 

deriva do fato dessa doença ensejar recaídas em 60% dos casos, aproximadamente; além 

disso, é uma “doença dos anos mais produtivos”, atingindo o homem e a mulher no 

momento exato em que deveriam estar de posse do máximo de seu potencial. 

Já há decênios que os médicos foram tendo crescente consciência que o 

estômago, com todas as suas funções e capacidade de formar úlceras, não é um órgão 

“independente”, mas permanece, sim, em estreita relação com o estado psíquico. Eis 

porque, atualmente, os estudos sobre as “estruturas” ou os “perfis da personalidade” 

desses pacientes se multiplicam. A maioria dos autores identificou o tipo principal do 

ulceroso sob os traços do ambicioso e do ganancioso. O observador clínico, von 

Bergmann, já tinha observado, em 1913, a importância das questões financeiras nos 

casos dos doentes do estômago. Entretanto, assim como para os hipertônicos, a 

estatística dos “traços de caráter” permanecera decepcionante. De fato, ao lado de perfis 

ambiciosos e ávidos, notavam-se personalidades modestas, tranqüilas, passivas, também 

portadoras de úlceras gástricas e duodenais. Exames psicanalíticos diferenciais 

permitiram avançar rumo a um esclarecimento dessa antinomia. Ela não se encontrava 

nos perfis de primeiro plano, mas sim num certo conflito de instintos, escondido, 

desenhado desde a mais tenra infância, que permanecera mal equacionado por toda a 

vida, e a seguir fora reprimido: aqui está o elemento determinante, afirma-se, da 

predisposição às úlceras gástricas e duodenais. Considerando que, a um dado e mesmo 

conflito, acontecido desde a infância, as pessoas podem reagir segundo traços de 

personalidade os mais diversos, a gama posterior de tipos de portadores de úlceras nada 



 

 
 

134 

teria que pudesse surpreender. Mas eis a situação psíquica primária desses pacientes: 

como lactentes e crianças pequenas, eles teriam experimentado uma viva necessidade de 

serem amamentados e cuidados, e essa necessidade não só teria permanecido sem 

atendimento, como teria sido afastada por ser vista como fraqueza de caráter e aspiração 

inconveniente. Ao contrário dos futuros obesos – objeto de carinhos por suas mães, 

superalimentados, cuja evolução interrompeu-se no estágio da dependência do lactente 

– os desejos infantis dos futuros portadores de úlceras foram afastados e recriminados, e 

à criança não foi dado ter infância pelo tempo necessário e suficiente. Cedo demais, foi-

lhe dito: “Seja esforçado, habilidoso, trabalha, senão você nunca será nada na vida”. 

Identificando-se com esses educadores de qualidade duvidosa, a própria consciência 

rechaça a carência infantil, parasitária e passiva de receber amor e calor, e a compensa 

pelas tendências ativas opostas. Formam-se assim pessoas que se preocupam em ajudar 

seus semelhantes e querem se doar, ou as personalidades brutalmente agressivas, 

ambiciosas e ávidas, que desejam possuir tudo aquilo que lhes foi negado na sua tenra 

idade. Entretanto, as úlceras não seriam provenientes dessas aspirações de 

compensação, mas sim de instintos reprimidos – o desejo de mamar, por exemplo – que 

se erguem atrás delas, mudas, mas tanto mais eficazes e contínuas. Somente esses 

instintos poderiam acionar impulsos nervosos duradouros, que determinasse uma 

hiperfunção motriz e secretora do estômago. 

Foi precisamente na direção apontada por essas teorias que pareceram 

encaminhar-se as nossas próprias observações, no caso de um homem portador de 

úlcera gástrica e tendo sofrido grave recaída. O seu pai era um técnico, frio, duro, 

trabalhador decidido e ambicioso. A sua mãe nos pareceu uma pobre criatura, cuja 

afetividade encontrava-se completamente fora de equilíbrio. Ele não demonstrou um 

carinho mais acentuado por seu filho. Ela, de manhã até a noite, se dedicava aos 

trabalhos de dona de casa, de modo a nada gastar com uma faxineira. Ele ensinou ao seu 

filho que a felicidade nesta terra dependia de um trabalho incessante e ambicioso. 

Enquanto um irmão caçula de nosso paciente, graças a uma tia que o educara com 

conceitos inteiramente diversos, não acolhia essa filosofia materna, o nosso futuro 

paciente, que nunca saíra do lar da família, submeteu-se inteiramente ao ponto de vista 

de seus pais. Ele acabou por tornar-se um homem de negócios com elevadas ambições e 

muito hábil, e a sua sede de riquezas lhe fez rodar o mundo. O seu comportamento no 

teste de Szeno permitiu que tivéssemos bastante clareza sobre o seu comportamento 

humano. O teste de Szeno consiste em uma simples caixa de pecinhas para jogos de 
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construção infantis, à qual se acrescentam figuras flexíveis representando animais e 

pessoas. Este teste é perfeitamente adaptável a indivíduos adultos. Roga-se a estes que 

se coloquem no papel de um cineasta e utilizem o material disponível para criar os 

cenários que lhes vierem à mente. A primeira cena concebida por nosso paciente está 

reproduzida na figura 4, pág. 136, ficando bem claro que o referido paciente não tinha a 

menor idéia sobre a relação entre o seu mal físico e o seu comportamento humano: uma 

mesa para colocar fraldas, isolada, se encontra num canto do cômodo. Um lactente grita 

e se debate. Recusa tanto o vaso quanto a mamadeira. Ele está infeliz - declara o nosso 

paciente - pois ninguém se preocupa em ir até ele e tomá-lo nos braços carinhosamente. 

A mãe limpa com energia um canto do quarto. Uma parede a separa da criança. Quanto 

ao pai, ei-lo, levantando o dedo, diante de uma irmã mais velha, e a incentivando para o 

trabalho: somente um zelo e uma ambição férrea podem, nos nossos dias, conduzir à 

felicidade; fora esse caminho, é o esmagamento. 

O tema desse cenário não resultava do puro acaso. Com efeito, ao longo da 

psicanálise que precedera ao episódio, dezenas de sonos haviam evocado esse problema. 

Um segundo teste de Szeno, entretanto, que teve lugar após dois anos de psicanálise, 

exemplifica melhor o papel decisivo dessa frustração infantil na gênese da úlcera. A esta 

altura, todos os distúrbios gástricos haviam desaparecido, sem medicamentos nem 

cirurgias. Além disso, o paciente havia abandonado, por sua própria iniciativa, todo 

cuidado dietético. Ele tinha adquirido a consciência que não havia recebido suficientes 

cuidados maternos. E começava a ter clareza que a felicidade humana requeria mais do 

que o valor profissional e os bens acumulados. Eis, agora, a cena do mundo, na figura 5, 

frente da página 136: uma atmosfera cordial reúne a família. Todos conversam entre si. 

Até o pai deixa por alguns instantes o seu jornal de lado para participar da brincadeira 

de seu filho; um fato que, no seu caso, jamais se teria produzido! Uma fartura de frutos 

e flores cria uma atmosfera colorida e aconchegante. 

Até aqui, a literatura não nos fornece, com detalhes suficientes, senão algumas 

poucas dúzias de exames psiquiátricos de portadores de úlceras. Sempre, encontramos 

uma situação infantil semelhante. Bem entendido, esses casos não podem levar à 

afirmação que todas as úlceras do estômago são consequências dessa carência instintiva 

por aleitamento, evidenciado até aqui pela psicanálise. Por outro lado, não devemos 

sustentar a tese contrária, destacando os casos de pacientes que não apresentam esses 

elementos biográficos – talvez por não ter ocorrido uma psicanálise suficiente. Vejam 

que até o nosso paciente, durante mais de sessenta sessões, afirmou que o seu 
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relacionamento com os pais sempre havia sido excelente. Não só nada lhe tinha faltado, 

como também tinham atendido a todos os seus desejos. Desde a mais tenra idade, 

tinham-lhe dado toda a atenção. De modo natural, ele só se lembrava da época quando 

já se tinha completamente adaptado ao modo de vida de seus pais. E esta lacuna 

escapava à sua consciência. 

Pouco a pouco, entretanto, foram sendo citados casos de portadores de úlceras 

cuidadosamente submetidos à psicanálise e sobre os quais não se podia afirmar que os 

seus instintos receptivos orais haviam sido reprimidos na idade própria. Até mesmo 

Alexander e French, paladinos da teoria do conflito instintivo ulcerogênico, viram-se na 

obrigação de relatar o caso de um homem de quarenta e seis anos, que, ao contrário de 

nosso paciente, teve ensejo, literalmente, de satisfazer passivamente todos os seus 

instintos, não só quando era lactente, mas durante toda a sua juventude. Além do mais, 

ele não atendia ao modelo usual do chefe agressivo tão freqüente entre os portadores de 

úlceras. Muito pelo contrário, ele se revelava bem pouco ambicioso. Porém, a mulher 

com quem se casou mostrou-se tanto mais ambiciosa e ativa. Muito rapidamente, o 

paciente conheceu uma enorme decepção, por não encontrar em sua esposa a proteção e 

a dedicação que a sua mãe lhe reservava. Foram essas frustrações, que a sua mulher lhe 

impôs em todos os sentidos, que o levaram a adotar reações hostis, as quais a sua 

natureza reprovava. Seu verdadeiro ideal, como ele nos confessou, era uma vida simples 

de pequeno burguês, agradável e livre de ambições. Depois de vinte anos de casamento, 

em verdade uma realidade tão contrária à sua natureza, ele sofreu uma hemorragia 

gástrica proveniente de sua úlcera.  Durante dezoito anos, o distúrbio gástrico crônico 

transformou-se insensivelmente numa neurose gástrica. Pouco tempo depois da 

hemorragia, o paciente teve um caso amoroso com uma mulher muito maternal que era, 

no seu ser, o oposto de sua mulher. Esta amante lhe preparava os seus pratos favoritos. 

Ela se mostrava amável, tinha uma natureza delicada e carinhosa e era uma criatura do 

dia a dia, sem alimentar ilusões de difícil realização. Graças a essa ligação-refúgio, os 

distúrbios gástricos desapareceram rapidamente (85. F. ALEXANDER, 1948). 

Embora este caso não corresponda aos retratos morais de portadores de úlceras, 

a psicanálise costuma esboçar, como os autores propõem, uma explicação, que lhes 

parece evidente. Aqui também, esclarecem, devemos considerar como causa primária 

ulcerogênica uma frustração das mesmas necessidades receptivas passivas. A única 

diferença, em relação ao habitual conflito das pulsões, origina-se tão somente da 

situação exterior, no caso imposta ao paciente por sua esposa – de onde nasce a repulsão 
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dessas carências somente após o seu casamento. Tal exemplo já comprova que a 

importância primária não depende de um determinado tipo de personalidade do portador 

de úlcera gástrica ou duodenal, mas de um conflito específico de pulsões, entre um 

desejo por alimentos e por cuidados, e uma atitude compensatória excessiva, 

conscientemente ativa, produtiva e agressiva. 

Tal história, que colhemos com todos os seus detalhes junto aos autores recém 

citados, não evidencia a distância que ainda separa a evidência da “causalidade” entre os 

instintos orais passivos reprimidos e a formação de úlceras? A teoria psicanalítica atual 

não parece equivaler a uma suposição gratuita, embasada em idéia pré-concebida? 

Quem nos assegurará que nesses casos, como em todos os demais casos “típicos”, o 

funcionamento aumentado do estômago seja causado exatamente pelas carências 

receptivas passivas, reprimidas ou rechaçadas, e não pela hiperatividade visível, 

desejada ou imposta? Ou seria toda a antítese entre os instintos receptivos passivos e os 

instintos agressivos ativos, em última análise, uma elaboração intelectual viciada? Em 

verdade, tal distinção pressupõe um sujeito que se relaciona, através de instintos 

quaisquer e de uma maneira que nos achamos dispensados de esclarecer, com tais ou 

quais objetos exteriores. É preciso que determinemos, previamente, um sujeito e um 

objeto como duas coisas separadas, desde a sua origem, e opostas uma à outra, como 

dois polos. A partir daí, estabeleceremos diferenças na sua natureza, entre a aceitação 

passiva e a vontade ativa de adquirir algo, ou ainda os “instintos”, as “pulsões” ativas e 

passivas. A esse respeito, a avidez com a qual um lactente esfaimado se deixa 

amamentar, procura agarrar o bico do seio de sua mãe, ou segura a mamadeira, já ilustra 

bem a “atividade” das necessidades receptivo-passivas das crianças em tenra idade. 

Lastreados nas particularidades do Dasein ou do “estar no mundo” humanos, podemos 

reconhecer a interdependência do “eu” e do mundo. A partir desse ponto, o “desejo de 

ser alimentado passivamente” e as “aspirações agressivas ativas” revelam-se de repente, 

como simples variantes de uma única e mesma relação com o mundo, que abrange o 

Dasein de um lactente com fome, assim como o de um adulto, que sofre de um mal no 

estômago. Essa é a razão, diversa da teoria psicanalítica ora aceita, pela qual um fato 

psíquico – um conflito inconsciente de tendências entre carências passivas e instintos 

agressivos – não poderia ser responsável por um distúrbio corporal; muito menos seria 

viável que um psiquismo fosse o “causador” de  tal distúrbio por via “psicogênica”. Se 

desejamos identificar a verdadeira fonte das doenças psicossomáticas, devemos procurar 

penetrar cada vez melhor nesse meio existencial do “poder se comportar em relação às 
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coisas” e alcançar esse relacionamento com o mundo que contém o elemento patológico 

da “corporalidade”. 

A existência de todos os portadores de úlceras examinados até o presente 

concentra-se quase que somente numa relação de apreensão, apropriação e digestão das 

coisas. Ela busca reduzi-las, destruir a sua estrutura própria, sujeitá-las. Ela se concentra 

mais e mais e até tal ponto nessa relação com o mundo, que a “corporalidade” também 

acaba sendo arrastada e ressoa no mesmo tom. O estômago e o duodeno são parte 

integrante dessa relação vital particular. Com efeito, essas partes do corpo, dadas a sua 

motilidade, ao ácido clorídrico, à pepsina, à bile e às enzimas do pâncreas, atacam de 

modo global as coisas agarradas e mastigadas, destroem a sua estrutura anterior, 

dissolvem-nas e as decompõem até colocá-las debaixo das leis da esfera corporal da 

pessoa. Ressaltemos, nos portadores de úlceras pré-citados, uma relação com o mundo 

evidente, cuja preponderância enseja todas as úlceras gástricas e intestinais. 

Ressaltemos, ainda, a grande diversidade de ocasiões que – assim como ocorre com as 

doenças da pressão sanguínea – reduzem uma existência humana a essa única relação. 

Se esta ocasião, ao reduzir o Dasein, privando-o de suas ricas possibilidades e impondo-

lhe assim uma “sobrecarga”, já está presente desde a primeira infância, as 

consequências que daí decorrem podem ser das mais desastrosas para a vida. Com 

efeito, limitações tão precoces do “poder ser” se fortificam e enrijecem numa tal 

medida, que é muito mais difícil de eliminá-las um dia, do que toda diminuição 

existencial posterior. Acrescentemos que nós nos acostumamos de tal maneira com os 

comportamentos que nos são ensinados pelos primeiros educadores, que literalmente 

deixamos de enxergar todas as demais possibilidades vitais; passamos a ignorá-las 

completamente e assim ficamos sem condições de reencontra-las, de redimensionar a 

sua extensão, por nossos próprios meios. Quando os pais conseguem reduzir a vida de 

uma criança à única relação aqui estudada, somos fatalmente conduzidos, por duas 

razões, a uma inflação patológica nesse território corporal bem definido. Por um lado, 

essa hiperconcentração existencial já acarreta um excesso nocivo do comportamento em 

pauta. Por outro lado, a pessoa a quem se deu a entender que o propósito da vida  

consiste a alcançar o máximo poder através de um trabalho de extrema dedicação, 

sempre se verá frustrada de uma ampla realização de sua existência. Mas essa pessoa 

não conhece as outras possibilidades que formam o essencial e a plenitude da existência, 

desconhece o amor das coisas, o carinho calmo e tolerante. E ela não pode senão tentar 

incessantemente alcançar a conquista da felicidade pelo acúmulo de bens materiais, de 
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bens que lhe permitam “desempenhar um papel”. Propósito fora de alcance. Entretanto, 

obcecado pelo impossível, enredado em via única, o indivíduo se vê como que 

apostando uma corrida cada vez mais acelerada, em paroxismo maníaco, como toda 

caça à felicidade mal entendida, mal orientada, ou buscando atingir meta 

excessivamente limitada. 

Nessas condições, tudo se torna claro. Em verdade, um exame estrutural do 

Dasein de portadores de úlceras gástricas ou duodenais, que nem as dietas, nem os 

medicamentos, nem as cirurgias ou mesmo as mudanças de ares e ambientes puderam 

impedir que conhecessem reiteradas recaídas, coloca debaixo dos refletores um mundo 

infantil, como emergiu do primeiro teste de Szeno realizado por nosso paciente. 

Compreendemos também porque, tantas vezes, tantas situações delicadas, 

biograficamente posteriores, podem muito bem ensejar úlceras gástricas ou duodenais. 

Sabemos que os Índios, os Javaneses e os negros da África desconhecem esses males se 

os deixamos levar as suas vidas nos seus ritmos tradicionais. Quando incorporados à 

civilização ocidental, eles são sujeitos às úlceras como os europeus e os norte- 

americanos. As relações com o mundo vividas pelos ocidentais são bem diferentes. Não 

satisfeitos em dominar o globo, eles ainda querem, através de seus foguetes, conquistar 

os astros na esperança de neles encontrar – quem sabe? – a felicidade e a paz da alma. 

Da mesma forma, os animais não sofrem de úlceras, na medida em que os seres 

humanos os deixam viver em paz. Porém, se, como fez Silbermann (86. I.S., 

SILBERMANN, 1927), cortamos o esôfago de cães e costuramos a sua pele do pescoço 

de modo a impedir que o alimento chegue nos seus estômagos, e saia por uma abertura, 

constatamos que esses animais, também, apresentarão úlceras gástricas e duodenais 

depois de um certo período de prática de tal sistema de alimentação fictícia. Nenhum 

distúrbio do estômago manifesta-se, entretanto, se nos limitamos a colocar em jejum 

esses animais. É necessário, para conseguir a manifestação desses distúrbios, recorrer à 

prática de enganar os animais. É preciso, mediante uma repetição constante, concentrar, 

de modo excessivo e contrário às normas da natureza, um ser vivo na relação com o 

mundo, consistindo em alcançar e engolir uma presa. Obtemos, dessa forma, uma 

inflação doentia da esfera corporal. Outro fato relevante: o crescimento assustador das 

úlceras gástricas e duodenais no universo das mulheres casadas que exercem uma 

atividade profissional. O fato de elas desenvolverem duas atividades, sendo que 

qualquer uma das duas basta, via de regra, para preencher uma vida humana. 

Finalmente, não é por acaso que a maioria dos portadores de úlceras sofrem das mesmas 
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ou têm recaídas durante os idos de março ou no outono. Sob os efeitos do foehn, 

numerosos indivíduos saudáveis sofrem os efeitos e podem avaliar, de modo 

desagradável, o quanto as condições atmosféricas influenciam o equilíbrio, a tonalidade 

da existência humana. Como poderiam os que sofrem de úlceras escapar às violentas 

trovoadas do equinócio e não se sentir arrastados, em maior grau ainda, para um 

comportamento agressivo e tempestuoso? 

Naturalmente, também é possível, como no caso excepcional de Alexander e 

French, que uma mulher ambiciosa reduza a existência de seu marido a um único modo 

de conquista do mundo. De onde advém uma concentração, uma “sobrecarga”. Mesmo 

nesse caso, continua sendo a relação com o mundo a causa da neurose gástrica e da 

ulceração conseqüente. Não é mais necessário recuarmos até um hipotético conflito 

subjacente de desejos infantis reprimidos – desejos passivos de alimentação. Inútil o 

esforço para atribuirmos a uma hipótese a “causa” da gastropatia. 

As pessoas cujas “corporalidades” viram-se patologicamente arrastadas para tal 

relação vital em função de circunstâncias externas e passageiras – e que reagiram 

através do fenômeno de ressonância de uma hiperfunção gástrica – essas pessoas 

encontrarão o caminho de sua cura após uma mudança em seu meio social. Modificadas 

as relações sociais, podem adotar desde logo novos comportamentos. Porém, não o 

esqueçamos, essas mesmas que, desde a sua infância, demonstram tendência para 

“conquistar as coisas”, atraem com facilidade as situações vitais correspondentes. São 

ainda essas mesmas pessoas que se deixam levar, acomodar-se da melhor forma 

possível – e pelas circunstâncias mais diversas – com essa melodia vital patogênica. 

Nessa categoria, eis um estudante que, no início da psicanálise, apresentava na 

radiografia uma grande imagem do divertículo. A cura completa ocorreu durante o 

tratamento. Mas era condicional ao fato de o paciente nunca transgredir o quadro de sua 

vida cotidiana, tornada muito tranquila. No decorrer desse período transitório, as 

recaídas ocorriam a cada vez que ele resolvia efetuar três ou quatro escaladas por dia 

nas montanhas, ou que, nos seus trabalhos de cunho científico, vinha a impor-se um 

ritmo excessivo. Tão logo relaxava e se permitia uma violência do corpo ou do espírito, 

sua vida inteira sofria as conseqüências. A partir desse momento, a relação vital da 

“conquista das coisas” voltava a se fazer presente na hiperfunção gástrica.  

No mais, constatemos que há pessoas tão despidas de possibilidades vitais que 

devem dedicar uma parte insuportável de sua vida à satisfação das necessidades mais 

elementares – e mesmo assim o fazem com um êxito insuficiente. São os casos dos 
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leptossomas, os quais, com justa razão, apresentam-se como esfaimados crônicos e, em 

função desse apetite, sofrem com freqüência do estômago. 

Voltemos a esses afro-descendentes arrastados para as engrenagens da 

civilização ocidental – e afligidos tanto pela hipertensão quanto pelas úlceras gástricas. 

Qual o papel, nesse caso, da especificidade das “relações vitais” na gênese desse mal 

físico? A civilização ocidental – um único e mesmo mundo – não originou aqui duas 

afecções totalmente diversas? Vale a pena levarmos em conta que, em pessoas 

diferentes, as mesmas circunstâncias serão entendidas de modo diverso, de acordo com 

os seus possíveis estados de espírito. Cada qual enfrentará essa civilização ocidental em 

condições particulares, de tal modo que duas pessoas, segundo os casos, terão com uma 

única e mesma coisa relações completamente opostas. Assim, determinado afro-

descendente, no ambiente norte-americano, adotará uma atitude sob pressão, enquanto 

outro se deixará dominar pelas manifestações agressivas e dominantes desse mesmo 

meio. Mais uma vez, somente exames individuais, concretos e severos, trarão a luz de 

que carecemos. 

Dispomos, em nossos arquivos, de observações muito instrutivas sobre um 

portador de úlcera típico, com trinta e cinco anos. Biografia infantil significativa, e, no 

seu atual comportamento para com o mundo, ele merecia a alcunha de “go getter” – de 

novo-rico ganancioso e sarcástico. Já havia dez anos que sofria de males do estomago. 

Em dado momento, uma úlcera profunda requereu uma ressecção. Quatro semanas após 

a volta ao trabalho, sentiu novas dores. Somente uma dieta das mais severas conseguiu 

eliminá-las. Um acidente brutal tirou-lhe os dois filhos. Esse terrível golpe do destino 

levou-o a um exame de consciência. Com a sua mulher, ingressaram numa comunidade 

religiosa. Um predicador abalou a sua vida. Autocontrole, eis o lema que passou a 

dirigir a sua vida. Ele reprimiu o orgulho, o egoísmo, os sarcasmos, as ambições. 

Segundo todas as aparências, não se tratava de uma conversão profunda, nascida de 

reflexão religiosa. Ele começou uma fase de oposição a si mesmo, usando de toda a 

violência que até então reservara contra os outros. É certo que os seus distúrbios 

gástricos desapareceram. Porém, decorridos dois anos, ele teve de pagar o preço desse 

comportamento contrário à sua natureza por uma tensão arterial que cresceu 100 mm 

Hg. Quando a sua existência ainda se realizava à luz do sol, assenhoreando-se de tudo 

que pudesse à sua volta, o médico jamais constatara pressão superior à 130/75 mm Hg. 

Agora, senhor de suas ações, viu o manômetro escalar até 240/150 mm Hg. Era 

imperioso libertar esse homem, tanto de uma existência balizada e tensa, quanto de 
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relações com o mundo de declarada violência; era necessário abrir-lhe a possibilidade 

de aceder a uma vida relaxada e marcada pelo amor. E assim iniciou-se um trabalho 

psicanalítico de quatro anos, que desembocou em cura completa. 

Poderíamos citar outros exemplos, nos quais não se notaram modificações 

existenciais sucessivas, como foi o caso com esse paciente tão rapidamente convertido. 

Com certa freqüência, assistimos a uma rápida alternância, a uma quase simultaneidade, 

de uma existência aberta e de uma existência contraída – uma e outra tão violentas e 

excessivas que o corpo delas participa por uma neurose gástrica ou por espasmos 

vasculares. 

 

b) Os pacientes portadores de enterites e de colites idiopáticas 

 

O intestino delgado, o intestino grosso e o reto diferem essencialmente do 

estômago e do duodeno. É, pois, necessário,, para que entendamos as doenças 

“idiopáticas” que os atingem, partirmos de um tipo humano bem diverso. 

Tivemos ocasião de designar o estômago e o duodeno como um dos territórios 

da relação com o mundo que consiste em se apropriar das coisas. Na vertente física, o 

estômago e o duodeno traduzem essa relação. Esses órgãos retiram as coisas de sua 

natureza própria, decompõem a sua estrutura, de maneira a permitir que o suco gástrico 

homogeneizado possa ser reabsorvido no intestino delgado e integrar-se na ordem do 

corpo humano. Assim, ao contrário do estômago, o intestino delgado tem por função 

absorver, assimilar as substâncias que podem ser utilizadas, transmitir o restante e fazer 

evacuar pelo intestino grosso os elementos excedentes. Quando chegam alimentos 

indigestos, excitantes ou nocivos, a sua tarefa principal passa a ser a de afastá-los, 

expulsá-los no menor tempo possível. As diarreias – mesmo quando impregnadas de 

mucos ou de sangue – podem produzir-se quando a excitação foi demasiada e que os 

alimentos não convieram. O intestino delgado e o intestino grosso pertencem à relação 

com o mundo que consiste ao mesmo tempo em “apropriar-se das coisas e expulsá-las”. 

Dada essa razão, as regiões corporais não se limitam a reagir contra essa relação com o 

mundo que se realiza no meio das substâncias físicas. Elas fazem parte integrante dessa 

apropriação das coisas do mundo. Compreende-se, assim, a excelente digestão daqueles 

que são bem sucedidos nesta relação vital. Em contrapartida, aqueles que enfrentam 

dificuldades para superar uma dificuldade, os que se deixam dominar, os sem defesa, 

sofrem muitas vezes – e pelas mesmas razões – de enterites ou de colites crônicas 
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idiopáticas. Esse é o caso, quando circunstâncias da vida os jogam em situações tão 

indigestas para eles que a sua existência passa a reduzir-se em boa parte à defesa e à 

fuga. Se não podem escapar das ameaças existentes, eles expulsam, pelo menos e o mais 

rápido possível, aquilo que carregam neles, mas que pertence ao mundo exterior. A 

violência com que se dá essa expulsão, o caráter tóxico das coisas expulsas, são 

frequentemente sublinhados por uma enorme secreção mucosa. Com efeito, em todas as 

esferas corporais, a secreção mucosa constitui um indício de proteção, de defesa, contra 

as irritações nocivas. 

Os pacientes nos informam, com frequência, que essas afecções abrangem o ser 

humano por inteiro. Muitas vezes, falam de seu intestino como de um barômetro 

indicando o grau de sua tensão interior e de sua irritabilidade. Eis porque, muito cedo, 

os médicos se dedicaram ao estudo do tipo de vida dos doentes que apresentaram casos 

de colite mucosa. Em 1871, já, J. M. Dacosta (87.  J.M. DACOSTA, 1871), tinha  

reparado nos seus pacientes uma notável instabilidade sentimental. Da mesma forma, os 

pesquisadores modernos, de modo geral, anotam uma falta de maturidade humana. 

Murray (88. MURRAY, 1930), lastreado sobre doze casos de colite, escreve que todos 

os pacientes, além dos sintomas físicos, apresentam, no seu comportamento, traços 

nitidamente infantis. Sete homens, com uma única exceção, sentiam-se intensamente 

ligados às suas mães. A exceção era um homem que havia encontrado uma segunda mãe 

na sua irmã mais velha. Esses pacientes, ao longo de suas vidas, nunca haviam saído de 

perto de suas mães por mais de treze dias. Nenhum chegara ao matrimônio. Entretanto, 

para mais da metade, a colite declarou-se pouco depois da ocorrência de um começo de 

conflito entre a sua fixação materna e veleidades de casamento. Junto a cinco pacientes, 

além das fezes mucosas, o exame retal detectou úlceras intestinais. Os sete 

apresentavam, constantemente, sangue em suas fezes. Passemos agora ao cenário 

conjugal de cinco mulheres que sofriam de colite. Uma dentre elas havia se casado com 

um homem de sua idade; mas ele sempre havia morado com seus pais e lá ficou mesmo 

depois de seu casamento. A segunda tinha um marido duas vezes mais velho; entretanto, 

nem assim ele conseguiu substituir satisfatoriamente a figura do pai, pois a colite 

declarou-se quando ela quis deixar o seu verdadeiro pai para seguir esse homem. A 

terceira paciente havia se casado em segredo. Quanto às duas últimas, uma estava noiva, 

mas a colite a obrigava a adiar repetidamente o seu enlace, enquanto a outra não queria 

ouvir falar de um companheiro do outro sexo. 
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Em 1939, White, Cobb e Jones (89. B.V.,WHITE, 1939) publicaram um estudo 

mais importante ainda, sobre a estrutura humana de pacientes portadores de colites. Os 

autores se basearam em sessenta casos de colite mucosa e de colite ulcerosa. 

Concluíram, eles também, que todos os seus pacientes apresentavam a característica de 

uma ponderável astenia psíquica geral e um infantilismo que os impedia de dominar a 

vida em todas as suas vertentes, ou pelo menos nas vertentes mais importantes. 

Psicanálises que demandaram entre dois a seis anos nos fizeram conhecer muito 

bem a natureza humana de quatro pacientes portadores de enterites e de colites 

idiopáticas crônicas. Todos pertenciam à mesma categoria. Uma delas, a Sra. W. W... 

conseguiu, graças ao seu temperamento de artista, nos transmitir explicações 

particularmente claras. Ao iniciar a psicanálise, a paciente estava com trinta e dois anos. 

Os primeiros acessos de enterite ocorreram antes das provas escolares.  Quanto mais a 

vida lhe exigia atos independentes, mais os distúrbios intestinais se mostravam 

pertinazes. Pouco depois da puberdade, as diarreias passaram a exibir o aspecto 

característico da colite mucosa. Constatamos uma alergia perfeita ao chocolate e à 

cebolinha. Simples vestígios dessas substâncias provocavam automaticamente graves 

diarréias mucosas e uma incapacidade de trabalho que se estendia por diversos dias, 

quando não por diversas semanas. No decorrer dos anos que haviam precedido 

imediatamente a psicanálise, a paciente se tornara um ser digno de piedade. Já havia 

bastante tempo, ela não podia mais trabalhar de modo sério, a sua própria vida se via 

ameaçada. Em dados momentos, sérias diarreias mucosas e sanguinolentas a 

imobilizavam completamente durante períodos de três a sete dias. Dietas e 

medicamentos haviam perdido qualquer eficácia. Qualquer indicação de procedimento 

cirúrgico ficava impossibilitado pelo mau estado geral da paciente. Uma análise de 

cinco anos destacou a desastrosa influência da mãe sobre o desenvolvimento biográfico. 

A paciente, doce e suave criatura, havia caído sob uma dependência tão grande que 

quase não ousava respirar por sua iniciativa. A mãe, excessivamente recatada, abordou 

de modo completamente equivocado a primeira menstruação da paciente. Tendo 

primeiro evitado qualquer alusão de cunho sexual, ela multiplicou medidas para evitar 

que o pai e o irmão chegassem a saber sobre esse acontecimento. Quando, alguns meses 

mais tarde, ela descobriu entre as coisas de sua filha, a primeira e inocente carta de 

amor, ela fez um severo inquérito. Atormentando sem cessar a criança com suas 

perguntas indiscretas, ela queria saber se – coisa terrível – como um primeiro beijo já 

havia sido trocado. Quando em presença da mãe, a mocinha se sentia sempre 
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profundamente infeliz e tensa. Chegou a um ponto que ela desejou frequentar uma 

academia, com o único propósito de escapar aos trabalhos domésticos impostos por sua 

mãe. No plano profissional, a oposição à sua mãe manifestava-se apenas através de 

alguns vagos estudos sobre a história da arte. Enfim, contrariamente à sua mãe, religiosa 

e puritana, a jovem declarava-se adepta de um ateísmo radical. Nas primeiras queixas 

que ela nos formulou, a paciente citou as cobras e os vermes amontoados à sua frente 

que via sempre que fechava os olhos. O que lhe causava medo e repulsa. O simples 

desenho de uma cobra ou o avistar de uma minhoca no seu quintal, transformava o seu 

nojo em verdadeiro terror. Nos últimos tempos, um inocente cordão de telefone, 

enrolado como se fosse uma mola, ou uma cobra, dava-lhe arrepios. Atendendo ao 

nosso pedido, a paciente desenhou as suas aparições de cobras e vermes (cf. fig. 6). 

A imagem reproduz um monte de cobras e de vermes enroscados, como se 

estivessem suspensos no ar e preenchia toda a página. Quando orientamos a paciente no 

sentido de olhar de modo mais detalhado, os vermes tomaram a forma de monstros 

extremamente perigosos (cf. fig. 7). 

Esses rostos ameaçadores exasperaram o seu medo e as diarreias aumentaram de 

modo alarmante. Ao cabo de muitos meses de defesa desesperada, a paciente 

compreendeu, apesar do considerável risco, que ela devia enfrentar os monstros com 

todas as suas forças. Pois a fuga, até então tantas vezes tentada, em nada a havia 

beneficiado: os monstros a perseguiam por toda a parte. Assim, uma noite, em sonho, 

ela ousou pular dentro dessas profundezas animais (cf. fig. 8). 

Corajosamente, ela se atirou nos abismos do mar. De todos os lados, braços 

monstruosos e gosmentos de pólipos a atacavam. Uma visão particularmente 

assustadora: uma forma feminina, sombria e feia, que saia do lodo e vinha em sua 

direção. Uma serpente vermelha lhe saía da boca. Este ser infernal puxou a paciente 

para as profundezas, aspirou-a, devorou-a. Este foi o final desse sonho terrível. Dali em 

diante as cobras e os vermes se aproximaram cada vez mais de seu corpo, mesmo nas 

imagens formadas na sua vida desperta (cf. fig. 9).  

Por fim, esses animais a penetraram e ela sentiu-se cheia, a ponto de estourar, de 

vermes e cobras (fig. 10). 

Entre outras manifestações, ela pensava que o seu ventre estava repleto de 

vermes. Quanto aos monstros, eles se espalharam por seu peito, braços e pernas. Por 

fim, parecia-lhe que as cobras saiam por sua boca – e que chegavam até o seu cérebro. 

Nesse estágio, a paciente começou a sofrer de enxaquecas. Não teríamos como 
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recriminar a paciente que se queixava amargamente de nosso primeiro “êxito” 

psicanalítico, e que atribuía ao tratamento a culpa por ter aumentado os seus tormentos, 

em vez de dissipá-los. 

Por desagradável que pudesse ser o processo de cura ele tinha, sem dúvida, 

fornecido ao analista informações decisivas sobre a natureza da doença. Com efeito, os 

sonhos e as imagens revelaram uma atitude de defesa amedrontada contra toda e 

qualquer participação a uma vida animal e terrestre. Atitude de defesa violenta e radical. 

Por nenhum preço a paciente queria enfrentar esse fato. Eis porque, no primeiro 

desenho, o monte de cobras e vermes – correspondendo ao território reprimido – nada 

tinha de humano, não tinha nenhum vínculo com ela mesma. Nada além de animais 

vulgares, flutuando e preenchendo a folha. Após a sua primeira decisão, passando da 

fuga medrosa a uma ação decidida, ela se reencontrou com ela mesmo na condição de 

ser humano (cf. fig. 8). Sim, com certeza, um ser humano ainda escuro, dependente, 

submetido aos instintos os mais primitivos, e preso no lodo. Um mundo regido por 

potências animais tão assustadoras – a débil criança que ela ainda era não tinha como a 

dominar. Um medo mortal impregnava a sua existência: o medo que essas forças 

inquietantes acabassem por engoli-la. Escrava desse estado de espírito, ela tinha 

buscado refúgio na fuga e na defesa contra todas as coisas. Entretanto, a paciente queria 

esquecer a sua própria atitude. Sem dúvida, ela sentia “um medo estúpido e sem lógica”. 

Ela tentava consolar-se e convencer a si mesmo que precisava enfrentar a vida como 

uma mulher adulta. A paciente não tolerava que as suas atitudes de medo e defesa contra 

as formas vitais “inferiores” se manifestassem na esfera das decisões abertas e 

conscientes em relação aos outros e às coisas de fora. Acrescentemos que essa relação 

vital que dominava o seu Dasein refugiou-se no meio intracorporal inconsciente e 

realizou-se no intestino. No seu conjunto e a cada dia, o intestino se comportava em 

relação às fezes como se a paciente tivesse ingerido o mais forte dentre os venenos, que 

merecia ser expulso o mais rapidamente possível e com violência. No prosseguimento 

da psicanálise, a paciente foi reconhecendo o seu estado de defesa e, portanto, de 

dependência, face à animalidade mais primitiva. Já fazia algum tempo, diga-se a bem da 

verdade, ela não considerava mais a animalidade como separada dela mesma e não a 

colocava mais no meio dos vermes e das serpentes em suspensão em alguma parte em 

pleno ar. Não se trataria aí de suas próprias relações vitais “animais”, sensuais, 

instintivos? Essa idéia lhe apareceu, num primeiro momento, horrível. Mas, à medida 

que o pensamento – apesar de todas as tentativas defensivas – foi-lhe entrando na 
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mente, à medida que as possibilidades vitais sensuais – os vermes – ganhavam o cérebro 

(para adotarmos a linguagem da fig. 10), a cabeça, o cérebro, veio a associar-se ao 

processo. Em primeiro lugar, evidentemente, sob a forma única de uma defesa 

convulsiva. E apareceram as fortes enxaquecas. Ao longo dos meses seguintes, 

dependendo de sua aceitação ou rejeição do conhecimento de seu verdadeiro ser, a 

paciente era presa de novas enxaquecas ou recaía nas suas antigas colites.  Após dois 

anos em que enfrentou numerosas crises – penosas tanto para a paciente quanto para o 

analista – nossa doente ousou olhar de frente os comportamentos “animais”, “inferiores” 

e passar a considerá-los como possibilidades vitais inerentes à pessoa humana. Ela 

aceitou a sua natureza humana verdadeira. Entretanto, conhecendo a sua verdadeira 

natureza, ela corria o perigo de tornar-se presa no plano das relações sociais conscientes 

e de tornar-se uma mulher de costumes fáceis. Se assim sucedesse, a psicanálise teria 

proporcionado o resultado previsto por um observação para a qual  Freud apontava.  Ele 

dizia, com efeito, que não devemos psicanalisar os doentes junto aos quais, na hipótese 

mais favorável, apenas poderemos transformar uma miséria neurótica em uma miséria 

simples. Alguns meses depois, a nossa paciente esboçou um projeto completamente 

diverso (cf. fig. 11).  

Na aparência, tudo lembra ainda o passado. Ainda estão presentes os vermes, as 

cobras, outros animais. Mas, ao olharmos com maior atenção, descobrimos no centro 

uma espécie de sol, a primeira fagulha de uma luz espiritual. E, sem que o analista tenha 

abordado o tema da religião com a paciente, até então ferrenhamente ateia, este sol vai 

se abrindo nos desenhos posteriores, No centro, a figura do Cristo, cercando com 

desvelo uma figura humana cor de terra e carnal (cf. fig. 12). Pouco mais tarde, a 

aparição reveste a forma de uma jovem apta a vencer os seus distúrbios instintivos e a 

erguer-se em direção ao Crucifixo (cf. fig. 13). Alguns dias mais adiante, as cobras 

cedem lugar a um sino de igreja (cf. fig. 14). No final do tratamento, a jovem constata 

em si e à sua volta uma aura irradiante, reproduzida na fig. 15. Essa claridade arrebata 

da escuridão à volta um espaço vital vasto e seguro. Tão logo um ser humano tenha tido 

ensejo de conhecer, em todas as suas possibilidades de vida, o fulgor apaziguante dessa 

luz, ele não precisa mais de colite nem de enxaqueca. A força humana reencontrada 

destrói o medo dos alérgenos – até então os seus piores inimigos. Doravante, a nossa 

paciente podia comer diversas fatias de pão com uma pasta de cebolinha e uma barra de 

chocolate inteira sem sofrer do menor inconveniente. A mesma quantidade de antígenos 

teria provavelmente acarretado o seu falecimento tempos atrás, quando o seu ser 
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concentrava-se ainda em um pavor doentio e uma defesa extremada. Por outro lado, não 

teria mais que temer o eventual desvio para uma vida de maus costumes. Fisicamente 

curada, a jovem tornou-se capaz de um amor muito mais maduro. Ela veio a se casar e é 

boa mãe para os seus três filhos. 

Claro, todos os portadores de colite idiopática igualmente grave não conhecerão 

um final tão feliz. Alguns não têm em si suficientes possibilidades vitais. A sua 

capacidade de desenvolvimento é por demais débil. Mesmo se as circunstâncias forem 

as mais favoráveis, eles não saberiam enfrentar e vencer as mais simples exigências. 

Outros, ainda, podem prolongar sem sofrimento uma vida infantil, bem protegida, caso 

os seus semelhantes ou a sua consciência lhes permitam o refúgio necessário. Essas 

pessoas vêm a falecer, como acontece, em função de uma intoxicação por arsênico ou 

algum cogumelo venenoso. 

Por fim, um terceiro grupo de doentes busca um meio termo entre o 

desenvolvimento vital completo e a morte. De modo geral, sofrem desde a adolescência 

de enterites e colites idiopáticas crônicas, rebeldes às dietas e aos medicamentos. Entre 

seu vigésimo e seu trigésimo ano de vida, começam um processo de evolução 

esquizofrênica, por vezes aguda, por vezes dissimulada. Na maior parte dos casos, as 

dores intestinais cedem a partir do momento em que uma psicose retira os pacientes de 

sua vida normal, adulta e consciente. Os onze pacientes que tivemos a oportunidade de 

tratar pessoalmente pertencem a esse grupo. Tão logo transferidos para uma existência 

psicótica, eles se faziam notar até por uma digestão particularmente robusta. Dessa 

forma, após o início da psicose, uma dessas pacientes, numa família de seis pessoas, foi 

a única a não experimentar qualquer mal-estar em decorrência da ingestão de cogumelos 

estragados, embora não tivesse comido menos que os seus parentes, todos sadios. Os 

demais tiveram de permanecer de cama e recorrer ao médico. 

Em outro episódio, conhecemos uma mulher de meia idade, sem nenhum 

sintoma de afecção intestinal e que era portadora há muitos anos de esquizofrenia 

paranóica. Quando separada de seu marido, de perfil muito brutal, ela deixou de lado as 

suas idéias paranóicas de modo tão completo que nenhum especialista teria 

diagnosticado uma psicose. Porém, tão logo curada, do ponto de vista psíquico, uma 

colite ulcerosa foi diagnosticada e persistiu, apesar de todos os esforços médicos, até 

que ela tenha buscado e encontrado refúgio junto ao seu ex-marido. Em poucas 

semanas, as dores intestinais cederam. A colonoscopia constatou a ausência de qualquer 
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úlcera da mucosa cólica. Em contrapartida, alguns fantasmas paranoicos reapareceram. 

Eles constituíam, entretanto, o mal menor e foi possível mantê-los em nível tolerável. 

Enfim, nosso conceito do Dasein esclarece-nos também as experiências, à 

primeira vista tão surpreendentes, nas ressecções do intestino grosso nos casos de colite 

ulcerosa. Com efeito, constantemente, os cirurgiões lamentam que, em casos de 

ressecção parcial do intestino grosso, as alterações inflamatórias se espalham com 

freqüência nas seções remanescentes do cólon, sadias até então, assim como, na 

ressecção total do intestino grosso, as úlceras muitas vezes emigram para o intestino 

delgado. Aspecto ainda mais intrigante: após a ressecção do intestino grosso, 

permanecendo intacta a parte inferior, sadia, do reto, não é raro vermos aparecer em 

pouco tempo a colite ulcerosa nesse pedículo retal, apesar de não subsistir nenhuma 

comunicação aberta entre o intestino delgado, desviado para o exterior por uma 

ileostomia, e o intestino terminal. Precisamente, essas duas afirmações enfraquecem as 

duas teses patogenéticas, segundo as quais a colite ulcerosa resultaria seja da ação 

contínua dos sucos do intestino delgado sobre a mucosa do intestino grosso, seja de uma 

reação alérgica a certos antígenos alimentares ou bacterianos. Aliás, a hipótese alérgica 

representa sempre uma solução superficial. Com efeito, ela não faz mais do que jogar o 

problema da colite sobre a problemática maior ainda das alergias em geral (90. conf. A. 

JONES, 1950 e M. BLEILER, 1951). 

Se, pelo contrário, considerarmos a colite ulcerosa como um fenômeno físico 

parcial numa atitude de defesa, das mais intensas, contra as coisas do mundo, então 

entenderemos que essa relação vital, excessiva, afastada de sua realização às claras, 

deve reaparecer fisicamente lá onde o procedimento cirúrgico deixou-lhe algo de seu 

antigo território. A partir daí – questão polêmica – o que acontecerá com os pacientes a 

quem se tiver retirado o intestino grosso de modo tão completo que eles não mantenham 

em seu sistema digestivo um território de atualização para a possibilidade vital da 

repulsão? Pois, bem entendido, a cirurgia por si só não as transformou em pessoas sem 

medos, mais maduros e melhor equipados para enfrentar a vida. O seu comportamento 

de relação com o mundo, defensivo e dominado pelo medo, aonde irá agora se 

corporalizar?  Qual será doravante a atualização patológica? Como se tornou impossível 

nas antigas áreas, onde passará a acontecer? Somente os exames catamnésticos 

realizados em pessoas colostomizadas e durante pelo menos cinco anos após a 

intervenção cirúrgica, nos informarão sobre o aparecimento e sobre o tipo de sintomas 

físicos e psíquicos para os quais devemos ficar atentos. 
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c) A prisão de ventre crônica 

 

A prisão de ventre idiopática crônica é muito mais frequente do que a doença 

oposta, a diarreia idiopática crônica. Como há muito se sabe, a prisão de ventre acomete 

uma categoria especial de indivíduos. Como testemunho, temos os incontáveis ditados e 

trocadilhos da sabedoria popular. Do ponto de vista científico, entretanto, Sigmund 

Freud foi o primeiro a descrever, sob o título “caráter anal”, a unidade que existe entre a 

prisão de ventre física e a retenção psíquica (91. S. FREUD, 1908). Nos seus primeiros 

trabalhos “psicossomáticos” modernos, publicados em 1908 sob o título “Caráter e 

erotismo anal”, ele insistia na regular concordância entre a prisão de ventre, a avareza, o 

amor marcado pela ordem e pela teimosia – fatos constantemente confirmados pela 

literatura psicossomática contemporânea. 

As nossas próprias experiências psicanalíticas abrangem um total de oito 

pacientes. A gravidade de suas prisões de ventre idiopáticas crônicas lhes impunha 

tomar, há mais de dez anos, fortes laxantes diariamente ou proceder a lavagens. 

Nenhum deles viera submeter-se à psicanálise por causa dessa prisão de ventre. Porém, 

todos, um belo dia, durante o tratamento, e sem que nunca tenhamos nos referido à sua 

afecção, informaram sobre a sua surpresa de poder, desde há pouco tempo, fazer uso do 

vaso sanitário diariamente e sem terem de recorrer a laxantes. Diga-se que, com certa 

frequência, podia-se notar uma determinada saudade por não terem mais que tomar 

medicamentos. Ilustremos o perfil fechado, cercado por defesas, desses pacientes, pelos 

devaneios de um dentre eles. Às vezes, durante o dia, o paciente sonhava em erguer a 

sua casa. Mas ele começava sempre, como se fosse o ponto essencial, por levantar à 

volta do quintal um muro engenhosamente concebido, pelo menos duplo, ou ainda 

melhor: uma verdadeira muralha. No centro, devia erguer-se um dia a casa – com a qual 

o nosso paciente nunca parecia preocupar-se.  

Além da prisão de ventre crônica, a hipertonia essencial já nos aparecera como 

manifestação corporal de uma existência contida, afastada, excluída – numa escala 

maior, é verdade – de sua execução normal. Eis a razão pela qual uma mesma pessoa 

sofrerá muitas vezes de pressão arterial e de prisão de ventre. Assim, o portador do 

distúrbio que sonhava com o muro de sua casa, já havia sofrido um infarto, alguns anos 

antes de iniciar a psicanálise. 
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Por outro lado, por diversas vezes, comparou-se a asma brônquica às colites 

idiopáticas crônicas. Foi possível estabelecer o papel importante da enorme secreção de 

muco tanto na colite como na asma. Além disso, identificaram-se estados celulares 

aparentados em ambas as doenças que podemos qualificar como reações alérgicas. De 

vez em quando, também, vemos alternarem-se no mesmo paciente a colite mucosa e a 

asma brônquica. Os traços comuns dessas duas doenças tornam-se ainda mais 

impressionantes, se não as reduzirmos a um conjunto de processos puramente 

biológicos, preferindo concebê-las como uma possibilidade de doença humana. 
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CAPÍTULO IV 

A asma bronquica 

 

Desde os primórdios da arte da medicina, havia sido pressentida a 

particularidade estrutural do Dasein dos asmáticos. Os sábios e os filósofos de todos os 

tempos referiram-se ao mesmo com frequência ou a ele fizeram alusão. Enfim, graças à 

técnica contemporânea da psicanálise, pudemos descobrir os fatos psíquicos cada vez 

mais diferenciados que transformaram o antigo pressentimento em certezas científicas 

precisas. Sadger em 1910 (92. J. SADGER, 1910-11), Wulff em 1912 (93.WULFF, 

1911-12), Marcinowski em 1913 (94. J., MARCINOWSKI, 1913), foram os primeiros a 

publicar, que eu saiba, biografias de asmáticos tendo feito objeto de estudos 

psicanalíticos acurados. Já nessa época, todos os analistas tinham destacado um fato que 

caracterizava desde a infância o comportamento biográfico dos asmáticos: a 

dependência anormal que eles tinham em relação a um parceiro(a) amoroso(a) que lhes 

assegurasse apoio. No início do primeiro estudo psicanalítico sobre o tema, assim nos é 

descrito o asmático: “Sem dúvida, a carência de amor é das maiores e, ultrapassa 

qualquer padrão”.  

Desde então, uma abundante literatura sobre os asmáticos, examinados 

psicossomaticamente, foi produzida. Quaisquer que fossem, entre os pacientes, as 

diferenças de nível de inteligência, de classe social, de idade ou de profissão, todos os 

autores minimamente conscienciosos concordavam em reconhecer nos seus asmáticos 

um medo secreto e considerável de tudo o que poderia vir a perturbar as suas relações 

amorosas, e em particular a relação com a sua própria mãe ou com alguém que a 

substituísse. French, Alexander e alunos, publicaram o mais importante trabalho a 

respeito (95. J. M., FRENCH; F., ALEXANDER). Doze colaboradores descrevem de 

modo detalhado os fatos e as conclusões de natureza psíquica, fornecidos pela 

psicanálise profunda de dezesseis adultos e de onze crianças que sofriam de asma. Eis 

os principais resultados: 1) a crise de asma é uma reação ao medo constante, mas 

inconsciente, de se ver separado de sua mãe ou de perder o seu amor; 2) dois tipos de 

situações podem fazer desse medo um fator determinante da crise: por um lado, a 

perspectiva de uma separação exterior e efetiva de sua mãe; por outro lado, uma ameaça 

interior para a relação mãe-filho, quando, no próprio paciente, crescem as pulsões e as 
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tendências que ele sabe ou supõe que enfrentariam a desaprovação de sua mãe e, em 

decorrência, poderiam afastá-los um do outro. Nesse campo, encontramos não somente 

as excitações sexuais, como também a agressividade para com irmãos e irmãs, ou ainda 

as tendências ao amadurecimento que poderiam alterar a dependência em relação à mãe; 

3) as estruturas de caráter  aparentes desses pacientes apresentam diferenças importantes 

entre si. Mas as particularidades comuns residem numa falha patológica de 

independência e de amadurecimento, assim como numa subordinação em relação à mãe 

ou a outras pessoas protetoras; 4) durante as sessões analíticas, as crises de asma 

desaparecem muitas vezes. Em outras oportunidades, os pacientes escapavam aos 

ataques pela confissão de um segredo que teria representado um obstáculo na relação 

paciente – médico. Às vezes, as lágrimas nas sessões traziam um certo conforto. Com 

freqüência, a asma cessava durante a análise, na hora em que uma boa transferência ao 

analista tinha acontecido, para voltar em seguida, quando surgiam as tendências 

reprimidas que o paciente tinha por ilícitas e levariam a uma reação contrária do 

analista. E reaparecia, na relação-transferência, a situação patogênica infantil. Quanto à 

cura ou, pelo menos, a importante melhoria, ela ocorre da mesma maneira que em 

muitas publicações anteriores, particularmente no trabalho minucioso de E. Weiss, 

publicado em 1922. 

A relação com o analista, chamada usualmente de transferência, colocava os 

pacientes, pela primeira vez, numa relação pais-filho completamente diversa da que 

haviam conhecido na sua primeira infância. Por seu comportamento, o analista lhes 

revelava um mundo onde tudo o que correspondia à sua verdadeira natureza era 

permitido. Eles tinham o direito de começar a viver em todas as áreas segundo as suas 

estruturas e sem temer a perda da afeição da pessoa de quem tanto dependiam em sua 

postura infantil. Nesse meio social da relação paciente-terapeuta, os doentes conseguiam 

desenvolver-se em clima de verdadeira liberdade humana, que incluía, claro, a liberdade 

de ter crises de asma. 

Se nós nos detivemos sobre os resultados das psicanálises de French, Alexander 

e alunos, caracterizando tão exatamente a existência dos asmáticos, assim como sobre a 

maneira de ver de Weiss (96. E.WEISS, 1922),  nestes estudos encontramos  os 

resultados de todos os demais trabalhos publicados até aqui, e que nos é dado a 

compreender de imediato (97. Cf, por exemplo, G., SCHWWÖBEL, 1952). Eles 

corroboram, aliás inteiramente, nossas observações pessoais sobre quatorze asmáticos 

que tratamos até hoje, ou foram tratados por nossos colaboradores em análises que 
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demandaram de um a seis anos. Desse modo, o relato detalhado da vida e do tratamento 

de nossos pacientes representaria, no essencial, uma simples repetição. Vamos nos ater, 

pois, a um informe complementar, colocando em destaque alguns resultados novos que 

enriquecem, de modo decisivo, o perfil do asmático. 

Uma mulher de quarenta e três anos sofria há vinte e oito de uma asma 

brônquica das mais severas. Para curá-la, ou pelo menos para aliviá-la, haviam sido 

tentados os mais diversos tratamentos. Apesar de tantos esforços, ela permanecia ao 

leito já por anos a fio. Ela caiu num estado psíquico tão deplorável que se chegou a 

cogitar, seriamente, na possibilidade de uma lobotomia. Antes desse recurso, convinha 

estudar a possibilidade de uma psicanálise. A paciente não aceitou a ideia de modo 

algum. Pelo amor de Deus, que a deixassem morrer, pedia. O máximo que pudemos 

obter foi a sua aquiescência em receber um pastor, e isto, após longas hesitações. O 

pastor, um homem verdadeira e profundamente religioso, visitou-a apenas três vezes. O 

que lhe teria dito? No essencial, ela não o revelou. Ela somente contou que as suas 

primeiras frases a tinham atingido como um raio. Na noite seguinte, ela sentiu como se 

estivesse banhada de uma intensa luz. Havia tido uma experiência divina que, de uma 

hora para outra, lhe trouxera uma certeza: doravante, ela estava protegida no universo e 

esse sentimento lhe fazia um bem imenso. Anteriormente, durante toda a sua fase 

asmática, tão longe pudessem alcançar as suas lembranças, ela tinha sempre vivido sob 

o peso de uma ameaça de destruição. Como se, indefesa, ela se encontrasse entregue ao 

nada, a um nada que iria devorá-la, no instante seguinte. Essas foram as palavras exatas 

dessa simples esposa de marceneiro, a qual jamais, em toda a sua vida, ouvira falar uma 

palavra analítica do Dasein ou do existencialismo. Após a sua conversão, a doente 

estava curada. E desde então – nove anos passados – a sua saúde permanece sem abalos. 

Ao contrário, foram necessários quatro anos de psicanálise para libertar um 

homem de trinta e nove anos de um caso de asma quase tão severo quanto o anterior. 

Ele ainda não estava acamado, mas já não ousava dar um passo sem o seu inalador por 

perto. A radiografia mostrava bronquíolos mais espessos, bem como o enfisema de uma 

asma crônica. As suas expectorações alcançavam 200 a 500 cm³ por dia. Apresentavam 

muitas espirais de Curschmann e células eosinófilas. Os testes cutâneos haviam acusado 

uma aguda hipersensibilidade a certos tipos de pólens, ao pó caseiro, aos pelos de gatos 

e à terebintina. Alguns meses após o começo do tratamento, ele relatou um sonho 

característico, que deveria voltar uma dúzia de vezes com algumas variações. Numa 

noite escura, ele circulava à volta de um hangar guardado por um vigia. Sabia que se 
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tratava de um depósito de munições de alto teor explosivo. De repente, o paciente viu-se 

dentro do armazém e havia assumido a forma de uma grande bomba aérea. Ele estava 

deitado numa pilha de bombas que também eram pessoas. Vinda de fora, um rastilho 

trazia fogo às bombas. O rastilho queimava e já era possível ouvir o seu chiado. Gelado 

por indescritível terror, o doente despertava bruscamente, sofrendo de violenta crise de 

asma. Ele acordava a sua esposa para que esta lhe pudesse fazer uma massagem em 

determinado ponto. Esta era a melhor terapia que conhecia, nos acessos graves, e era 

muito mais efetiva que as inalações e as injeções. Ora, este paciente havia crescido 

numa casa rica e exuberante. Quanto à sua atmosfera espiritual, parecia-lhe, segundo as 

suas próprias palavras, que dia e noite os cavaleiros do Apocalipse cavalgavam no 

castelo. Seis meses após o encerramento da psicanálise e das crises de asma, foi-nos 

dado a constatar radiologicamente uma nítida redução da espessura bronquial. Além 

disso, a expectoração tinha sido reduzida a zero, assim como a eosinofilia do sangue. Os 

testes cutâneos indicavam uma reação muito reduzida aos antigos anticorpos: leve 

quando o paciente estava relaxado, um pouco mais acentuada quando os negócios 

requeriam sua atenção de modo mais premente. 

No decorrer de sua análise, uma asmática de vinte e sete anos, recém casada, 

relatou sonhar, frequentemente, que batiam nela ou em outra mulher, com tábuas ou 

porretes. Outros sonhos lembravam bastante os acontecimentos noturnos observados 

por Weiss e Englisch junto a um de seus pacientes (98. E. WEISS; O. S., ENGLISCH, 

1943). Um rol de gente, fugindo de algum perigo, atropela a paciente, a pisoteia – ou até 

automóveis lhe passam por cima. Outras vezes, ela via uma matilha de cães selvagens 

que tinham cercado um gato. Um cão agarra o felino e lhe arranca a pele do focinho. O 

gato fica todo preto, não tem mais cara. A paciente, sonhando, acha essa visão 

horrorosa. Ela tem a impressão que essa cena é insuportável e que vai desmaiar a 

qualquer instante. Na realidade, ela acordava com uma crise de asma e de tosse (99. R., 

MOSES, 1951). 

Uma mulher de trinta e quatro anos, gravemente asmática, teve um sonho que 

considera a coisa mais pavorosa que já enfrentou em sua vida. Os russos acabavam de 

realizar explosões atômicas acarretando o fim do mundo. O planeta inteiro voou em 

estilhaços. A paciente não via mais nada senão pedaços de terra e de rocha indo em 

todas as direções, espaço afora. Também passavam partes de corpos humanos, 

sangrentas e despedaçadas. Sozinhas, a paciente e sua mãe haviam se salvado. Mas elas 

não tinham mais chão debaixo dos pés. Por isso, a mãe se agarrava a um pálido raio 
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luminoso, amarelo esbranquiçado, que um sol macilento projetava como se fossem fios 

de arame. A paciente segurava nos pés de sua mãe. Um terror atroz de fraquejar, de 

soltar os pés de sua mãe e de cair no abismo sideral lhe provocava contrações no corpo 

a tal ponto que ela acordou por puro medo. Ela pôde então relaxar fisicamente. Porém, 

dez minutos apenas após o seu despertar, uma crise de asma de particular intensidade a 

assaltou. A paciente nos assegurou com absoluta certeza que, quando acordou, não 

sentia qualquer sinal da crise. Impossível, pois, minimizarmos a importância desse 

sonho, considerando-o como simples expressão psíquica de um sufocamento asmático 

que já tivesse iniciado durante o sono. 

E eis o sonho, não menos típico, de um homem de trinta e dois anos. O paciente 

viu-se sob a forma de uma criança de três anos, paralisado em todos os seus membros 

pela poliomielite. Nem mais podia respirar, e por isso, haviam-no ligado a um tipo de 

motor, que lhe assegurava a respiração artificial. Um tubo lhe chegava à boca, trazendo 

o ar, e depois o retirava. O paciente sentia o seu próprio corpo como um tubo dentro do 

qual uma coluna compacta de ar era introduzida e depois sugada. Por outro lado, ele 

sabia que a sua vida dependia de uma estrita obediência a esse ritmo mecânico. Se não 

estivesse paralítico, teria segurado o tubo com ambas as mãos. Neste momento, o 

analista lhe apareceu e o consolou: mais alguns meses de respiração artificial e o seu 

sistema nervoso seria forte o suficiente para respirar sozinho. 

Do mesmo modo que esses sonhos, muitos dos protocolos de Rorschach nos 

trazem indicações importantes – partindo-se do pressuposto que se submetam os 

pacientes a testes desde o início de sua afecção. Comparados com o nosso material de 

controle,, abrangendo cerca de dois mil exames de pacientes não,,asmáticos, os 

protocolos de asmáticos contêm muitas vezes, e de modo grotesco, as interpretações de 

dilaceração, desmembramento, dissolução, explosão de coisas, de animais e de pessoas, 

tais quais somente observamos, via de regra, em alguns esquizofrênicos. As 

interpretações de processos patológicos destrutivos também são freqüentes. Os pulmões 

ou os ossos, roídos pela tuberculose ou pelo câncer também fazem parte do programa. 

Acrescentemos que muitas das respostas formalmente “mal vistas” provêm do 

surpreendente arbítrio pelo qual os pacientes modificam os contornos propostos pelas 

manchas do teste. Parecidos, no seu conjunto, os exames de asmáticos que recorrem ao 

teste de Szeno. Eis duas figuras impressionantes que devemos à Sra. Drª von Staabs, de 

Berlim, interessando um rapazinho de doze anos, gravemente asmático. Na sua 

brincadeira, o jovem havia elaborado a seguinte situação (fig. 16): 
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Em cena, uma mãe extremamente severa, pouco afetuosa, dominadora. 

Emblematicamente, ela segura um batedor de tapetes, pronto para ser usado. Seguindo 

uma técnica de cabo militar, ela obriga quatro vacas, separadas dela por um muro, a 

ficar em posição de sentido. Alguns dias mais tarde, o garoto elaborará uma segunda 

cena: 

A mãe acaba de falecer num desastre de automóvel. O rapazinho acha-se 

presente, na igreja. Ele reza para que o bom Deus lhe devolva a sua mãe. Mas o bom 

Deus não ouve. O menino sente-se só no mundo. No seu desespero, ele derrubaria o 

crucifixo, se o horror do acidente não o imobilizasse completamente. 

Todos esses fenômenos parecem responder à indagação que Alexander e French, 

baseados em suas pesquisas, consideravam expressamente como aberta e sobre a qual 

somente formulavam “algumas possibilidades teóricas”: por que esse “conflito de 

personalidade” leva os nossos pacientes a uma reação asmática e não a algum outro 

sintoma neurótico? Esse tema é tanto mais preocupante que o fato psicológico de base, 

constatado por todos os pesquisadores – a fixação excessiva em relação à mãe – aparece 

em muitos outros portadores de neuroses diversas. 

Se atentarmos com mais cuidado às declarações complementares de nossos 

pacientes, veremos que este “basic personality conflict” ainda não é, e por larga 

margem, o fundamento básico da asma. Ao contrário, devemos ver nele a simples 

conseqüência de uma estrutura específica do Dasein, porém nunca a única. Eis porque o 

nosso autor não soube responder à sua pergunta “de base”. De acordo com as 

declarações de nossos pacientes, estes conhecem o mundo através de um estado de 

espírito apocalíptico e se sentem esmagados, dilacerados. Eles se veem como 

ameaçados de desaparecimento, veem-se entregues ao vácuo, ao nada absoluto. Os 

sonhos e as respostas ao Rorschach também apresentam as coisas, os animais e as 

pessoas sob o aspecto pouco usual de sua destruição, de sua aniquilação. Nesse tipo de 

abertura ao mundo, é precisamente a existência dos asmáticos, sempre na iminência de 

ruir ou dissolver-se, que aparece de modo imediato. Mediante o seu estado de espírito 

quase embrionário, em gestação, o mundo lhes deve aparecer – sempre que o apoio 

materno, o amparo materno, lhes falta – sob um aspecto assustador, esmagador, portador 

de violentas excitações. Em verdade, os asmáticos representam organismos tão 

pequenos e tão debilitados que eles nem podem – como bem o demonstra o sonho sobre 

o pulmão artificial – respirar sozinhos como o faz uma criança de três anos. Não deve, 

portanto, nos surpreender que eles procurem se agarrar à figura da mãe de um modo tão 
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patológico. Mesmo assim, eles não conseguem afastar muito a sua existência tão 

vulnerável. Um medo abissal reina nos seus Daseins; um medo tão atroz que os priva da 

personalidade mais elementar e os exclui de todas as relações do mundo para lançá-los 

no abismo sem fundo de uma catástrofe atômica. 

No campo existencial físico, o ritmo da respiração representa uma relação vital 

decisiva; pois a nossa existência humana não começa e não termina pela respiração? Já 

não fosse senão por esta razão, o Dasein dominado por esse medo inominável se 

realizará corporalmente sob forma de um sufocamento asmático e não de uma contração 

do tubo digestivo ou de um espasmo do piloro. Com efeito, essas áreas servem somente 

ao trânsito dos alimentos menos indispensáveis à vida imediata. Eis porque o paciente 

citado queria agarrar-se em sonho ao seu tubo de ar; eis por que a criança de doze anos 

sentia-se só no mundo. Às vezes, é a vida natural que fica imóvel; as vacas ficam 

imóveis, por medo, diante da mãe severa e sem piedade – verdadeira caricatura da mãe 

superprotetora. Na segunda cena, é ele que fica paralisado de medo, por ter sido o seu 

mundo destruído, e o mundo para uma criança dessa idade consiste basicamente na 

relação com os seus pais. A mãe não é mais uma caricatura demoníaca, ela foi destruída 

numa catástrofe. E o aspecto paterno de seu mundo, o bom Deus, não lhe vem em 

socorro. 

O mal de nossos pacientes não nos permite nenhuma opção: o fenômeno, por si 

só, nos obriga a considerar as contrações asmáticas dos bronquíolos e dos brônquios – 

esse sufocamento organoneurótico da respiração – como a realização corporal de uma 

existência que, num mundo pleno de excitações violentas, se reduz a um terror imutável. 

Não é, pois, por acaso que encontramos o mesmo fenômeno pulmonar nesses 

dois casos: por um lado, se pessoas sofrendo em verdade de uma estrutura embrionária 

de sua existência se veem excluídas do filtro materno e expostas a um mundo cuja 

atmosfera, num sentido “figurado”, é demasiada “espessa” para eles. Por outro lado, se 

nós envenenamos com cloro ou dióxido de enxofre o ar que vai ser dado a respirar a 

pessoas sadias. A reação dos asmáticos e dos indivíduos saudáveis será a mesma. Aqui, 

a reação de defesa contra as coisas do mundo adulto, vistas como insuportáveis 

excitações, realização encerrada na zona corporal. Lá, gases tóxicos. Em ambos os 

casos, uma câimbra muscular bronquial interrompe o contato com a atmosfera 

ambiente, enquanto um inchaço e uma secreção pertinaz devem proteger a mucosa. 

Se na asma ocorre uma hipersensibilidade dita alérgica a uma grande diversidade 

de anticorpos, não devemos ver nela a verdadeira causa da asma, nem o “símbolo” 
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físico de uma hipersensibilidade psíquica. Na realidade, continua sendo a mesma 

existência que procura se atualizar nas zonas sempre diversas do Dasein, tanto na 

câimbra asmática dos brônquios, quanto nos sintomas alérgicos da pele e na 

hipersensibilidade da alma. Mas essa existência está em estágio tão pouco desenvolvido 

que tudo para ela representa um obstáculo intransponível e inconquistável e deve, 

portanto, provocar as reações de defesa mais diversas e mais catastróficas. As 

numerosas tendências ao suicídio, observadas entre os asmáticos, explicam-se a partir 

dessa constatação. Por outro lado, conhecemos pacientes portadores de asma que – à 

semelhança de outros pacientes portadores de colites – perderam de vez a sua asma 

alérgica ao resvalar para uma psicose onde podiam realizar o seu Dasein abertamente e 

sem medo, nas relações delirantes com as coisas. 

Com certeza, os processos vegetativos, os do metabolismo, descobertos pela 

medicina somática junto aos asmáticos, não são menos reais por causa disso. Não 

devemos, entretanto, buscar aí a causa essencial e a natureza da asma. Eles constituem 

somente os meios através dos quais um determinado jeito humano de existir no mundo, 

ou melhor, de existir tão de leve no mundo, se realiza por um gesto físico. 

Mas não são numerosos os asmáticos em quem não conseguimos distinguir 

alguma pegada dessa tragédia humana? Muitos são pessoas tranqüilas, que não exibem 

particularidades, desconhecendo tudo sobre esse medo cujo porte representa, 

precisamente, a especificidade da asma em relação à colite, às úlceras, à hipertonia e à 

predisposição aos acidentes. Mesmo quando questionamos alguns asmáticos inveterados 

sobre os seus sonhos, ou quando os submetemos ao Rorschach, muitas vezes não 

conseguimos encontrar nenhum sinal de uma experiência com o mundo deformada pelo 

medo. Na maioria das vezes, eles não conseguem relatar nenhum sonho ou, se acaso 

sonham, trata-se de assuntos banais e quotidianos. Junto aos asmáticos idosos, os 

protocolos de Rorschach revelam-se também igualmente insignificantes. Na melhor das 

hipóteses, ele se assinala por uma “coartação” particularmente importante. Mas o 

comportamento onírico dessas mesmas pessoas evolui às vezes de modo radical e 

reveste o aspecto típico dos sonhos dos asmáticos, estando o terreno preparado por 

alguns meses de psicanálise. Os exames com o teste de Rorschach apresentam interesse 

semelhante. Dispomos dos protocolos de nove asmáticos, estabelecidos no início de sua 

afecção. Por diversas razões, uma terapia não aconteceu. Durante os períodos de três a 

sete anos que se seguiram, submetemos uma segunda e uma terceira vez esses mesmos 

pacientes ao teste de Rorschach. Os resultados apurados no início eram ainda 
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perceptíveis através dos resultados habituais nos portadores de tensões neuróticas e por 

numerosas interpretações de objetos e pessoas destruídos. Na medida em que a asma ia 

se consolidando e capturando cada vez mais exclusivamente a atenção do paciente, os 

protocolos posteriores tornaram-se mais vazios, mais estreitos, mais “coartados”. 

Podemos, pois, falar com bastante propriedade de um deslizamento da problemática 

existencial na inconsciência do corpo, tanto mais que, clinicamente, os pacientes 

deixavam uma impressão de crescente indiferença e apatia e apresentavam cada vez 

menos sintomas psiconeuróticos. Eis, aliás, e segundo a experiência consistente, a razão 

dessas pessoas começarem por novamente tornarem-se “psiconeuróticos” durante a 

psicanálise. Nos sonhos, ou mesmo nas alucinações, monstros bestiais ou indivíduos 

sádicos surgiam e ameaçavam devorá-los ou despedaçá-los. Constitui já um notável 

progresso, quando o paciente se apropria dessa relação com o mundo de destruição e de 

aniquilação e torna-se agressivo diante do mundo e das pessoas. Nessa fase da análise, 

os sintomas físicos da asma tendem a desaparecer por completo. Um último passo, por 

fim, para a cura, ensina-lhe ser possível uma relação com o mundo feita de confiança e 

de amor. Mas já então os fenômenos psiconeuróticos anunciam que a existência desses 

pacientes deixa a sua prisão física para tornar a se abrir no campo social. 

Essas observações, precisamente, nos conduzem a citar um erro tão frequente 

quanto grave na medicina psicossomática. Muitos são os médicos que acreditam poder 

determinar o caráter dito “psicossomático” de uma doença, procurando em primeiro 

lugar se o paciente, além de seus sintomas somáticos, apresenta fenômenos “nervosos”. 

Dadas as razões mencionadas acima, todas as estatísticas sobre o percentual de nervosos 

ou portadores de neuroses no seio de tal grupo patológico não apresentam qualquer 

valor. Sem mencionarmos o erro adicional de confundirem “psicossomático” e 

“psicogênico”.   
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Questões terapêuticas na doutrina da doença humana 

conforme a filosofia do Dasein 
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                                                Capítulo I 

A perspectiva do Dasein e a eficácia da psicoterapia nas afecções 

físicas da pessoa humana 

 

Desnecessário será dizermos que a psicossomática conseguiu fazer os seus 

registros mais numerosos e as suas descobertas mais seguras nas afecções mais comuns 

atualmente. Entretanto, muitas questões precisas permanecem em aberto. Por exemplo, 

quanto às nuances estruturais do Dasein, separando os pacientes de espasmos das 

arteríolas cerebrais e os doentes igualmente atingidos nas suas arteríolas cardíacas. Tais 

nuances foram estudadas sobre um número insuficiente de pacientes para que possamos 

levá-las em conta neste trabalho. Do mesmo modo, para os aspectos existenciais que 

diferenciam a enterite da colite ou caracterizam, entre os que sofrem do intestino grosso, 

aqueles que padecem de colite mucosa em relação aos que apresentam uma colite 

ulcerosa. Por outro lado, desejaríamos saber mais sobre as diferenças das estruturas 

existenciais que decidem entre essas duas afecções tão próximas: a colite mucosa e a 

asma brônquica. O único elemento até aqui verossímil reside, como já tivemos 

oportunidade de mencionar, na estrutura mais embrionária do asmático – melhor,  da 

pessoa quando de seus períodos asmáticos – bem como no medo do Dasein no seio de 

um mundo desprovido de proteção. Medo mais profundo e mais agudo em decorrência 

da estrutura existencial mais vulnerável. Medo que encontra a sua encarnação na parada 

respiratória – fenômeno mais perigoso para a vida... Isto posto, sabemos somente que o 

parentesco interior dessas duas doenças abrange também muitos outros distúrbios 

eczematosos. Com freqüência, não vemos somente a asma, a colite e o eczema, 

simultânea ou sucessivamente manifestando-se num mesmo paciente, mas os três 

representam, por sua natureza, diversas atualizações físicas de uma única relação com o 

mundo existencial: o da defesa excessiva. Mas o que significam esses males, em relação 

à estrutura humana? O portador de colite tinha, pelo menos, aceitado e havia 

incorporado o que ele rejeita a seguir com tamanha violência, enquanto o asmático e o 

eczematoso rejeitam, através de reações “catastróficas”, os corpos nocivos do mundo 

ambiente, tão logo detectados. O que significa, por outro lado, a “superficialidade” do 

local de atualização no eczema, quando comparada às profundezas mucosas, onde se 

desenvolvem a asma e mesmo a colite? Pesquisas ulteriores na analítica do Dasein virão 

a confirmar as probabilidades pensadas nas experiências realizadas, apontando para uma 
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correspondência entre a profundidade corporal do local patológico com o grau de 

rejeição, de “profundidade” na suspensão, que atinge o comportamento de medo ou de 

defesa? 

Para a maioria das outras formas patológicas físicas, fazem-nos ainda demasiada  

falta resultados experimentais fenomenológicos concretos para que possamos afirmar de 

modo válido, mesmo se de modo geral, de sua adequação à tal pessoa doente. Tudo 

depende aqui de um trabalho de detalhe, infatigável e em longo prazo. Seria um erro 

responsabilizar a medicina psicossomática por se encontrar ainda no início de suas 

pesquisas. Por outro lado, seria igualmente equivocado querer excluir das pesquisas 

psicossomáticas certos casos de pacientes, somente pelo fato que as suas afecções 

parecem particularmente “orgânicas”. Pois, como a pessoa “total” sofre em qualquer 

caso de doença, uma compreensão verdadeiramente adequada de um paciente precisa, 

necessariamente, ser psicossomática. Com a condição de não entendermos 

“psicossomático” como sinônimo de “psicogênico”, mas de ver na medicina 

psicossomática, antes de tudo, um estudo da doença humana na perspectiva do Dasein. 

Quanto a saber se uma compreensão abrangente e conforme a perspectiva do Dasein se 

mostra indispensável no tratamento prático e para a cura de certos distúrbios físicos, 

trata-se de outra questão. E eis aqui um problema bem diverso: o fato que existem, e que 

sempre existirão em grande número pessoas, cujas existências foram modificadas 

patologicamente por uma causa que a psicoterapia não pode mais anular. Todas essas 

considerações nos levam a abandonar, de uma vez por todas, a incorreta distinção entre 

doenças “psicossomáticas” e “não psicossomáticas”, para estudarmos o problema bem 

mais pertinente das diferenças na eficácia terapêutica. Por exemplo, um paciente 

sofrendo de hipertensão essencial reage bem à psicoterapia. Em princípio, sempre é 

viável, com ou sem psicanálise, liberar de seu sufocamento relações vitais humanas 

super tensas e alterar o estado de espírito do Dasein, objetivando maiores calma e 

relaxamento. Em contrapartida, convém agirmos exclusivamente através de 

procedimentos cirúrgicos – e não pela psicoterapia – contra a hipertonia de uma pessoa 

que sofra de uma feocromacitose. Apesar disso, só entenderemos verdadeiramente essa 

forma de doença humana com o recurso à psicossomática e analítica do Dasein. Pois, 

trata-se aqui, mais uma vez, de um Dasein dominado no seu conjunto por uma 

hipertensão. Porém, as forças do Dasein que, nesse caso particular, submetem a 

existência a uma tensão excessiva, escapam à investigação psicológica e à ação 

psicoterápica.  Tudo o que sabemos a respeito é que elas se realizam fisicamente, que 



 

 
 

164 

elas se “corporalizam” sob forma de um tumor da glândula suprarrenal, fonte 

superabundante de adrenalina. 

Mas a pesquisa das afecções influenciáveis pela psicoterapia ou rebeldes à 

mesma, por si só, já nos coloca diante de problemas novos, em volume suficiente. Por 

exemplo: um objeto tão material quanto um cálculo renal poderá representar, em última 

instância, a cristalização ”substancial” de alguma atitude humana deficiente face às 

coisas e às outras pessoas, atitude passível de psicoterapia? Não se poderia responder 

aqui e agora pela negativa. Mas se o fizéssemos desde logo e antes de termos submetido 

à psicanálise centenas de pacientes portadores de cálculos renais, não estaríamos agindo 

com o necessário rigor científico. Tais preconceitos apenas reforçariam uma maldição 

bastante difundida: com excessiva frequência, os conhecimentos científicos adquiridos 

são utilizados para inviabilizar os futuros progressos da ciência. 

Aliás, as “surpresas psicanalíticas” reservadas ao terapeuta experiente 

comportam um número maior do que ele é capaz de observar nos comportamentos 

físicos de seus pacientes, proibindo-nos um tal preconceito que nos impedisse de 

qualquer outro argumento. 
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Capítulo II 

Dois exemplos de surpresas psicanalíticas 

 

a) Um reumático crônico 

 

Um engenheiro de cinqüenta e quatro anos veio consultar-nos após viver 

dificuldades em seu casamento. Desde o início da psicanálise, que duraria muitos anos, 

soubemos que o paciente sofria de reumatismos agudos. Além disso, a sua família já 

contava com outros portadores de reumatismos. Desde os seus vinte anos 

aproximadamente, ele tinha suportado acessos reumáticos febris, na coluna vertebral,  

no ombro, e ainda no quadril ou no joelho. Por vezes, um reumatismo muscular o 

tornava incapacitado ao trabalho. Radiologicamente, já se constatavam importantes 

modificações artronóticas do quadril e em um dos ombros apresentava uma grave 

periartrite, acompanhada de calcificação. Ele não conseguia passar mais de quatro 

meses sem precisar, pelo menos por alguns dias, ficar de cama por causa dos 

reumatismos. Por vezes, as crises se sucediam em ritmo acelerado. 

Mencionemos alguns detalhes biográficos. O cliente nascera numa pequena 

aldeia da Suíça central, marcado por muita religiosidade e alto padrão moral. Depois de 

uma infância muito vigiada, ele ingressou num instituto católico, na mesma Suíça 

central, onde encontrou um ambiente ainda mais severo do que em sua casa. Chegando 

mais tarde numa grande cidade protestante para prosseguir nos seus estudos, ele não 

pôde conter a sua exuberante vontade de viver por tanto tempo reprimido. Casou-se com 

uma jovem, igualmente de religião protestante, que apreciava uma vida dispendiosa e 

movimentada. Mas, ao realizar esses atos libertadores tão brutais, ele prejulgara de suas 

forças espirituais, como o comprovavam numerosos sonhos de inspiração semelhante. 

No fundo, ele permanecera o meninote tão agarrado à sua mãe. Essa era a razão pela 

qual os seus sonhos o levavam sempre de volta à sua aldeia natal. Com a mesma 

frequência, ele devia cuidar de sua mãe. Às vezes, via-se trancado e acorrentado no 

porão da casa da família. Caso, no seu sonho, ele se visse passeando com uma jovem, 

rapidamente chegava em locais assustadoramente desertos e a sua companheira já não 

lhe agradava mais; ocorria-lhe o pensamento que ele devia voltar para a sua mãe, para o 

almoço. Por vezes, aviões decolavam da praça situada diante da casa da família. O 

destino era sempre Zurique. Uma vez, um dos aviões estava preso ao solo por cordas, e 
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só pôde elevar-se até alguns metros. Com os outros aviões, acontecia uma pane no 

motor ou um mal-estar do piloto, o que acarretava a volta ao ponto de partida depois de 

um brevíssimo percurso. De outra feita, ele viu-se com a sua esposa percorrendo um 

caminho estreito numa montanha de paredes quase verticais. Em algum lugar desse 

caminho, deveria estar o lugar para a moradia da família recém-criada. Mas o espaço 

mal permitia que se colocasse ali uma cadeira dobrável e que se dessem três passos. 

Para consolar, a si mesmo e à sua esposa, ele referiu-se a uma vista muito bela; via, lá 

em baixo, a sua aldeia natal e a casa de seus pais. 

Seria difícil encontrarmos em outros sonhos uma dependência materna mais 

óbvia, escondida é verdade, mas nem por isso menos intensa e tenaz. Podemos 

identificar também toda a infantilidade, toda a sujeição e ainda o murchar do 

desenvolvimento vital que comporta necessariamente a relação filho – mãe. 

Incansavelmente, com obstinação, o paciente procurava esconder esse estado de 

espírito real, forçando as suas faculdades intelectuais e exibindo uma movimentada 

ambição social e profissional. No decorrer da psicanálise, aos poucos, e muitas vezes 

contra a sua própria vontade, o paciente acabou por reconhecer que os seus sonhos lhe 

revelavam o quanto ele se encontrava acorrentado, amarrado, imobilizado pela sua 

fixação. Ele acreditou, num primeiro momento, que poderia deixar de levar em conta 

essa verdade, adotando um modo de vida muito livre, durante a sua vida acordada. 

Porém, cada vez que ele queria “sair para a balada”, indo além do que estava 

acostumado a fazer, um novo acesso de febre reumática o deixava de cama. Ele teve de 

se curvar ante a evidência: existia uma certa correlação entre a sua fixação psíquica e a 

sua imobilização física imposta pelos reumatismos. Por outro lado, essa psicanálise 

reservou uma surpresa, tanto ao paciente quanto ao terapeuta: sem nenhum tratamento 

físico, sem nenhuma mudança de clima ou de meio social, ou mesmo sem imposição de 

nenhuma dieta, as crises reumáticas foram se espaçando, à medida que o doente se 

aproximava de um amadurecimento marcado por crescente independência, adulto, 

espiritualmente liberto e desvinculado de amarras excessivamente infantis. Em paralelo, 

o paciente sentiu crescer em si a certeza que não teria, em breve, que temer mais 

nenhuma recaída. 

A última crise reumática ocorrida durante os sete anos de tratamento foi a que, 

provavelmente, marcou-o de modo mais indelével. Entre esse ataque e o penúltimo, ele 

tinha gozado de perfeita saúde, durante mais de um ano. A derradeira crise apareceu 

depois do anúncio da gravidez de sua esposa, quando ele atravessava um momento de 
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séria regressão. Temos fundadas razões de não ver uma simples relação de 

simultaneidade entre essa recaída existencial e a gravidez de sua mulher. Essa recaída, 

ao contrário, entra por sua natureza na grande categoria dos sintomas psicofísicos da 

gravidez dos maridos, categoria que não é nem conhecida nem estudada como o 

devidamente merecido. Quando do anúncio da chegada de um irmãozinho ou de uma 

irmãzinha, muitas crianças, ao se sentirem frustradas de uma parcela do carinho e dos 

cuidados de que se faziam o objeto, voltam ao estágio de lactente e fazem xixi na cama. 

Da mesma forma, o nosso paciente, recém-emancipado pela psicanálise, quando soube 

da gravidez da mulher, tornou a cair numa infantilidade aguda, tão evidente quanto 

veemente. Estava claro que o aspecto doravante materno de sua esposa aniquilava todas 

as relações adultas que ele podia ter com ela. De um dia para o outro, o nosso paciente 

mostrou-se sexualmente impotente para com a sua mulher. Acresce que o impulso que o 

levava seguidamente à sua aldeia, perto de sua mãe, denunciava também uma séria 

regressão humana. Quando de suas frequentes visitas à casa natal, ele sentia o desejo de 

deitar-se num divã, no quarto de sua mãe, e de se deixar embalar para um meio-sono 

pela voz materna. Não menos significativos, os sonhos de “fixação” que se 

multiplicavam, então. Eis um deles: “Estava fazendo uma excursão com a minha 

mulher, meus dois filhos e o meu cão. Chegamos perto de uma grande hospedaria. A 

minha família vai para o restaurante. Eu sigo em frente no prédio. Passando sobre 

tábuas e por cima de divisórias, chego a um quarto de fundos, sombrio, mal ventilado. 

Sentada num sofá, uma senhora de cerca de 50 anos que parece muito doente. Eu me 

aproximo e cuido dela. Mas esses cuidados me demandam muito tempo e esqueço de 

minha família. Por isso, a minha mulher me deixa um bilhete de insatisfação e de ironia. 

Mas não posso deixar de cuidar da senhora e qualquer outro cuidado me sai da 

lembrança. Ao final, a senhora doente desaparece – e essas são todas as minhas 

lembranças. Ainda creio enxergar o vulto da minha mulher à distância”. 

Primeiro ponto característico: a interrupção no passeio. Ela corresponde à 

interrupção no progresso interrompido no desenvolvimento humano iniciado pela 

psicanálise. Ainda há pouco, ele estava com a mulher e os filhos. Na viagem da vida, ele 

tinha chegado ao estágio do adulto, do esposo, do pai de família. Mas, como o evidencia 

a continuação do sonho, não se trata de uma mera parada. O paciente encontra uma 

senhora, a dona da hospedaria, de características maternas. Ele volta para um quarto dos 

fundos que o oprime, e perde completamente de vista a sua família atual. Lá, ele 

esquece o passar do tempo, ele se esquece até de si mesmo, entregue aos cuidados que 
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dedica à senhora, que lhe lembra muito a sua mãe, com os traços que ela tinha quando 

desempenhava o papel central na sua vida consciente. Ele recaiu profundamente na sua 

fixação infantil, cujo excesso patológico traduz-se no sonho pela doença da senhora. 

Um aspecto tranqüilizador, entretanto: no final do sonho, a doente desaparece e o 

paciente entrevê a sua mulher ao longe. Quanto à última recaída reumática, no quadril 

direito, que o obrigou a ficar um período de cama e lhe valeu os cuidados maternos de 

sua esposa, isto se deu apenas cinco dias depois do sonho relatado, testemunho 

eloquente de sua regressão humana a uma fixação materna. 

Em face de um caso de doença e cura como esse, alguns pensarão que podemos 

falar aqui, e com bastante propriedade, de um aumento geral da capacidade de 

resistência devido ao processo de amadurecimento humano, como a libertação da 

angústia, e permitindo ao organismo enfrentar o vírus reumático. Porém, uma 

explicação tão vaga e tão geral não retrata suficientemente o rigoroso sincronismo no 

aparecimento e desaparecimento dos reumatismos, por um lado, e nas fases de 

progressão e regressão humanas, por outro. O caso desse paciente exige que deixemos 

em aberto,pelo menos uma questão: não haveria uma relação mais essencial, mais 

“específica” entre os distúrbios articulares, resultando de anciloses degenerativas e 

artríticas, e a estrutura do Dasein, tão paralisada pelo medo, tão desajeitada, tão fechada 

em si mesmo e tão desarticulada? Pois não se poderia negar que as zonas próprias aos 

reumatismos – articulações, cápsulas articulares, músculos – servem de teatro à 

mobilidade e à liberdade corporais, e que todo esse tecido conjuntivo pertence a essa 

vertente da natureza humana: a abertura ao mundo e à liberdade. Mas esse aspecto, nós 

o havíamos identificado em nosso paciente, quando ele sofria de um grave 

definhamento. O paciente, é bem verdade, não queria reconhecê-lo e impedia, por uma 

ambição social e profissional sobrecompensada, a realização de sua natureza real no 

campo aberto das relações sociais. Como, pois, a sua liberdade e a sua mobilidade 

humanas, degeneradas a tal ponto, poderiam atualizar-se, senão – e de modo marcante – 

no meio das estruturas conjuntivas intracorporais, na esfera física da possibilidade 

existencial da criação e liberdade humanas? 

Essa indagação adquire mais peso quando trazemos ao debate três outras 

análises convergentes de portadores de reumatismos graves, que tratamos pessoalmente. 

Melhor ainda: sobre a base de experiências muito mais numerosas em pacientes 

portadores de “reumatismo primário, crônico e degenerativo”, H. Plügge chegou, a 
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equacionar recentemente o problema de modo semelhante (100. cf. H., PLÜGGE, 

1953). 

Ao contrário de nossos portadores de reumatismos, que a psicoterapia havia 

influenciado com uma facilidade surpreendente, a psicanálise de um ano e meio no caso 

de um quinto paciente, que sofria de uma poliartrite reumática e reincidente, em nada 

conseguiu alterar o caráter, a gravidade e a evolução do aspecto físico de sua doença. 

Registremos que a psicanálise tinha falhado ao levar em conta a estrutura humana do 

paciente. Após dezenove meses de tratamento, seu estado psico-espiritual não tinha 

perdido o seu aspecto infantil, embrionário, mal articulado, murcho e esclerosado. O 

analista precisou concluir que o paciente não havia recebido da natureza senão poucas 

possibilidades de desenvolvimento. Por essa razão, as melhores relações sociais não 

podiam conduzir a um processo de amadurecimento, a uma humanidade mais 

diferenciada, mais aberta e mais liberta. Em tais condições, o terapeuta considerou que 

não devia assumir a responsabilidade de uma psicanálise mais prolongada e interrompeu 

o tratamento. Entretanto, o seu fracasso psicanalítico não somente afeta os conceitos 

segundo a perspectiva do Dasein – do qual havíamos feito o teste sobre o engenheiro 

reumático, com resultados muito mais favoráveis – como incrementa ao contrário a sua 

importância, exibindo o definhamento irreversível desse paciente na sua condição de 

pessoa total. 

 

 

b) O caso de uma mulher que sofria de polinevrite 

 

A nossa segunda surpresa psicanalítica, de um tipo significativamente diverso, 

diz respeito a uma afecção não menos “orgânica”. Uma senhora de classe social 

elevada, imponente, sentindo-se segura dela mesma e superior. Ela tinha um padrão de 

vida muito alto e, ao longo dos quarenta e cinco anos de sua existência, havia dado à luz 

a sete filhos, o último, cinco anos antes. Fiel à educação recebida de sua mãe, ela se 

esforçava em cumprir da melhor forma possível as suas tarefas. Era tida como perfeita, 

tanto no seu papel de dama da sociedade, como nas suas responsabilidades de dona de 

casa, esposa e mãe. Mas, já havia dois anos que ela padecia de nefrites agudas. Este mal 

não só lhe provocava dores quase insuportáveis nos braços e pernas, como acarretava 

uma grande fraqueza muscular. Ao longo de semanas e de meses, ela precisou, com 

frequência, ficar acamada. Todas as vitaminas, dietas, a fisioterapia, nenhuma obteve 
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êxito. Já no fim de seu padecimento, ela não conseguia levar à boca um garfo ou uma 

colher. Dada a ameaça de uma pressão reativa, procurou um psicoterapeuta. Quando a 

vimos pela primeira vez, ela se queixava de suas extremidades, as quais pareceriam, 

segundo os seus próprios termos, como se estivessem sendo esmagadas por uma prensa 

hidráulica. Depois de alguns dias, ela nos contou dois sonhos que, mais tarde, após 

algumas aulas de pintura, ela procurou ilustrar graficamente. 

Num primeiro sonho, ela viu aparecer uma menina de aproximadamente seis 

anos, despreocupada e alegre, percorrendo num veleiro os numerosos canais de seu país 

natal. Uma flâmula bate ao vento no alto do mastro. A criança não parece dar atenção à 

pesada embarcação metálica, sombria e pesada, amarrada ao seu veleiro. Sempre 

despreocupada, ela passa com seu barquinho através de um promontório arredondado, 

embora este obrigasse o rio a contorná-lo. Como se ainda estivesse flutuando na água, o 

veleiro sobe a encosta em bom ritmo e desce do outro lado. Mas aqui o veleiro é 

alcançado e esmigalhado pelo casco da pesada barca de aço. O veleiro e a menina são 

impiedosamente despedaçados (fig. 18 e 19). 

No segundo sonho (fig. 20) nossa paciente vê a mesma menina andar ao acaso 

numa grande cidade. Ela tinha medo e se sentia perdida, tão só no meio da multidão, e 

atarefada. Além disso, em todas as janelas, mulheres zangadas a olham como se ela 

tivesse cometido algum mal. Até o bonde gigante, que passa pela rua, parece estar com 

raiva da criança. Em dado momento, ele começa a persegui-la. A menina corre tão 

depressa quanto pode, gostaria de sair da cidade. Mas o bonde a alcança e a esmaga 

contra a parede de uma casa. 

Com uma impressionante clareza, esses sonhos nos informam que a paciente 

mentia a si mesma como a todos à sua volta. Ela queria provar a todos que era uma 

senhora de muita classe, à vontade nas mais diversas situações ensejadas pela sociedade. 

Ela era, também, a esposa amadurecida e compreensiva, a educadora e a dona de casa 

inconteste. Na realidade e no plano humano, ela permanecera a menina desamparada, 

encontrada nos sonhos: fraca demais para carregar o peso da grande barcaça familiar 

através dos obstáculos; frágil demais, também, para lidar com o trânsito intenso e o 

comércio social complexo da cidade grande. Ambos os fatores, as relações na sociedade 

como os cuidados com a família representavam, do ponto de vista humano, uma carga 

que a esmagava literalmente, sem que, bem entendido, ela o quisesse confessar. 

Por que teria a nossa paciente se deixado enredar numa atitude vital tão falsa? 

Um terceiro sonho devia nos trazer a resposta, algumas noites mais adiante. 
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Primeiramente, ela mostrou-se muito espantada com a aparente absurdidade. De repente 

(fig. 21) ela viu dois braços femininos, como em ato de desespero, erguerem-se em 

busca de ajuda, encerrados entre dois grandes muros de uma cadeia, e ligados a eles por 

uma pesada corrente de ferro. No espaço estreito formado pelos dois braços, um fluxo 

de sangue jorra para cima. Como por ironia, um vaso de flores está colocado de cada 

lado da cena. Em vez de flores, os frágeis caules carregam cabeças: as de sua mãe, de 

suas tias, de suas antigas professoras. E esses rostos examinam, com um olhar crítico, o 

gesto desses braços dolorosos. 

Apenas mais tarde a paciente entendeu que o sonho lhe apontava o seu próprio 

encarceramento perpétuo numa atmosfera de confinamento e de aridez espirituais; de 

um lado, uma família rígida, ascética, presa às convenções e, de outro, as suas antigas 

professoras, todas petrificadas. Foi somente à custa de esforços consideráveis que a sua 

vitalidade sanguínea conseguiu abrir caminho até a luz do dia. 

Esses sonhos não só conseguiram nos anunciar a catástrofe humana iminente 

para essa mulher, como nos apontaram os métodos terapêuticos adequados. Tratava-se, 

visivelmente, de libertar a paciente da condição humana que a esmagava. Tornava-se 

claro que a natureza da paciente se concentrava na relação vital do “ser despedaçado”. A 

paciente havia-se perdido nessa via sem saída, ao arrancar a menina aos seus folguedos 

e atribuindo-lhe responsabilidades adultas, acrescidas da mania de perfeição e do gosto 

pelas convenções sociais, inculcado por suas educadoras. Constatado isso, optamos por 

levar a paciente a decidir-se, primeiro, pelo reconhecimento e aceitação dessa criança 

alegre que era a sua verdadeira natureza. Nessa qualidade, ela devia tomar-se com 

cuidado pela mão e deixar-se simplesmente ser levada a ir brincar entre as flores e as 

cores da aquarela.  A partir de então, a paciente passou a trabalhar fisicamente muito 

mais do que ao longo dos meses precedentes, quando devia ficar de cama com 

frequência. Novamente, ela se expôs a todas as intempéries que possamos imaginar. 

Apesar disso, as dores e as fraquezas que sentia nas extremidades desapareceram, em 

seguida a esse alargamento e esse alívio existencial. Da mesma forma, os reflexos 

tendinosos e a sensibilidade elétrica dos nervos, alterados até esse momento de uma 

maneira patológica severa, voltaram ao normal, tão logo a nossa cliente renunciou, na 

escala necessária, ao seu papel de grande senhora, imposto pelas convenções sociais e 

que não tinham tanto a ver com a sua verdadeira natureza. Um fato eloquente e que 

apresenta o valor de uma experiência científica, os braços e as pernas voltavam a 

fraquejar e a provocar dores, cada vez que ela recaía, por pouco que fosse, na sua antiga 
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crença, e ainda que essa recaída não transparecesse para o exterior. Bastava fazer-lhe 

notar que ela se encontrava na beira de resvalar para os exageros de suas exigências 

“morais” e de assumir inúteis sentimentos de responsabilidade.  Na mesma hora, os 

sintomas de nevrites que ameaçavam voltar, desapareciam. 

O comportamento dessa paciente nos conduz à formulação de uma hipótese. 

Poderia dar-se o caso, eventualmente, que até pacientes de polinevrites reconhecidas 

neurologicamente como orgânicas, não fossem outra coisa senão a realização corporal 

de uma relação vital inadequada, passível de psicoterapia.  
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Capítulo III 

Influência da perspectiva do Dasein sobre o comportamento 

terapêutico dos médicos 

 

Até os novos conceitos médicos, ditos “da totalidade” ou “organísmicos” não 

conseguem captar, em verdade, a total amplitude, o fenômeno inteiro que é o ser 

humano. Por essa razão, escapam-lhes aspectos essenciais da doença humana e, nos 

casos práticos e terapêuticos, adotam muitas vezes medidas insuficientes. A visão 

técnica de objetivação que os guia, encobre até o risco de desconhecer o essencial, com 

uma particular obstinação o que tem por efeito de ocultar as verdadeiras possibilidades 

de cura. Será que a cirurgia moderna, por exemplo, tão desenvolvida em termos 

técnicos, não induz em tentação muitos dentre os predispostos aos acidentes? Eles se 

limitam a providenciar constantemente o “conserto” de seus membros quebrados e 

recuam diante de qualquer tratamento do aspecto essencial de seu distúrbio – um estado 

de espírito agressivo e tenso. Por não dedicarem atenção à angústia existencial que 

debilita despercebida a capacidade de resistência dos pacientes, os médicos limitam-se, 

com excessiva freqüência, a interromper de modo automático as doenças infecciosas, 

mediante recurso dos modernos antibióticos. Como impedir que nos venha à mente a 

comparação com bombeiros que desejariam combater um incêndio colocando à volta do 

foco, incansavelmente, aparelhos encarregados de sugar a fumaça? 

Eis porque, por trás de todos os êxitos momentâneos da cirurgia, por trás de 

todas as conquistas da farmacêutica, esconde-se a grande fraqueza terapêutica da 

moderna arte médica. Essa fraqueza, não o negamos, muitas vezes só se deixa entrever 

quando a doença humana adotou formas crônicas. Hoje, os males crônicos já superam 

quantitativamente, e por larga margem, todos os demais. Uma patologia mais conforme 

a filosofia do Dasein permite uma melhor compreensão dessas doenças crônicas e não 

se concebe que não adquira maior influência sobre o pensamento médico que se vai 

formulando, não fosse senão pelas possibilidades profiláticas e terapêuticas que permite 

descortinar. 

Ter superado a visão da pessoa humana como um simples objeto, simplesmente 

presente, ”organísmico”, “subjetivo” ou “pessoal” – eis o que nos revelou uma 

dimensão fundamental da doença humana. Bem ao contrário, a pessoa humana se revela 

por si mesma um ser “espiritual”, irredutível por princípio à condição de simples objeto. 
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Ser pessoa humana implica cada “eu” humano se realizar desde o princípio e se manter 

no processo de desenvolvimento biográfico nas suas relações possíveis com o mundo. 

Mas, como acontecimento histórico, a pessoa humana está a tal ponto “lá” que, sob esse 

aspecto, nada mais é do que a zona luminosa do ser, na qual as coisas do mundo 

aparecem e podem exibir a sua natureza. Em decorrência, a pessoa humana jamais se 

deixará assimilar a uma coisa, mas no máximo a uma luz que ilumina um cômodo, 

fazendo surgir as coisas que estavam imersas na sombra. À semelhança dessa luz, a 

pessoa humana, no papel de abertura ou de clareira, depende dos objetos que entram no 

alcance de sua luz, da mesma maneira que os objetos precisam da pessoa humana para 

aparecerem. Nenhum desses dois polos seria, um sem o outro, o que é. Mas que não se 

culpe aqui o analítico do Dasein por representar as coisas do mundo como meras 

imaginações “subjetivas”! E que não se formule a pergunta destituída de propósito sobre 

o que eram as coisas e onde se encontravam, antes que existissem as pessoas humanas e 

sobre o que delas advirá quando essas pessoas não mais existirem. 

Na sua dimensão de “lá” luminoso, a existência humana se acha desde sempre 

marcada por tal ou qual estado de espírito – assim como não poderia haver luz sem a cor 

que a caracteriza. E é este estado de espírito que define, a cada instante, o alcance das 

relações vitais, alcance revelador do mundo. Porém, o Dasein revelador do mundo e 

portador de um estado de espírito não pode se reduzir a uma compreensão meditada, 

intelectual, conceptual das coisas. Ao contrário, são precisamente os conceitos teóricos 

que lhe fazem falta, no princípio e sempre. Originalmente, ele consiste em uma 

“compreensão imediata” – como ocorre com a criança que manipula um brinquedo e 

descobre através desse ato o porquê e o sentido desse objeto.  Parecido com as mãos 

infantis que descobrem o universo, a “corporalidade” inteira é apropriada 

imediatamente pela abertura da pessoa sobre o mundo. Ela é, simplesmente, o campo 

dessa abertura, que se apresenta sob a sua forma corporal. 

Uma inflação patológica do corpo, intermediário somático da existência, produz-

se, dizíamos nós, quando a realização de uma relação vital estagna no seio do mesmo, 

ou quando a redução do Dasein inteiro em uma única relação a sobrecarrega a tal ponto 

que a sua atualização corporal se processa de modo exagerado. 

Essas considerações balizam com muita naturalidade a linha geral de toda 

terapêutica no quadro de uma medicina psicossomática. Sempre se deverá tender para 

uma “conversão”, “uma modificação do meio”, arrancando a pessoa de seu estado 

mórbido e conduzindo-a a um Dasein aberto, normal e desenvolvido, respeitando a sua 
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natureza. Essa terapêutica “modificadora do meio”, esta “Umstimmung”, representa um 

postulado tão antigo quanto a própria arte médica. Os papiros do Antigo Egito já a 

citavam. Neles se recomenda, por exemplo, a necessidade de mandar os doentes para 

um local mais acolhedor, mais alegre, a fim de dissipar os seus estados de espírito, 

quando mórbidos. Quantos processos de “modificação do meio” a medicina moderna 

registra? Assim como ocorria no Antigo Egito, ela ainda aconselha uma mudança de 

ares aos seus pacientes. Mas conta, também, com as técnicas de “Umstimmung”, de 

“conversão”: injeções de albuminas, tratamentos de febre e, sobretudo, tratamentos 

hormonais. No topo da lista, encontramos hoje os hormônios sexuais, o ACTH, e os 

hormônios da suprarrenal. Eis as “substâncias” ou as “forças” suscetíveis de levar a 

pessoa a realizar o seu Dasein nas relações com o mundo mais ativas, mais combativas. 

Eis a razão pela qual o território de indicação desses hormônios compreenderia 

precisamente as doenças que reconhecemos como formas de atualização física de uma 

atitude existencial de defesa. Defesa contra o desfrute de uma vida liberta e ativa, que 

permita o uso do mundo e modelando as suas formas. Anorexia mental, colite mucosa, 

asma e alergias, são essas as doenças. Se as diversas poliartrites crônicas reagem bem ao 

tratamento hormonal, a terapêutica farmacológica vem assim corroborar o esboço que 

havíamos traçado de nosso portador de reumatismo na perspectiva do Dasein. Pois nós 

nos tínhamos visto diante da necessidade de caracterizá-lo como um paciente se auto-

condenando à imobilidade, “degenerado” na sua liberdade humana e infantilmente 

sujeito a fixações. Entretanto, a perspectiva do Dasein nos faz também entender melhor 

as contra-indicações dessa terapia hormonal. Acth e cortisona são contraindicados, antes 

de mais nada, na hipertensão e nas úlceras do estômago. Já havíamos observado que 

esses pacientes concentravam-se de modo excessivo na relação com o mundo da ação 

que se sobrepõe às coisas: precisamente o comportamento suscitado no Dasein ou nele 

exaltado por esses hormônios. 

Todos os métodos somáticos de “conversão” são, em última análise, um 

tratamento de próteses. Como elas não podem levar o paciente a uma aceitação 

existencial própria nem a uma realização normal de relações vitais novas e mais 

variadas, a “cura” dependerá da continuidade na aplicação das substâncias-próteses. 

Acresce que as terapêuticas apresentam, às vezes, alguns perigos. E este é sempre o 

caso, quando o recurso das próteses hormonais equivale a forçar o paciente a um Dasein 

ampliado, indo além das modestas possibilidades humanas da pessoa.  Os hormônios 

mergulham, literalmente, o Dasein em uma sobretensão de tal ordem, que esses 
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pacientes encaminham-se para a dissociação ou até mesmo para a derrocada. Quando 

ocorrem tratamentos de anorexias ou de colites por hormônios sexuais, da suprarrenal 

ou da hipófise, assistimos já ao aparecimento de angústias catastróficas e outros 

fenômenos de psicose. Era o caso, via de regra, nos pacientes crianças, levados a uma 

defesa tanto mais desesperada que se dava contra comportamentos adultos impostos de 

fora. Eis a razão de enxergarmos quase um erro médico na tentativa de combater a 

amenorreia dessas doentes através de tratamentos hormonais, antes de tê-los trazido, no 

plano humano, pelo menos ao estágio da puberdade. 

Um tratamento que tenha por escopo não se limitar a paliativos e próteses deve 

caminhar para uma “conversão” num sentido existencial. Mas como os estados de 

espírito mórbidos são conseqüências de todo um desenvolvimento biográfico humano, 

uma terapêutica verdadeiramente eficaz não poderia dispensar um paciente do trabalho 

de amadurecimento. Visando tal resultado, nós devemos oferecer aos nossos pacientes, 

nas suas relações com os seus psicoterapeutas, algo próximo de um mundo social 

experimental. Nesse ambiente, os pacientes devem poder cem vezes constatar que 

podem, sem incorrerem em conseqüências catastróficas, realizar o seu  Dasein todo nas 

relações sociais que lhes são próprias. Eis o verdadeiro sentido da prática psicanalítica. 

Bem entendido, o método clássico, rigoroso, não se faz indispensável em todos os 

casos. Muitas vezes, ele se mostrará claramente até contra indicado; em particular, 

quando a infantilidade de um paciente exigir a técnica empregada nos casos de crianças 

ou nenéns, seja um tratamento de simples “substituição humana”, que não exige do 

analisado um esforço insuportável. 

Nos casos em que o psicoterapeuta consegue alcançar os seus objetivos através 

de alguns conselhos práticos, as medidas de ordem médica se revelarão tanto mais 

criteriosas quanto o profissional dispuser de uma boa formação psicanalítica. Dessa 

forma, os nossos cirurgiões formados em bacteriologia e em histologia poderão, eles 

também e quando de cada procedimento cirúrgico, por mais simples e periférico que 

possa ser, por exemplo numa amputação digital, esperar com muito maior segurança por 

uma cura perfeita do que os cirurgiões militares de antanho, limitados às cirurgias 

macroscópicas. Quanto aos detalhes do método psicoterápico da “conversão”, inútil 

discorrer sobre ele aqui, pois o espírito e a arte da psicanálise, tão essenciais e decisivos, 

não se adquirem pela leitura de compêndios, mas sempre como fruto das próprias 

análises didáticas e de controle. 
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Nada seria mais absurdo do que basear-se sobre essas conclusões para destruir 

ou mesmo reduzir o valor das conquistas técnicas da ciência médica tradicional. Haverá 

sempre suficientes formas patológicas humanas escapando ao âmbito da psicoterapia. 

Lembremos, por exemplo, das doenças hereditárias: a coréia de Huntington ou a tal má-

formação cardíaca. O que fariam os médicos, armados apenas com a filosofia do Dasein 

e as suas conclusões quanto à natureza do corpo humano, ou dispondo apenas da 

psicoterapia, para fazer face a todos os doentes que se revelam tardiamente, quando as 

suas deficiências existenciais já se revestem de aspectos inquietantes de hemorragias 

estomacais, de tuberculoses pulmonares adiantadas, de corações asmáticos gravemente 

descompensados? Aqui, um tratamento de especialista em ramo da medicina, ou ainda 

cirúrgico, deve – primeiramente – assegurar uma mínima sobrevida vital, condição sine 

qua non para uma posterior “conversão” humana psicoterapêutica. Da mesma forma, 

em caso de primoinfecção sifilítica, interviremos primeiramente, como até aqui, 

recorrendo ao uso do salvarsan e da penicilina, antes de enfrentar o problema existencial 

de sua humanidade insuficiente – embora esta seja provavelmente o fator decisivo de 

sua doença venérea. Pois quais seriam as razões que levaram esse homem a recorrer a 

prostitutas? A maioria dos pacientes somáticos, enfim, que dependeriam da psicoterapia, 

deveremos nos contentar das intervenções técnicas tradicionais. Com efeito, ainda e por 

um bom tempo mais, tanto no plano pessoal como no plano das instituições, as bases 

práticas que assegurariam a esses pacientes uma psicoterapia realmente adequada, não 

estarão disponíveis.  

Em princípio, entretanto, um conhecimento mais profundo quanto à natureza da 

"corporalidade" humana e quanto à humanidade de todas as nossas doenças reduz o 

espírito e a manipulação técnicos a um papel de coadjuvante e de preparador. Já hoje, 

podemos argumentar que a grande maioria das pessoas só padece de uma doença grave se, 

por sua iniciativa ou sob alguma influência, ela renunciou à realização de sua existência de 

acordo com a sua consciência: abertamente e em todas as relações próprias ao meio onde 

vive, social e religioso. Se, no final das contas, a doença devia se revelar cada vez mais 

como um "ser pessoa" insuficientemente vivido, nós fecharíamos o círculo estranho que a 

história ocidental rompeu brutalmente há mais de dois mil anos: pois não somos, nós 

médicos modernos, os sucessores dos curandeiros, sacerdotes-médicos, de outrora? Esses 

terapeutas não se dividiram, por um lado em sacerdotes - que traziam apenas a salvação - e 

por outro em médicos - que traziam apenas a cura? Mas tarde, os médicos compreenderão 
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que não poderão trazer a verdadeira cura sem um sólido conhecimento quanto à salvação 

da alma. Na outra vertente, padres e pastores reconhecem cada vez mais a necessidade de 

suplantar esse antigo cisma, dado que o seu trabalho prático os impele a melhor conhecer o 

homem total, portanto a se familiarizar com as possibilidades da psicoterapia. Sem 

dúvidas, nos dois lados, vozes se levantam para que a rigorosa e completa separação entre 

a prática médica e o cuidado das almas seja mantida, para evitarmos confusões e 

ambiguidades. Será que aqueles que falam nesse sentido são notados por uma particular 

clareza de pensamento em seu campo específico? Elevando para um nível de absoluto 

aquilo que chamam de "ciência", será que não percebem que o objeto não permite tal 

separação - e que nunca a permitiu impunemente? Será que acham que o doente deixará de 

ver no médico alguém que se preocupa com ele, que cuida dele? A assistência, qualquer 

que seja a sua natureza, não será ela também um cuidado com as almas? O desejo de ajudar 

que anima o médico não nasce de certo conceito do mundo, de uma certa metafísica? Tal

ato de fé não se pode perceber - conscientemente ou não - na menor das receitas médicas, 

no remédio mais comum? De qualquer modo, nenhum médico tem hoje o direito - em 

nome de uma concepção "absoluta" da ciência - de se ver como um mecânico encarregado 

de consertar máquinas físicas ou psíquicas. Em vez disso, todos os conceitos e todos os 

métodos médicos, das mais simples técnicas cirúrgicas até a psicanálise, devem objetivar a 

abertura aos nossos pacientes do caminho que leva à sua humanidade total. Não é difícil 

enxergarmos que os engenheiros médicos da era mecanicista que ora se encerra, estão se 

transformando em uma nova categoria de parteiros. Mas não se trata mais aqui de ajudar 

corpos a darem à luz; trata-se de levar a vida à luz, para a vida que quer desenvolver o ser 

humano realizá-lo na sua plenitude de seus atos e de suas abstenções e, por essa via, lhe 

facultar uma boa morte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

179 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1..S. FREUD, Oeuvres completes, vols. VII, XVII, “ Der Sinn der Symptome”, p. 265. 

2.R. DESCARTES, Les méditations, em Oeuvres et Lettres de Descartes,Paris, 1949, p. 

160 e seg 

3. Cf. M. HEIDEGGER, Die Zeit des Weltbildes, em: Holzwege, Frankfurt a M., 1950, 

p. 81 e seg.. 

4. S. FREUD, Vorlesugen zur Einführung in die Psychanalyse, Oeuvres completes, 

vol.VII, p. 62 

5. R.H. LOTZE, KL,Schriffen, I,I, 153 ( Art, Leben, Lebenskraft). (R.H. LOTZE, 

KL,Schriffen, I,I, 153 ( Art, Leben, Lebenskraft 

6. (a) F.J.V. BROUSSAIS, Le catéchisme de La médecine physiol., Paris, 1824; (b) 

BICHAT, Anatomie générale préc. des recherches physiol. sur la vie et la mort; (c) F. 

GLISSON, Tractadus de rachitide, 1682;(d) J.B.V. HELMONT, Aufgang der Artzney-

Knust, traduzido por V. SULTZBACH, 1683; (e) G.E. STAHLIUS, Theoria medica 

vera, 4, Halae,1708; (f) A.Q.RIVINUS, Dissertationes medicae  diversis temporibus 

habitae nunc collectae, Lipsiae, 1710;(g) F. HOFFMANN, Opera omnia physico-

medica, Geneva,1740; (h) P.H.Barthez, Neue Mechanik der willkürlichen Bewegungen 

des Menschen und der Thiere, traduzido por V. SPRENGEL, Halle, 1800; (i) J. 

GARDINER,Untersuchungen über die Natur thierisscher Körper und über die 

Ursachen und Heilung der Krankheiten, traduzido do inglês, Leipzig, 1786; (k) 

A.V.HALLER, Grundiss der Physiologie, Erlangen, 1795). 

7. Citado por VIRCHOW, Alter und neuer Vitalismus, Arh. F.path. Anat.und Physiol. u 

Kl. Med., X. pag. 8 

8. H. DRIESCH,  Philosophie des Organischen, 2a edição, Leipzig, 1921, I, pág. 285). 

9. ROUX, Die Selbstregulation, Nova acta, Abh. Kais. Carol., Deutsch. Ak. Der 

Naturf., t. 100, pag. 56 ( 1915)  

10. SCHAXEL, Biol. Centrabl.,  32, pag 188 e seguintes, Mechanismus, Vitalismus u. 

Krit. Biol. 

11. H. DRIESCH, Das Ganze und die Summe, 1921, p. 17 e 21, Philosophie des 

Organischen, I, pags. 28, 157, 192 2e segs.; II, pags. 145, 171, 254 e 263 

12.L. V. BERTALANFFY, Das Gefüge des Lebens, Leipzig e Berlin, 1937, p. 77 e 

segs.. 



 

 
 

180 

13.L. V. BERTALANFFY, op. cit.,p. 13 

14. . H. SELYE, The Physiology and Patlhology of Exposure to Stress, Acta Inc., 

Montreal, 1950 

15. W. R. HESS, Über die Wechselbeziehungen zwischen psychischen und vegetaiven 

Funktionen, neurologische und psychiatrische A bhandlungen Zurique, Leipzig,Berlim, 

1925, Funktionsgesetze des vegetativen Nervensystems, Klin. Wschr., 5 ( 1926). Die 

Funktionelle Organisation des Nervensystems, Vjschr. Naturf. Ges.,Zurique, 84,(1939) 

Aufbau und Aufbauordnung physiologischer Funktionen,Umschau, 44, 1940 

16. Ch. DARWIN, Oeuvres Complètes, tradução alemã de J. V. CARUS, Stuttgart, 

1875, vol. V, p. 26 

17. Th. PIDERIT, Wissenchaftliches System der Mimik und Physiognomik, Detmold, 

1867, p. 23,25, 26 e 61 

18. L. KLAGES, Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck, 5ª edição, Leipzig, 

1936, p. 159, 168-69, 178 e segs 

19. P. Häerbelin, Naturphilosophische Betrachtungen,I, Zurique, 1939, p. 9 e seg. 

20. Cf. R. BRUN, Die Innervations vorgänge bei den Neurosen, Aerztliche Monatshefte, 

2º ano, fasc. 5, 1947, p. 509 

21. Cf. P. H. ROSSIER, Diskussionsbeitrag auf dem Wiesbadener Internisten-Kongress, 

1949, Phyche,3º ano, fasc.5, 1949, p. 366. 

22. V. v. WEIZACKER, Der Arzt und der Kranke , 1927, em:Arzt und Ktanker, I,3ª Ed., 

Stuttgart, 1949, p. 62 e seguintes 

23. M. HEIDEGGER., Die Frage nach der Technik, Jaahrbuch der Bayerischen 

AKADEMIE DER Schönen Künste, vol. III, Munique, 1954, p. 73. 

24. .F. ALEXANDER, Psychosomatic Medicine, its Principles and Applications, New 

York, 1950, p. 36 e seg. 

25. Cf. por exemplo W. H. Von Wyss, Grundsätzliches zur psychomatischen Medizin, 

Schweiz. Med. Wochenschrift, 82º ano, nº 40, 1952 

26. H. SCHULTZ-HENCKE, Der gehemmte Mensch, Leipzig, 1940 e anterior Lehrbuch 

der analyschen Psychotherapie, 1951, p. 272-292 

27. A. MITSCHERLICH, Ueber die Reichweite psychosomatischen Denkens in der 

Medizin, Phyche, III, 1949-50,p. 342 e seg.; e: Contribuition à la theorie 

psychanalytique des maladies psychosomatiques, L´Évolution psychiatrique, fasc. III, 

1953, p. 529 e seg. 



 

 
 

181 

28. L. BINSWANGER, Ueber Psychotherapie: em: Freuds Auffassung des Menschen 

im Lichte der Anthropologie e: Ueber die daseinsanalytische Forschungsrchtung in der 

Psychiatrie em: Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Berna, 1947 

 29. M. HEIDEGGER, Brief über den Humanismes, Berna, 1947, p. 71 e 101 

30. E. DOLDER, Psychosomatische Aspetke in der Zahnheilkunde, Schweiz. 

Monatschrift für Zahnheilkunde, vol. 60, fasc. I, 1950 

31.  A. de WAELHENS, Revue philosophique de Louvaint, vol. 48, 1950, p. 371 

32. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Halle a. d. S.,1927 

33.  A. de WAELHENS, Phénomenologie du corps, p. 371 

34. J. P. SARTRE,L´être et le néant, 37ª Ed., Paris, 1953, p. 301, 303 e seg 

35. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 89 – 102 

36. J.  P. SARTRE, op. cit.p. p. 370 M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 107 

37.  M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 107 

38. A. de WAEHLENS, La phénomenologie du corps, p. 395 

39. M. HEIDEGGER,Sein und Zeit, p. 135 

40. M. HEIDEGGER,op. cit. p. 175 

41.  G. MARCEL.L´être incarné, Gand, 1939, p.107 

42. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 

97 

43. P. RICOEUR, Philosophie de la volonté,vol. I, Ed. Montaigne, Paris, 1949, p. 14 

44. J. P. SARTRE, L´être et le néant, p. 398 

45. A. de WAELHENS, Ph. d´ambigüité, p. 112 

46.  MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p 178 e 160 

47. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 128 

48. M. HEIDEGGER, Brief über den Humanismus,Berna, 1947, p. 71 

49. J. P. SARTRE, op. cit.p. 427 

50.G. MARCEL, l. c.,p. 107 

51. DE WAELHENS, l. c., p. 371 

52. G. MARCEL, Journal métaphysique, Ed. Montaigne, 1935, p. 15 

53. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 97 

54. A. DE WAELHENS, l. c., p. 392 

55. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 151 

56.   HEIDEGGER, Sein und Zeit, p. 104 

57. M. HEIDEGGER, op. cit. p. 368 



 

 
 

182 

58. A. DE WAELHENS, Phénoménologie du corps, p. 385 

59. HALLE, 1927, p. 271 

60. A. DE WAELHENS, Phénoménologie du corps, p. 384 

61. P. RICOEUR, Philosophie de la volonté, vol. I, edição Montaigne, Paris, 1949, p. 15 

62. H. PLESSNER., Lachen und Weinem, Eine Untersunhung nach der Grensen 

menschlichen Verhaltens, Berna, 1950, p. 88 e 183 

63. F. ALEXANDER, Fundamental Concepts of Psychosomatic Research, em: The 

Yearbook of Psychoanalysis,I, Londres, 1945, p. 257; e Conversion Hysteria, Vegetative 

Neurosis and Psychogenic Organic Disturbance, em: Psychosomatic Medicine, New 

York, 1948, p. 3 e seg. 

64. O. FENICHEL, Nature and classification of the so-called Psychosomatic 

Phenomena, em: The Yearbook of Psychoanalysis, II, Londres, p. 23 e segs. 

 65. S. Freud: a) Meine Aunsichten über die Rolle der Sexualität in der Ätiologieder 

Neurosen, Ges. Schriften, Leipzig, Wien, Zürich, t.V, p. 128 e 131 (1905); b) 

Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, Ges. Schriften, t.VIII, p. 344 (1909); 

Formulierungen über die zwei Principien dês psychischen Geschehens, Ges. Scriften, t. 

V, p. 416 (1911); d) Die Disposition zur Zwangsneurose, ein Beltrag zum Problem deer 

Neurosen Wahl, Ger. Schriften, t.V, p.277 (1913) 

 66. cf. também H. BÜRGER-PRINZ, Ueber die männliche Sexualität, Zeitschrift für 

Sexualforschung, nº 2, pag, 1950 

67. Alexander e French, Studies in Psychosomatic Medicine, New York, 1948, p.10 

68. Conforme. R. KUNH, Zur Daseinsanalyse der Anarexia mentalis, Der Nervenarst, 

ano XXII, 1951; e Zur Daseinsalayse der Anorexia mentalis, II: Studie Der Nervenarst, 

ano XXIV, fasc. 5, 1953 

69. Conforme: P. H. ROSSIER, Die Fettsucht sie psychosomatisches Geschehen, in: 

Psyche, ano III, 1949, p.18; M. BLEULER, Psychosomatik der Fettsucht, Helvetica 

Medica Acta, vol. 19, 952, p.297; c) A. JORES, Die Fettsucht in psychosomatischer 

Betrachtung, in: Der Landarzt, ano XXVII, fasc. 18, 1951 

70. GUILBERT-DREYFUSS, L’Obésité paradoxale, syndrome psychosomatique. Revue 

Médicale, nº 20, IV, 1948 

71.H. BRUNCH,  Obesity in Childhood: IV, Energy expenditure of obese children, 

Amer. Journal of Diseases of Children, v. 60, p. 1082–1109, 1940; Obesity in childhood 

and endocrine treatment. The Journal of Pediatrics, v. 18, nº 1, p. 36–56, 1941; Obesity 



 

 
 

183 

in relations to puberty. The Journal of Pediatrics, v. 19, nº 3, p.35–375, 1941; The 

Psychology of Obesity. Cincinnati Journal of medicine, 31, p. 273–281, 1950  

72.  H. BRUNCH e G. TOURAINE, Obesity in Childhood: V, The Family frame of 

obese children,  Psychosomatic Medicine, vol. II, nº 2, p. 141 – 206, 1940 

73.  M. BLEULER, Endokrinonologische Psychiatrie, Stuttgart, 1954, p. 41-65 

74. FEUCHTINGER, Fettsucht und Magersucht, Stuttgart, 1946 e Nervenarst, 428, 

1943 

75. Dunbar (Medical Aspects of accidents and mistakes in the industrial Army and in  

76. DUNBAR, The Relationship between anxiety states and organic deseases, Clinics, t. 

I, nº 4  

77. FAHRENKAMP, Die psychophysischen bei den Hypertonie-Erkrankungen, 

Stuttgart, 1926, p. 143 e seguintes), As correlações psico-físicas nos hipertônicos, 

publicada em 1926, 

78. L. ALKAN, Anatomische Organkranheiten aus seelischer Ursache, Stuttgart, 1930, 

p. 142 e seguintes 

79. H. GOLDBLATT, Studies on experimental hypertension, V: The pathogenesis of 

experimental hypertension due to rhenal ischemia. Am. Interm. Méd. 1937, p. 11-69 

80. E.H., SCHWAB; V. E., SCHULZE, Heart disease in the American negro of the 

South. Am. Heart j., 1932, pags 710 e segs, 

81. Conforme W. H. VON WYSS, Entwicklung und stand der psychosomatischen 

Kreislandqufforschung in England und den U.S.A. seit dem ersten Weltkrieg, Psyche, 

ano V, 1951, p. 98 

82. Conforme M. BOSS: Die Blutdruckkrankheiten als mensliches Problem, Psyche, p. 

409, tomo II 4, 1949 

83. H. REIN, Physiologie des Menschen, Berlin, 1943, p.208 

84. N. G. MARKOFF, Die sozial-mediziniscge Bedeutung der Verdauungs-krankheiten, 

Práxis, ano XXXIX, nº 6, 107-110, 1950 

85. F. ALEXANDER; Th. M. FRENCH, Studies in Psychosomatic Medicine, New York, 

1948, p. 114 

86. I.S., SILBERMANN, Experimentelle Magenduodenalulcuserzeneugung durch 

Scheinfuttern nach Pavlov, Zbl. F. Chir., 1927, 54, 2385 

87. J. M. Dacosta , Am. J .M. Sc., 89, 321, 1871 

88. MURRAY,  Am. J. M. Sc., 180, 239, 1930 



 

 
 

184 

89. B.V.,WHITE, S., Cobb; C.M. JONES, Mucous Colitis, Psychosom. Méd, 

monograph., I, 1939 

90. Conf. A. JONES, Psychosomatische Medizin und Hautkrankheiten, in: Der 

Hausarzt, 1 ano, fasc. 6, 1950, p. 248 e seg., e M. BLEILER, Psychosomatik in der 

Allergie, in: Berichtüber den Ersten Internationalen Allergiekongress, Basel, 1951, p. 

827-834 

91. S. FREUD, Charakter und Analerotik, Ges. Schr., 1908, t.V, p. 261 

92. J.SADGER, Ist das Asthma bronchiale eine Seualneurose? Zentralblatt für 

Psychoanalyse, ano I, 1910-11, p. 200 

93. WULFF, Zur Psychogenität dês Asthma bronchiale, Zentralblatt für Psychoanalyse, 

ano III, 1912-13, p. 202  

94. J., MARCINOWSKI, Die Hellung eines schweren Falles von Asthma durch die 

Psychoanalyse, Jahrbuch für Psychoanalytische uns psychopathologische Forschungen, 

Leipzig-Wien, t.V, 1913, p. 529 

95. J. M., FRENCH; F., ALEXANDER et al., Psychogenic Factors in Bronchial 

Asthma, Psychosomatic Méd., Monograph, nº 2, 941 

96. E.WEISS, Psychoanalyse eines Falles von nervösen Asthma, Int. Z. für 

Psychoanalyse, 1922, 8, 440 

97. Cf, por exemplo, G., SCHWWÖBEL, Psychosomatische Studies öber das Asthma 

bronchiale: Die Charakterstruktur dês Asthmatikers, Arztl. Forschung, ano III, fasc. 19, 

11.949; e A. JORES, Das Asthma bronchiale in psychosomatischer Betrachtung, in: 

Krankheit und Kranksein, Bremen, 1952, p. 153 e seguintes 

98. E,. WEISS; O. S., ENGLISCH, Psychosomatic Medicine, Philadelphia e Londres. 

1943, p. 429 

99. R., MOSES, Über die psychischen Aspekte dês Asthma bronchiale, Diss., Zürich, 

1951 

100. Cf. H. PLÜGGE, Anthropologische Beobachtungen bei primärchronischen 

Arthritikern,Zeitschr.für reumaforschung, t. XII, fasc. 7-8, 1953, p. 231 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

185 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

186 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

188 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

189 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

190 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

191 

 
 

 



 

 
 

192 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

193 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

194 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

195 

 
 

 


