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À minha mãe, Bete, meu pai, Pedro e meu filho, Caetano.

“Pensei na desventura da vaca, a escrava do homem.
Que passa a existência no mato, se alimenta com
vegetais, gosta de sal mas o homem não dá porque
custa caro. Depois de morta é dividida. Tabelada e
selecionada. E morre quando o homem quer. Em vida
dá dinheiro ao homem. E morta enriquece o homem.
Enfim, o mundo é como o branco quer. Eu não sou
branca, não tenho nada com estas desorganizações.”
Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo.
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Prólogo
Terapia Existencial da Libertação:
uma proposta de terapia para
os setores populares
A Terapia Existencial da Libertação (TEL) é uma proposta
de práxis terapêutica oriunda da reflexão sobre as especificidades
das existências singulares dos setores populares latino-americanos.
Enquanto Terapia, ela se propõe como uma das artes de curar, de
acordo com a tradição ocidental, porém sua perspectiva vai além
da terapêutica médica e psicológica tradicional, pois busca ampliar
o conceito de saúde e patologia recorrendo a uma base filosófica
decolonial articulada com a tradição fenomenológico-existencial
europeia, somada a pensadores latino-americanos diversos com
especial destaque para Rodolfo Kusch e Enrique Dussel.
A Terapia enquanto práxis curativa prescinde do sufixo
psico, já que, uma vez existencial, ela tem como ponto de partida a
existência, entendida como uma totalidade aberta e livre, ou seja,
não determinada por nenhum aspecto de si objetivado, que é como
se concebe o psíquico (Sartre, 2006). Portanto, segundo a TEL, o
psíquico é uma tentativa de objetivação do humano com vistas a
atender ao modelo positivista de ciência que o fragmenta em prol
de uma análise reificada, corroborando para uma terapêutica
parcial. Para a TEL, cada humano é um mundo vivido de modo
singular e concreto, um horizonte de sentido com alcance e limite
em seu processo de totalização com os outros humanos e entes à
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sua volta. Ou seja, o mundo existente é um mundo que totaliza o
que lhe aparece, significa o seu entorno, mas não é ilimitado, pois
se distingue de outros âmbitos, como o da Vida, do Sistema e do
Outro, que também serão considerados nessa proposta.
O termo Libertação, emprestado do filósofo Enrique
Dussel, significa que essa proposta terapêutica, para além de tratar
a existência enquanto totalidade, deve visar também atos de
libertação que promovam a liberdade dos existentes oprimidos
pelos sistemas de dominação. Esses sistemas enquanto totalidades
funcionais, quer sejam econômicas, sociais ou culturais, possuem
um objetivo a cumprir e tendem, no paradigma moderno
dominante, a objetivar a existência reduzindo-a a uma função
dessas totalidades, anulando assim a liberdade e singularidade do
existente, assim como seu Rosto, que é transformado em máscara
funcional.
Portanto, a Filosofia da Libertação entende que, para além
das totalidades ontológicas e de sistema, a interpelação do Outro
como uma alteridade radical, no sentido que lhe emprega Levinas,
possibilita sua libertação. Desde esse ponto de vista a TEL
compreende que a existência é uma totalidade que, embora se dê
no modo do ser-com como propunha Heidegger, é fechada ao
Outro como alteridade. Nesse sentido, a relação ética com o Outro
ocorre para além da existência, pois o Existente é convocado a sair
de si, alcançando não somente uma dimensão a mais do mundo,
mas outro mundo. Isso se coaduna com o pensamento de
Binswanger que entendia que o amor e a amizade desvelariam o
ser-para-além-do-mundo, que é indicativo de uma existência
saudável em termos existenciais, já que possui a segurança de sair
de si e se relacionar com o Outro. Do mesmo modo, entendemos
que a relação com o Outro e seu reconhecimento como um altermundo foi trabalhada por muitos terapeutas existenciais, embora
não explicitado desse modo.
Desde outro ponto de partida, Dussel entende o Outro não
apenas do ponto de vista das relações humanas diretas, mas na
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relação entre o pensamento filosófico europeu e os outros, de
modo particular os originados na América antes da colonização de
matriz ameríndia e africana. Assim, para o filósofo argentino,
através da analogia o pensamento europeu e outras matrizes de
pensamento poderiam dialogar, libertando o pensamento latino
americano, velado e oprimido pelo europeu, cuja ontologia é, em
geral, apresentada como única, natural e verdadeira. A analogia
possibilitaria encontrar os pontos semelhantes e distintos entre
esses mundos, impulsionando a libertação na medida em que
permite que um mundo novo se inaugure ao equivaler o poder do
pensamento europeu com os originários da América Latina e
África. Dussel (2011) precisa que, graças à analogia, pode-se
superar o conceito de diferença e identidade em prol do de
distinção e semelhança, permitindo uma ampliação do nosso
entendimento de humanidade. No modo de pensar analógico, as
diferenças não se contrapõem às identidades já que as totalidades
ontológicas, embora distintas, são semelhantes enquanto humanas.
A totalidade dos sistemas precisa também ser superada
com vistas a atender a interpelação do Outro. O sistema que
domina todos os demais, segundo Dussel, é o econômico, o
capitalismo tal como Marx o descreveu. Esse sistema fetichiza o
oprimido, transformando-o em uma peça de engrenagem para a
produção de mercadorias. O domínio do capitalismo como sistema
econômico na América Latina, cuja colonização permitiu seu
surgimento e desenvolvimento, termina por sufocar e oprimir as
culturas originárias dos continentes do sul, escravizando,
dominando ou exterminando-as em prol da pretensa
universalidade do pensamento e modo de ser europeu. Frente a
isso, a libertação deve ocorrer como irrupção do sistema em um
movimento de desfetichização de seus elementos estagnados e
petrificados, possibilitando que o Outro oprimido ocupe seu lugar
como um sujeito não opressor, mas em condições de igualdade
com o dominador do sistema.
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Por isso o método – do grego meta odos, entendido como
caminho – da Filosofia da Libertação é analético. Entende que, para
que o oprimido se liberte, seja de seus sistemas de dominação ou
das ontologias dominantes, é necessário que ele apareça como
radicalmente Outro, imponha seu reconhecimento de modo
analógico e promova a destotalização do sistema de modo dialético.
Essa última é lograda quando o Outro, ao irromper o sistema
totalizado, coloca em marcha um outro sistema, síntese da
contradição do Outro com o sistema totalizado. Isso apontaria para
a construção de um sistema que aceite a multiplicidade de
ontologias, principalmente as que foram oprimidas pela matriz
colonial de poder que é o capitalismo e a modernidade colonial. A
luta constante pela construção desse novo sistema é denominada
por Dussel como transmodernidade.
Por sua vez, a Terapia Existencial da Libertação entende
que sua práxis deve promover a libertação em seus vários níveis e
dimensões. Reconhece que na história da Terapia Existencial essa
foi teorizada e debatida em nível interpessoal, mas as leituras e
interpretações que partem exclusivamente do mundo-vivido ou da
existência trazem o perigo ético da Totalização totalizada que, para
Dussel, é base do totalitarismo. Não por acaso, Heidegger, um dos
precursores do pensamento existencial moderno, foi participante
ativo do movimento Nacional Socialista de Hitler e em seu
pensamento pode-se apontar elementos que supõem uma
totalidade limitada apenas pela morte sem que inclua o Outro.
Não obstante, a TEL reconhece Heidegger como um
importante pensador que possibilitou que o ser da cotidianidade
vivida pudesse ser tematizado e problematizado pelo pensamento
filosófico, permitindo que a terapia e a psicopatologia ampliassem
sua fundamentação em prol de uma antropologia mais abrangente
do que a consideração apenas do humano como uma objetividade
psíquica. No entanto, entende que para a compreensão da
cotidianidade vivida pelos segmentos populares da América Latina,
que trazem uma grande história de exclusão e opressão pelo
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sistema político, cultural e econômico hegemônicos, a ontologia
heideggeriana é insuficiente. Para uma visão do sistema que se
conjugue com uma fenomenologia-existencial, a obra A Crítica da
Razão Dialética (2002) de Sartre permite análises interessantes do
ponto de vista dialético e existencial. O autor francês entende o
sistema social como um movimento de totalização e cristalização
em um continuum que vai do indivíduo ao Estado e vice-versa, de
modo que é possível extrair das contribuições sartreanas de que
forma a práxis individual pode servir à libertação, enquanto as
serializações do Estado à inércia da opressão.
Assim, a TEL se entende como uma práxis para a
libertação dos conjuntos humanos desde o ponto de vista
existencial e em sua relação com os sistemas. Admite, para tanto,
um trabalho dual para dois demandantes, grupal para mais de dois
demandantes, e comunitário, quando o trabalho se soma a uma
rede. O termo demandante faz contraponto ao clientelismo
presente nas abordagens tradicionais ou à figura de paciente,
própria ao discurso médico. Segundo a TEL, a práxis terapêutica é
libertadora não apenas para quem ocupa o papel de demandante,
mas também para o Terapeuta. O nível dual possibilita que dois
mundos que vivem dentro do mesmo sistema se encontrem
enquanto existências distintas e semelhantes que criarão um
conjunto. Em nível dual, Terapeuta e Demandante formam um
Ñandé, pronome guarani que quer dizer “nós” enquanto totalidade
inclusiva. Desde o Ñandé desenvolver-se-ia o Oré, que é o “nós” em
relação aos Outros, até que o demandante possa relacionar-se com
o Outro de forma liberta, formando novos laços ou novos Ñandé,
atingindo o Kuaitá.
Entende-se que, em geral, o demandante concebe o
terapeuta como um diferente em termos de saber e poder e,
portanto, como mais livre que si mesmo, já que, dada à situação de
sofrimento pelo qual passa se encontra totalizado, fechado em um
mundo ou adaptado frente a um sistema opressor. Para formar um
Ñandé o terapeuta deve, primeiramente, aceitar esse Outro mundo
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como liberdade, facilitar sua expressão como própria e entendê-la
como análoga à sua. Já para a formação do Oré é necessário que o
terapeuta vá aos poucos identificando nas expressões do
demandante as experiências que a subjazem e relacionando-as com
os sistemas dos quais ele faz parte. O Oré se solidifica quando as
liberdades do Terapeuta e do demandante se somam nos
territórios físicos e simbólicos do último, podendo ambos enfrentar
as opressões dos sistemas de modo analético. Após um conjunto de
ações libertadoras, que podem ocorrer concretamente como
requisição de direitos ou enfrentamentos interpessoais, o
demandante atinge o Kuaitá, que é o seu empoderamento.
A TEL, embora existencial, não trabalha apenas nesse
âmbito. Segundo Dussel (2011): “o Outro, ainda que apareça no
mundo, é outro mundo” (p. 90) e só pode ser compreendido de
forma analógica. Se não compreendido desse modo ele está
fetichizado em um sistema que o objetiva como função e não como
Outro. Portanto, a relação da alteridade está além, de modo que a
libertação através da relação com o Outro não pode ser alcançada
simplesmente se permanecêssemos na dimensão da existência
enquanto Mundo. Além disso, outro âmbito a ser considerado pela
TEL que desvela o Outro é a Vida, ao trabalhar nesse âmbito nos
aproximamos do Outro como além de mim e semelhante, pela via
da sensibilidade.
Portanto, na perspectiva da libertação devemos embater
com as necropolíticas, ou seja, todos os mecanismos de opressão
que atentem contra a Vida em si mesma, suas necessidades,
desejos e potencialidades. A Vida é uma dimensão que se mostra
para o existente, mas não se origina na existência, pois se situa no
trás mundo, ou seja, ela não é deduzida de um mundo como
significação, mas é quem permite o ato de significar. Assim como
afirmava o fenomenólogo da vida Michel Henry (2009), cabe
sublinhar que a Vida humana, desde seus atributos biológicos, traz
um impulso ao Outro, mesmo que esse ainda não seja concebido
como uma alteridade, mas como complemento ou condição
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necessária à sobrevivência, que é o caso da relação do bebê com
seus cuidadores. Se seguimos a proposta de Henry, poderíamos
entender que a Vida é autogerida, não depende da existência,
porém a vida humana, ao necessitar de um Outro que a cuide e a
confirme torna inevitável a relação do âmbito da Vida com a
Existência.
De toda forma, do mesmo modo que a existência, o
processo vital é oprimido na relação do existente com os sistemas
necropolíticos e, na perspectiva da TEL, precisa ser liberado para,
com isso, facilitar e vitalizar a existência em sua luta pela
libertação. Do ponto de vista ontológico, segundo Kusch (1999), a
Vida não diz respeito ao Ser-no-mundo, mas ao mero-estar, ou
seja, ao modo como o humano se dispõe no cosmos e seus ciclos,
harmonizando suas necessidades e potencialidades frente aos entes
à sua volta.
Por isso a ex-pressão – tirar o que está sob pressão – não
deve se basear somente na palavra, mas nas modificações da
respiração, da musculatura e da voz enquanto se expressa
vitalmente como grito, choro e lamento. O conceito de pulsão, caro
à psicanálise freudiana, ganha na TEL o estatuto de algo possível
de ser entendido como um ente e não como negativo da
consciência, inconsciente. A vida é em princípio um pulsar e este é
ritmo guiado por uma arquinteligibilidade anterior, como bem
sugere Boulagas (1977). Segundo o filósofo camaronês, a dança é a
forma como o humano contata com essa vitalidade originária, pois
alia sua existência corporal com o pulsar primordial – “Je danse,
donc je vie” (Danço, logo vivo), sugere o autor.
O pulsar enquanto fenômeno vital é respiração que
mantém os corpos viventes em troca contínua com os gases
essenciais à manutenção da vida e confere, para cada ser vivo, um
ritmo próprio. O padrão respiratório desvela o modo como cada
um lida com o pulsar de sua energia na forma de carga e descarga.
O ritmo vital como um todo, que inclui os processos respiratórios,
metabólicos e de sono e vigília, singulariza-se em cada existente,
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mas também em grupos e sistemas culturais e sociais. Os sistemas
coordenam os ritmos vitais de acordo com suas finalidades,
moldando a vida e, muitas vezes, oprimindo, transtornando ou
deprimindo a vitalidade. O ritmo capitalista de produção, nesse
sentido, é necropolítico, pois tende a exigir do organismo o
máximo em dispêndio e o mínimo de carga energética.
A TEL entende que os ritmos vitais e sua harmonização
com as necessidades de cada organismo são essenciais para uma
intervenção terapêutica de modo que ao potencializar a vitalidade,
a terapêutica também facilitaria a ampliação da liberdade
existencial, promovendo a possibilidade de libertação em relação
aos sistemas. Isso se dá quando a terapêutica possibilita que o
demandante atinja um ritmo mais confortável, singular e menos
patológico, equilibrando as trocas vitais e os níveis de carga e
dispêndios energéticos. Portanto, a práxis terapêutica da TEL não
se baseia apenas no verbal significativo, mas em exercícios
respiratórios oriundos da bioenergética de Reich e Lowen
analogizadas com as práticas e ritmos culturais próprios da nossa
cultura popular. Portanto, o trabalho com danças ameríndias e
africanas, o uso do canto e de trabalhos que visem à ampliação do
Eu e a modificação do nível e campo da consciência são recursos
importantes para uma Terapia Existencial da Libertação.
Entende-se assim que se a Vida não for trabalhada, os
processos existenciais e libertários perdem a base originária
presente no humano, o que facilita a regressão a modos
patológicos e restritos de ser e de se posicionar frente aos sistemas.
Do mesmo modo, os elementos hiléticos1 advindos das culturas
latino-americanas se somam na formulação de novos exercícios e
práticas que visem identificar os pontos de repressão à vida,
evidenciados na formação das chamadas couraças musculares,

1

Termo oriundo da fenomenologia de Husserl, refere-se à palavra grega hylé, matéria. Para Husserl,
diz respeito a tudo que é puramente sensível antes que os atos de significação lhe deem forma e
significado.
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bem como libertar a expressão própria, trabalhando assim para a
vitalidade do existente.
Daí que uma das linhas de pesquisa da TEL busca
dispositivos que visem à expressão de vitalidades oriundas de
distintas culturas, principalmente, mas não exclusivamente, as que
são advindas de povos não ocidentais. A cultura popular brasileira
por si só já oferece diversos dispositivos que podem ser
incorporados pela TEL. Do mesmo modo, a compreensão da
vitalidade baseada na bioenergética de Lowen e Reich, bem como
os estudos da psicologia e antropologia transpessoal podem ser
profícuos para a recuperação da expressão do popular oprimido
que nos buscam para se tratar.
Outra linha de pesquisa da TEL estuda as ontologias
oprimidas, colonizadas e escravizadas de modo a demonstrar de
que forma resistem na cultura latino-americana e se expressam no
modo de ser popular. Assim, busca-se encontrar elementos para
um adequado encontro2 com o mundo do Outro, com vistas a
facilitar sua libertação e sua inserção no sistema social.
Uma terceira linha de pesquisa da TEL utilizará o método
analético para entender como as bases epistemológicas, históricas e
culturais do pensamento europeu embasaram teorias psicológicas
para, em um segundo momento, propor a reconstrução, revisão ou
anulação dessas teorias confrontadas com as nossas
particularidades. Portanto, apostamos na formulação de novas
teorias de desenvolvimento, teorias de personalidade e
psicopatologias que levem em conta as idiossincrasias dos povos
americanos e que, por conseguinte, também sirvam a um sistemamundo colonial que acolha os outros oprimidos que esse gerou. A
essa linha devem ser somados os movimentos teóricos
denominados pós-coloniais e decoloniais, assim como o
perspectivismo do brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, enquanto
2

Nesse caso não se trata de compreensão, pois o que se busca é justamente evidenciar a distinção do
Outro livre. A compreensão é uma forma de abstrair esse mundo sob o domínio de categorias não
próprias a ele, reproduzindo o processo de colonização.
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interlocutores importantes na (re)construção das teorias
psicológicas. Devemos ressaltar também a contribuição original do
pensamento do psiquiatra Franz Fanon na descrição dos modos de
ser colonizado e do argentino Rodolfo Kusch, que propõe um modo
de entender o mundo-da-vida popular.
Sobre a compreensão das chamadas patologias mentais, a
TEL defende uma abrangência complexa que por um lado
contribui no sentido de desvelar as patologias como efeito das
opressões próprias sofridas pelo povo latino-americano e, por
outro, entende como importantes as contribuições da tradição do
pensamento fenomenológico-existencial assim como da Psicologia
e Antropologia Transpessoal e seus estudos sobre os estados não
ordinários de consciência, que são análogos a alguns estados de
consciência não europeus. O pensamento ocidental, através de sua
psiquiatria e nosologia clássicas, segundo Viegas (2016), reconhece
apenas como normal um estado de consciência que é o conhecido
como Beta, patologizando os demais, alfa, theta, delta. Outros
povos vivenciam distintos estados sem criar um abismo tão forte
entre eles.
Do mesmo modo, ao trabalhar mais profundamente com a
Vida, a TEL propõe que as afecções da vitalidade são determinantes
de algumas patologias e essas podem ser compreendidas a partir
do entendimento do corpo vivente, conforme as proposições da
bioenergética, sem negar, contudo, os componentes fisiológicos e
neuronais estudados pelas neurociências. Do lado do sistema
social, as contribuições do psiquiatra inglês Laing (1978) são
fundamentais por permitirem a compreensão das patologias
“mentais” no sistema social opressor. A ideia defendida pelo autor
de que o normal na sociedade ocidental é patológico, por ser uma
fetichização do homem no sistema industrial capitalista, permite
compreensões e análises que entendem melhor o existente dentro
do sistema social e cultural latino-americano, resultante da
colonização.
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Do ponto de vista político, a TEL irá, sempre que possível,
combater o discurso hegemônico no campo da terapia e desvelar a
dominação e a repressão que nesse se encerra; denunciará o
eurocentrismo das proposições teóricas e o corporativismo
colonialista que por décadas vem tomando os dispositivos de saúde
mental, assistência social e educação. As narrativas hegemônicas
no campo psi, ao se apresentarem como ontologias totalizantes,
têm contribuído para o totalitarismo e a monologia, inflando
terapeutas como autoridades do saber único sobre a vida. O
combate aqui proposto será feito como um convite a uma dialógica
entre os modelos de terapia, tentando suplantar a monologia,
discurso que se dá apenas por um único marco conceitual, e
implantar uma dialogia que incentive o diálogo multidisciplinar e
as analogias conceituais. Outrossim, a TEL pesquisará e resgatará
as teorias que foram marginalizadas pelo discurso dominante,
como a somaterapia, a biodança e as propostas de Gaiarsa, bem
como as que não têm tido, nos últimos anos, uma consideração
devida pela pesquisa acadêmica. Em suma: a TEL visa somar e
agregar vários saberes psi sob a ética da libertação e deve lutar
contra a hegemonia de saberes dominantes e colonizantes em
nosso meio, defendendo a diversidade de discursos e práticas
terapêuticas em prol da libertação do Outro e da Ética como
princípio.
Por fim, a TEL entende, desde a ontologia ameríndia
originária, que uma das maiores opressões que sofre o povo latinoamericano tem a ver com o uso exploratório, monopolizante e
indiscriminado da terra. Para todos os povos ameríndios, a Pacha
Mama, mãe terra na linguagem quíchua, não é um objeto a serviço
da razão humana que pode ser denominada com o nome genérico
de natureza. Ela é o próprio Ser criador, mantenedor da vida que
reúne todos os seres, não sendo o homem, segundo esse ponto de
vista, nenhum ente especial que possa requerer para si os seus
domínios. Com a terra deve-se ter, segundo a ética dos povos
originários, uma relação de reciprocidade e troca contínua que se
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estende à relação com a vitalidade do corpo e com o ambiente
imediato, entendendo que desde uma perspectiva mais integradora
podemos ampliar e rever o entendimento dos processos de saúdedoença vitais e existenciais.
Nesse sentido, a ontologia dos povos originários em
analética com os movimentos ecológicos ocidentais podem
possibilitar modos culturais, políticos e econômicos e redefinir a
relação homem e kosmos, tão degradada pelo modo europeu. O
desenvolvimento dessa relação, bem como o cultivo de hábitos
mais sustentáveis, com menos consumo e maior qualidade nas
relações interpessoais de forma mais colaborativa e solidária são,
sem dúvida, como já demonstrado em inúmeros estudos da
psicologia ocidental, chaves para uma vida existencialmente mais
significativa e saudável. Assim que, uma ecologia sustentável já não
é apenas uma presunção, mas uma condição para o nosso estarno-mundo e isso precisamos aprender com nossos ancestrais
originários, habitantes dessa mesma terra que já promoviam uma
ética do Bem-Viver, tekoporã em idioma guarani.
Em suma: a proposta da Terapia Existencial da Libertação
é traçar um caminho para a libertação existencial da população
oprimida para que essas possam ser existências livres e
autodeterminadas. Portanto, ela traz um compromisso ético radical
para com o Outro e sua liberdade, denunciando todas as formas
em que ambos possam ser anulados a serviço da opressão e
dominação dentro dos sistemas sociais. A TEL nasce no contexto
latino-americano, mas tem pretensões ainda mais abrangentes,
pois entende que, sob o sistema-mundo capitalista, moderno e
colonial, minorias e maiorias na Terra podem sofrer as mesmas
opressões.

Capítulo 1
Introdução
A Psicoterapia Existencial tem sua origem na Europa na
década de 50, graças à aproximação de alguns psiquiatras com a
filosofia contemporânea daquele tempo, sobretudo a
fenomenologia e as filosofias da existência de um modo geral. Na
filosofia, o papel de Martin Heidegger é decisivo para a formação
desse campo, sua amizade com Medard Boss e a aproximação de
Ludwig Binswanger com o seu pensamento possibilitou que a
concepção do ser humano como Dasein servisse de inspiração
filosófica para os autores psi que vieram depois, o que popularizou
esse conceito, tornando-o uma referência para a psicologia
inspirada na fenomenologia-existencial.
Nos últimos anos, o pensamento de Heidegger tem sofrido
algumas críticas importantes no campo da filosofia sendo que
algumas dessas remetem à presença de ideais e traços nazifascistas
em suas concepções. Do ponto de vista histórico, a relação do autor
com o partido nacional socialista e até com o próprio Hitler, apesar
de já conhecida, vem se revelado mais profunda do que
aparentava, graças, em parte, à publicação dos cadernos negros de
Heidegger em 2014. Assim, a relação entre a fenomenologia
hermenêutica proposta por ele e seus ideais políticos, antes apenas
vista como derivada, é para alguns autores centrais, o que tornaria
sua filosofia uma perigosa justificativa e embasamento de regimes
totalitários.
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Do nosso ponto de vista de psicoterapeutas, o pensamento
heideggeriano contribuiu mais para a humanização do trabalho psi
do que como ferramenta despótica. Embora sejam poucos os que
entre nós, de fato, embasam-se exclusivamente no pensamento
heideggeriano, a crítica que recai sobre esse grupo é de que sejam
herméticos conceitualmente, desqualificando ou mesmo negando
concepções oriundas de outros autores sob o argumento de serem
Metafísicos, postura filosófica supostamente superada pelo
pensamento heideggeriano que termina por propor toda uma nova
linguagem para falar sobre fenômenos que estariam contaminados
pela linguagem da tradição.
De todo modo, a psicoterapia existencial – mesmo com
alguns pensadores embasando-se em parte no pensamento de
Sartre ou Kierkegaard e, embora tenha sido originada num
contexto específico e difícil, como foi a Europa entre guerras –
nunca foi, em nosso meio, criticada com profundidade em termos
históricos e filosóficos. Quando chega aos EUA, por exemplo, ela
acaba quase se fundindo com o movimento da psicologia
humanista e, ainda que tivessem fundamentos e pressupostos
epistemológicos distintos, graças ao pragmatismo estadunidense
mesclaram-se conceitos sem grandes dificuldades em textos
narrativos de pouca profundidade filosófica, mas de grande valor
empírico. Entre nós brasileiros algo semelhante se passou no
início, principalmente quando começa aqui o movimento
humanista, no entanto, atualmente a Psicoterapia Existencial
brasileira caminha, a nosso ver, muito mais no sentido de
qualificar o seu discurso recorrendo a seus fundamentos filosóficos
do que propriamente se oferecer como alternativa terapêutica para
os problemas e questões da clínica atual. Enquanto quem busca
fundamento, a Psicoterapia Existencial brasileira faz questão de
frisar sua dívida para com a filosofia europeia e o quão rigorosa
deve ser sua leitura, olvidando-se de questões concernentes ao
próprio exercício da clínica. Defendo que precisamos de menos
logologias – saber sobre o saber, cuja fonte são os escritos – e mais
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logopráxis – saber sobre o fazer, cuja fonte é estética e, portanto,
sensível e vital.
Pois bem, frente a esse atual cenário, duas questões
merecem ser levantadas com o intuito de serem aprofundadas por
nós nessa obra. A primeira é do ponto de vista filosófico, no nosso
entender temos condições e elementos para tecer uma crítica ao
pensamento heideggeriano e demonstrar que sua influência na
psicoterapia existencial, de algum modo, paralisa alguns pontos do
desenvolvimento desta área, como os que concernem à relação
terapêutica, tema bastante discutido pelos autores ingleses e
estadunidenses.
A segunda questão é a da adequação ou não de filosofias e
pontos de vista eminentemente europeus ao nosso contexto. Em
relação a isso, entendemos que falta algo à Psicoterapia Existencial
que responda à realidade latino-americana de forma geral, pois até
o momento estamos apenas reproduzindo o pensamento
importado e cumprindo nossa vocação de colonizados culturais.
Entendemos que a resposta a essas duas questões podem se
encontrar na incorporação de um pensamento crítico latinoamericano que considere as contribuições da fenomenologiaexistencial, mas que proponha sua revisão e adequação em prol do
reconhecimento do modo de ser dos povos latino-americanos.
Nesse sentido, entendemos que a Psicoterapia Existencial pode se
valer dos achados da Filosofía de La Liberación, em particular, e do
pensamento decolonial latino-americano em geral, o que
possibilitaria um avanço significativo, tanto do ponto de vista
epistemológico quanto do ponto de vista terapêutico.
No momento é importante ressaltar que com isso não
estamos defendendo um ponto de vista relativista. Reconhecemos
que no campo epistemológico fenomenológico-existencial alguns
conceitos alcançam um nível transcendental, mas também
respondem a um momento histórico e a uma problemática
geopolítica. A América Latina, nesse sentido, é distinta da Europa,
embora não diferente. Distinta, pois é composta de outras matrizes

28 | Terapia Existencial da Libertação: ensaios introdutórios

culturais advindas dos povos originários e dos povos procedentes
da África, e não diferente, pois o elemento humano, naquilo que
tem de transcendental, não se altera em ambas. Portanto,
acreditamos ser possível considerar o ponto de partida
fenomenológico-existencial,
realçando,
no
entanto,
as
especificidades do mundo vivido latino-americano e não europeu.
Entende-se assim que voltar às coisas mesmas requer o esforço de
estar mais próximo ao que se vive e como se vive em nosso solo
para, a partir daí, construirmos uma terapia mais real e
significativa para as pessoas, principalmente quando percebemos
que em nossos solos é gerada uma massa marginal e excluída do
sistema socioeconômico hegemônico. Igualmente, na condição de
latino-americanos, somos todos marginais frente a teorias e
concepções advindas da Europa, respondemos sempre à margem
do eurocentrismo e de algum modo acabamos por substituir nossa
autoria e protagonismo por cópias, muitas vezes mal feitas, de
autores e autoridades europeias.
Esse livro se propõe a ser mais uma obra no campo da
terapia que busca subverter essa tendência ao assumir a autoria de
latino-americanos e repropor um modo de terapia que, por sua
vez, não seria apenas adequado ao nosso contexto, mas também
contribuiria para a terapia do humano como um todo. Nesse
sentido, pretendemos que a terapia fenomenológico-existencial
possa incluir as contribuições de autores decoloniais e póscoloniais, com destaque para Dussel e sua Filosofia de La
Liberación, considerando as incursões e críticas que faz ao
pensamento de Levinas e Marx, além da ênfase na ética da
alteridade do rosto, que propõe uma superação da ontologia
heideggeriana.
A-) Ponto de vista filosófico
Dussel (1973) reconhece que Heidegger foi um importante
crítico do pensamento europeu, pois permitiu desconstruir suas
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bases assentadas na metafísica ocidental desde os pré-socráticos. O
esquecimento do Ser da metafísica tampona o estar aí da
cotidianidade que o autor busca resgatar. Por isso, Heidegger tem o
mérito de desconstruir o Cogito como sede da existência,
recolocando o Ser como um estar aí cotidiano. Daí advém o Dasein,
como ser-no-mundo aberto e junto aos entes, cujo não ser é a
morte. Disso se extrai que o ser só pode ser compreendido dentro
de seu mundo e esse é uma totalidade que o contém, embora não
de forma atemporal ou a-espacial, como pressupunha a Metafísica.
Ser e Tempo coincidem na medida em que o primeiro é quem
temporaliza e fundamenta o sentido. Uma vez dando-se em
totalidade, Heidegger reafirma o Ser para além da cisão entre
sujeito e objeto herdada da tradição ocidental, mas como o que
fundamenta o sentido do mundo. Se para Descartes o Eu Penso é o
ato primeiro que embasa os demais e permite que a realidade seja
visada por uma racionalidade-instrumental que objetiva e
manipula os entes, Heidegger já parte da primazia do ser-nomundo enquanto ser-aí situado, portanto ele não pode ser
interpretado desde cima, sob o domínio de um suposto ser
metafísico extrassensível e incorpóreo como o que pressupunha
Descartes, mas compreendido enquanto horizonte de uma
totalidade.
Portanto, segundo Heidegger, a verdade não é uma
orthotes, ou seja, não está preconizada pela exatidão, mas pela
forma como re-vela, tira o véu de uma parte do ente. Em resumo, a
ontologia heideggeriana, que recupera o Ser enquanto o que
fundamenta o sentido do mundo, entende que esse possa ser
compreendido enquanto uma totalidade no tempo. Cabe ressaltar
que essa compreensão não é exata, como pressupõe a metafísica,
mas determinada pelo modo como o ser-aí está disposto
(Befinsdckeit). Isso significa que não há Verdade do ponto de vista
absoluto, mas verdades enquanto desvelamentos situados.
Dussel entende que a afirmação cartesiana centrada no Ego
só foi possível graças às navegações europeias e à abertura dos
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processos de colonização que reforçaram para o ocidente a ideia de
uma civilização capaz de dominar técnicas, objetos e outros povos.
Assim, o Ego Cogito foi precedido pelo Ego Conquiro. Ou seja, o
domínio sobre a técnica infla o Ego e reifica os entes, o que faz
entender que o Ser é uma imagem do que se pensa e toda a relação
com a realidade é fundamentada nessa, como afirma Heidegger em
seu texto A Época da Imagem do Mundo. Por isso, quando o
filósofo alemão alerta para o domínio da técnica e o
desaparecimento do Ser acaba por construir um grande avanço
para a cultura ocidental que, nesse momento, paradoxalmente,
acreditava irracionalmente no poder absoluto da razão. Uma nova
racionalidade seria necessária e essa não operaria mais com a
interpretação racional dos entes, mas pela compreensão da
totalidade do Ser. O ser-no-mundo, Dasein, totaliza as coisas e
constitui um universal desde onde elas se ajustam. Nesse sentido, é
uma perspectiva singular que totaliza garantindo o sentido do
mundo.
Pois bem, no entanto, Dussel (1973) denuncia com Levinas
(2002) que a ideia de totalidade ontológica esconde, tampona e
camufla uma exterioridade para além dela mesma, essa
exterioridade é o Outro. O Outro é entendido por Levinas como um
Rosto que, mais do que desvela, interpela a dis-tinção de um
mundo ontológico a outro mundo. Essa relação de alteridade está
contida na filosofia heideggeriana como o ser-com, um dos
existenciários – flexões, dobras do Dasein que também inclui
corporeidade, espacialidade, temporalidade, entre outras. Porém,
para Dussel, o ser-com não alcança essa perspectiva do dis-tinto,
pois o Dasein enquanto ser-com se totaliza em seu mesmo mundo,
não permite a distância com dis-tinção e, portanto, não alcança o
mundo do Outro, singularmente dis-tinto, permanece assim em
uma tautologia ontológica.
Por isso, a totalidade ontológica do Dasein exclui tudo o
que não lhe pertence ou que não lhe faz sentido, desvelando sua
impossibilidade de Ser total, não transcendendo a seu mundo
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enquanto fenômeno dado e aparente. Assim, o mundo do outro, ou
em termos levinasianos, o Rosto do Outro, é inacessível para a
fenomenologia-hermenêutica de Heidegger, pois nela não há
possibilidade de Ser sem mundo, mundo que é sempre próprio,
que impede a alteridade. Para Levinas, o Outro é o que transcende
a meu mundo, irrompe meu mundo, interpela essa totalidade de
ser-no-mundo que sou. Por isso ele é o movimento próprio da
transcendência do meu mundo e o fundamento por qual eu me
movo. Para Levinas não há um a priori ontológico, mas ético. O
ético, nesse sentido, é o encontro com o Outro, que é anterior ao
Ser, sendo assim a prioridade do Rosto sobre o Eu. Dussel aponta,
desde aí, que o pensamento eurocêntrico ignorou o Rosto que
somos nós latino-americanos, assim como os pobres, as mulheres,
os escravos e as crianças. Esse Outro ignorado foi excluído do
pensamento desde a antiguidade até os tempos atuais, póscoloniais. A exclusão do Outro no pensamento metafísico e pósmetafísico deverá ser substituída por uma metafísica de sua
transcendência, permitindo que o ser vá além da ontologia e se
dirija ao Outro como mistério e enigma.
Esse Outro é o limite da totalização do Ser heideggeriano,
pois nesse o Ser se lança na dimensão infinita do seu mistério
como Rosto. Na América Latina, a Filosofía de La Liberación
pretende demonstrar esse Outro não escutado do pensamento: a
mulher, os pobres, os povos originários da América, os povos de
origem africana. Desse modo, pretende promover uma filosofia Sul
a Sul que considere a singularidade do Outro do pensamento e sua
distinção em relação ao pensamento europeu.
Rodolfo Kusch (2008) filósofo argentino demonstra a
diferença entre o europeu e o latinoamericano referindo-se ao
pensamento de Heidegger. O autor entende que o sentido do serpróprio heideggeriano, por exemplo, não se adéqua à ontologia do
americano que não alcança a propriedade do seu ser. O vivente do
continente americano estaria na condição de mero-estar, análoga
ao modo de ser do Dasein, bem como seus existenciários, nesse
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sentido ele é um ser situado, mas sem a condição de alcançar sua
propriedade que é sempre falsa em relação à européia. O filósofo
também assinala a diferença entre a questão do estar disposto à
mão (amanualidade) e disposto à vista (não-amanualidade) de que
fala Heidegger e a relação distinta dos latinoamericanos com os
objetos. O filósofo exemplifica com o comportamento dos operários
de uma mineração na Bolívia que, ao receberem um maquinário
novo, importado dos EUA, praticam um ritual específico de modo
que essa peça ganhe sentido para aquele grupo. Assim, o
maquinário próprio da amanualidade, produto da mais avançada
técnica ocidental, é significado para um mundo não-amanual que
precede a ele.
Heidegger entende que a verdade dos objetos se instaura
na não-amanualidade do sentido da obra de arte, por exemplo.
Entretanto, isso faria sentido para um mundo ocidental onde há o
predomínio da técnica sobre o sentido, o que não vale para o
mundo latino-americano, em que a técnica só é possível em um
mundo já amanual. Isso significa que apenas restringindo aos
setores mais ocidentalizados das sociedades latinoamericanas
poderíamos interpretar nossa realidade a partir do que Heidegger
entende como Era da Técnica, pois grande parte da sociedades
desse continente não reificaram o mundo tal como essa era
preconizaria.
Kusch (1999) distingue também o Ser burguês europeu,
que Heidegger expressa como Ser autêntico, do mero-estar dos
povos ancestrais americanos. O povo comum latino-americano
pós-colonização, em seu mundo vivido, não está subordinado ao
Ser europeu, mas ao mero-estar ancestral, sendo que o Ser,
entendido para Heidegger como ser autêntico da propriedade de si,
nunca está acessível ao povo latino-americano que é, por sua
condição, despossuído e mais ocupado com a manutenção da sua
vida no dia-a-dia do que pré-ocupado com o futuro de si, próprio
ao Ser heideggeriano. Isso nos provoca a repensarmos que
categorias como o porvir, projeto existencial ou o predomínio do

Gustavo Alvarenga Oliveira Santos | 33

futuro sobre os demais êxtases temporais, precisam ser repensadas
para a compreensão adequada do popular latinoamericano. O povo
da América em sua maioria, em consonância com sua condição
sócioeconômica, vive em um mundo mais relacionado ao presente,
aos ciclos cósmicos, presente nos calendários festivos e à fruição da
vida no presente.
Em suma, somos margem, Outro, dis-tintos ao
pensamento europeu e muitas das vezes seguimos sem a crítica
adequada. A apreciação de Dussel quanto à totalidade do sistema
também caminha neste sentido. Os sistemas estão organizados
como peças funcionais que cumprem um objetivo, são
autopoiéticos, ou seja, tendem a crescer e reproduzir a si mesmo.
As peças muitas vezes são humanas e, no caso do sistema
econômico maior, o capitalismo, os humanos não são concebidos
como Outros, pessoas, mas fetichizados como máscaras amorfas,
sem singularidade ou transcendência. No sistema, os humanos não
são considerados como livres, , transcendência própria ou
liberdade, mas funções de uma parte, no entanto como
profissionais psi sabemos que nenhuma individualidade se reduz a
uma peça do sistema, caso isso ocorra estamos diante de uma
grave patologia. O gosto burguês pelas máscaras sociais, seu ciclo
de autoelogios, suas festas de pompa, bem como a máscara da
pobreza, do índio ou das mulheres servem e reproduzem o sistema
da forma como ele deve funcionar, produzindo um algo que tudo
abarca e não permite a dis-tinção. O dis-tinto no sistema colonialcapitalista é visto como di-ferente, e nesse sentido é concebido
como um Outro que não vende sua força de trabalho, pois não
dispõe de sua liberdade e vida para servir. Em momentos de
guerra, o Outro do sistema tende a ser eliminado, como ocorreu
nos sistemas totalitários do mundo ocidental, já em momentos de
paz ele segue sendo uma máscara que, no máximo, é usada para a
caridade e a hipocrisia da benevolência das classes abastadas.
Das duas formas o sistema não tolera o Rosto, a
singularidade, ele precisa homogeneizar todos dentro de suas
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funções, por isso ao Sistema interessa teorias que reduzem as
singularidades a peças funcionais que visam o controle social e a
adaptação do Um à totalidade. Não podemos negar, por outro lado,
que todos fazemos parte de um sistema que se justapõe uns aos
outros, e que um indivíduo vive em múltiplos sistemas que do
ponto de vista tópico se conglomeram de modo transversal e
longitudinal. Sistemas econômicos, sociais e políticos, tendem a
abarcar outros microssistemas que, por sua vez, servem a esses
grandes. Se seguirmos de perto o pensamento marxista como o faz
Dussel, o sistema econômico capitalista tende a abarcar os demais
e quanto mais rápido se autoproduz mais fagocitário se torna de
sistemas que lhe podem ameaçar ou se rebelar contra ele. O
trabalhador, nesse caso, é o expropriado principal, pois vende sua
força de trabalho como mercadoria e se aliena na fetichização do
seu desejo em objetos de consumo que o sistema produz para se
retroalimentar.
Pois bem, a filosofia da libertação deve desvelar o rosto do
Outro, o trabalhador oprimido pelo sistema de classes capitalista.
Desvelá-lo significa apostar em sua capacidade de autogestão e de
produzir sua própria subsistência sem vendê-la para o lucro alheio.
A finalidade cooperativa e comunitária destoa do individualismo e
da competitividade própria ao sistema colonial-capitalista; as
relações cara a cara de intimidade e amor não são possíveis em
sistemas fechados e autopoiéticos, mas em sistemas que permitem
aberturas para o aparecimento do Rosto e da possibilidade de
compartilhar, ou seja, que possibilitam a dis-tinção e o contato
entre iguais dis-tintos. Por outro lado, as relações não mascaradas
e a capacidade de viver em comunidade, potencial da cultura
latino-americana, como afirmava Kusch (2008), demonstra que
em nossas terras há um socialismo latente graças à cultura dos
povos originários e de origem africana que tinham a vida
comunitária como base de convivência.
Em resumo, Dussel inaugura a Filosofía de La Liberación
como movimento de resistência e transcendência ao pensamento
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eurocêntrico. Sua obra, além da perspectiva epistemológica,
apresenta-se também como uma revisão da história que,
geralmente contada do ponto de vista europeu, tende a ignorar a
participação de outros povos, como os chineses, semitas e hindus.
Esse pensamento aposta no encontro com o Outro, tal como
preconizado por Levinas, que daria a possibilidade de que os
ignorados possam fazer parte do pensamento e habitar uma
filosofia que os libere da opressão da ontologia do sistema.
Portanto, trata-se de um pensamento que substitui a totalidade da
ontologia heideggeriana pelo Rosto do outro como transcendente, e
a visão da totalidade do sistema capitalista tal como entendido por
Marx, pela voz do Outro trabalhador excluído, povo. Nesse sentido,
Dussel vai além de Levinas, que entendia esse Outro apenas como
o rosto imediato do cara a cara, mas o ignorava enquanto liberdade
coletiva.
O Outro pode ser alcançado em seu mundo, pois
analogamente ele tem um mundo semelhante ao meu e não
diferente, por isso Dussel insiste no termo dis-tinto, que do latim
se traduziria como duas cores, dois tingimentos, mas não diferente, como duas formas de fazer, dois uns. Se o Outro é distinto, ele também é semelhante, não diferente, ou seja, desde meu
mundo eu posso captá-lo. O autor entende que o pensamento
unívoco de origem helênica e vigente no ocidente anula o diferente,
e o pensamento analógico pode recuperá-lo como distinção
analógica. Assim, o outro pode ser acessado via analogia possível
frente àquilo que faz com que dois mundos sejam partes da mesma
humanidade. Por isso, na Filosofia da Libertação, a voz do Outro
precisa ser escutada, tal como mostra Kusch quando contrapõe a
leitura heideggeriana ao pensamento do mundo vivido dos
operários bolivianos. No nosso caso, entendemos, como terapeutas,
que não temos escutado os mundos populares, pois eles são o
Outro do sistema filosófico e epistemológico que trazemos na
formação acadêmica tradicional. Se os escutarmos bem, afinados
com sua voz, poderemos produzir conhecimentos muito mais
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próximos ao mundo vivido popular, possibilitando construir uma
via terapêutica para sua libertação.
B-) O Outro e a Psicoterapia: Revisitando a Terapia Existencial
Consideremos que Ludwig Binswanger e Medard Boss
tenham sido os primeiros psicoterapeutas existenciais. Em ambos
encontramos algumas características comuns que irão, de alguma
forma, orientar a produção científica e os atendimentos nessa
“nova” abordagem. Binswanger e Boss abraçaram a concepção de
ser-no-mundo heideggeriana e, a partir dela, propuseram
descrever os mundos dos pacientes psiquiátricos. Ambos
trabalhavam em clínicas privadas e os casos descritos por eles,
especialmente os de Binswanger, são descrições que se apoiam na
intuição do mundo vivido de seus pacientes com o suporte das
categorias de Heidegger e Husserl. A descrição dos casos e as
proposições teóricas na tentativa de sistematizar um conhecimento
compreensivo dos pacientes são logros interessantes para a
evolução da arte da psicoterapia, no entanto, uma contradição
importante que, a nosso ver, torna-se inerente à psicoterapia
existencial aparece neles e entendemos que tenha origem no
pensamento heideggeriano.
Por um lado há uma tentativa de aproximação ao mundo
vivido dos pacientes, com base na ontologia geral de Heidegger, o
que possibilita que se tenha a temporalidade, a espacialidade e a
corporeidade como existenciários que possibilitam compreender o
mundo, principalmente o patológico, que em geral aparece como
um mundo privado de possibilidades. No entanto, por outro lado, a
maneira como esse mundo foi acessado depõe contra a tentativa de
compreensão com que ele foi descrito. Um dos principais casos
clínicos publicados por Binswanger, Ellen West, não foi baseado
em um único atendimento, mas em pesquisas biográficas
fundamentadas em prontuários médicos encontrados na clínica de
Beleveulle, de propriedade de sua família. Ellen West é um caso
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paradigmático de análise existencial, pois a partir de alguns dados
de sua biografia o autor pôde demonstrar como se aplicam
algumas categorias heideggerianas, compreendendo o suicídio da
moça desde o sentido de seu mundo. O mesmo se aplica mais ou
menos a outros casos, famosos e paradigmáticos: Binswanger
pouco diz de sua relação com o paciente, como o faz Freud, por
exemplo, mas demonstra em relação a eles uma atitude
contemplativa, douta, de quem, com base em categorias
existenciais, pretende desvelar o sentido de mundo de seus
pacientes.
Poderíamos dizer o mesmo de Medard Boss que pouco ou
nada fala de sua clínica. Em Seminários de Zoolikon, alguns casos
são submetidos ao escrutínio rigoroso do mestre Heidegger que
possibilita uma compreensão fidedigna a uma concepção
ontológica daseinsanalítica. No entanto, uma diferença entre os
dois psicoterapeutas expõe uma das principais características da
psicoterapia existencial que permanecerá no tempo. Binswanger
entende que o conceito de Sorge (para Heidegger significa o Ser do
Dasein) traduzido comumente como cuidado ou cura, poderia ser
entendido como sinônimo da palavra Amor, conceito que ele
passou a adotar como o que possibilita a cada Dasein se cuidar e se
dirigir ao Outro.
Binswanger confundiu o ôntico com o ontológico. Segundo
as críticas de Heidegger e Medard Boss, o conceito de Sorge nada
mais é que uma acepção geral do ser do Dasein que pode antecipar
a si mesmo, colocar-se diante a algo, e não uma atitude de seres
ônticos em relação aos demais. Essa discórdia provocou uma
divisão, que persiste atualmente, entre os chamados Analistas
Existenciais, que seguem mais de perto o pensamento de
Binswanger, e os Daseinsanalystas, mais próximos a Boss, ou seja,
mais fiéis ao pensamento heideggeriano por excelência. A questão
é que, embora sempre fora um analítico na descrição dos casos
clínicos, Binswanger propôs um conceito que propunha o Sorge
(Amor) como ser além do mundo, para além da totalidade
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ontológica do Dasein. O leitor atento já identifica a analogia entre
esse pensamento e o de Levinas, e ela de fato existe, porém
segundo Freire (2008):
(...) é possível pensar a psicologia fenomenológico-existencial
como sendo uma abordagem que permitiria o acesso ao Outro,
numa aproximação com a ética da alteridade radical. Isso
implicaria, no entanto, mais que a compreensão do ser-nomundo como ser-com-os-outros, em aceder à incondição humana
de ser-por-e-para-Outrem. O Amor em Binswanger
corresponderia então à ideia de cuidado-para-com-Outrem, na
direção dos outros e para além-do-mundo. É possível, portanto,
buscar o Outro na Daseinsanalyse, desde que não se depure da
dimensão ética deste Outro, que aponta para o infinitamente
Outro. (p. 275)

Aqui mora a contradição: Binswanger aponta a
possibilidade da cura mesma como a possibilidade da vivência do
amor e da amizade, ir para além do mundo em direção ao cuidado
para com o outro, seu ponto de partida é o ser-no-mundo. Seu
princípio seria o mundo vivido apoiado na ontologia heideggeriana
ou nas chamadas sínteses passivas de Husserl, como o faz em suas
obras mais tardias. Por outro lado, Binswanger aventura-se no
pensamento filosófico ao propor desde a filosofia heideggeriana
que haja um mundo para além da totalidade ontológica proposta
pelo autor alemão. Isso se deve, em parte, à proximidade de
Binswanger com o pensamento de Buber e a sua proposta de
alteridade Eu-Tu. De todo modo, a cura se dá quando o paciente
consegue estabelecer vínculos com Outrem na forma de cuidado
em termos de amor e amizade.
Por sua vez, o terapeuta, para o mesmo Binswanger, não
deveria se portar como um douto ou sábio que tudo sabe sobre o
paciente, mas manter-se no mesmo patamar, como um
companheiro existencial. A distinção entre a posição filosófica de
Binswanger e Levinas, porém, reside no fato de que, para o último,
a base ou fundamento anteriori a toda a análise é a ética, ou seja, a
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relação com Outro é anterior à própria ontologia e escapa a essa.
Da mesma forma, a Análise Existencial é muito criticada por, ao
partir da ontologia total, não levar em conta as distinções dos seres
ônticos e por isso não se prontificar a analisar as diferenças ou, no
nosso entender, as dis-tinções, como as de gênero, de cultura e de
classes sociais. A psicanálise freudiana, por outro lado, centra boa
parte de suas análises no problema da relação analítica e na
distinção entre os gêneros.
Assim, embora preconize que as relações com o outro
sejam de outra ontologia, as análises de Binswanger não apontam
para um Outro da terapia, mas para mundos patológicos cativos às
categorias. Ou seja, a psicoterapia existencial começa reconhecendo
uma alteridade radical, rebelde ao modo totalizante da ontologia
heideggeriana do ser-com, mas tratando esse ser-para-além-domundo como uma categoria totalizante do mesmo modo que a
ontologia heideggeriana, pois a tem como princípio. Em suma, a
psicoterapia existencial reconhece o Outro, mas não permite que
esse apareça como infinito e transcendência, como o queria
Levinas, pois o nega no bojo mesmo de suas sistematizações.
Sobre a atitude do terapeuta em relação ao paciente,
Binswanger e Boss estão de acordo quando criticam o conceito de
transferência freudiano. Não pode haver transferência se cada
encontro é único e genuíno e deve demonstrar ao paciente os
modos de experienciar e ser aos quais o seu mundo não está
aberto, de forma que se a pergunta clássica da psicanálise
freudiana é o “por que?”, em uma análise existencial essa seria o
“por que não?”.
Já no contexto de desenvolvimento da psicologia existencial
nos EUA a questão da relação com o Outro é relevada. Rollo May,
organizador do livro Existence, obra que marca a entrada da
perspectiva existencial na psicologia nos EUA, talvez tenha sido o
mais filosófico e erudito entre os estadunidenses. O ambiente norte
americano, contudo, como é de conhecimento comum, é mais
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pragmático, empírico e, no caso específico da Psicoterapia
Existencial desenvolvida por lá, mais experiencial.
Nesse sentido, a relação com o Outro é problematizada de
forma que, no caso da proposta de Carl Rogers, por exemplo, ela é
o centro dos problemas, das teorizações e do desenvolvimento da
abordagem. Não estamos igualando Carl Rogers à Psicoterapia
Existencial, mas não podemos negar sua influência para os
desenvolvimentos ulteriores dessa perspectiva. O conceito de
Pessoa aqui ganha muito valor e é visto como uma totalidade
integral e indivisível que tem um mundo próprio e se comunica
com o Outro. A dificuldade aqui está no que Rogers chamava
incongruência, uma distância entre as emoções, sua expressão e o
pensamento, fruto de relações inautênticas. Cabe ao terapeuta
restaurá-las, desde que se ofereça com atitude de autenticidade,
congruência e aceitação incondicional, possibilitando que a Pessoa
ative seu potencial de autorrealização, inerente a qualquer ser
humano, mas bloqueado por relações inautênticas. Nesse sentido, o
terapeuta se revela como uma Pessoa, estabelece uma relação
direta e pode dizer o que passa com ele, estabelecendo uma relação
horizontal, sem as hierarquias típicas de outros segmentos
terapêuticos.
Yalom, de modo mais recente, autor de um livro clássico e
sistemático intitulado Psicoterapia Existencial chega a repetir de
forma irreverente uma máxima que acompanha toda a sua obra: A
Relação é o que cura. Para esse autor, a Psicoterapia não deve ter
técnica única, método qualquer, mas se basear na qualidade do
encontro entre terapeuta e cliente. Estando atento a alguns
princípios e características pessoais do terapeuta, o autor propõe
que esse deve se revelar como autêntico, genuíno e se mostrar o
máximo necessário para que o cliente se sinta no mesmo plano
humano que ele. Para Yalom não se pode falar de Eu e Outro, mas
de nós, já que no encontro terapêutico ambos, Terapeuta e Cliente,
são partes da mesma existência. As dimensões existenciais, comuns
a todos os homens, seriam cinco: a finitude, a liberdade, o
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isolamento existencial e o sentido da vida. Todos nós temos que
responder a essas dimensões, que não podem ser solucionadas por
serem dilemas existenciais, e a existência é trágica. De todo modo,
o terapeuta não deve permanecer em uma atitude de objetividade
desinteressada, mas de participação, pois ele também precisa
responder à existência.
É interessante que a problematização da relação
terapêutica tenha mais eco nos EUA que na Europa, onde a terapia
existencial se preocupou mais em categorizar os diferentes mundos
do que propriamente trabalhar a relação. Por outro lado, o alcance
terapêutico das terapias estadunidenses não foi muito amplo.
Enquanto na Europa os psiquiatras trabalhavam basicamente com
pacientes graves, submetido à internação psiquiátrica que
apresentavam sintomas psicóticos, nos EUA, os terapeutas se
centravam em pacientes com queixas mais simples e, em ambos os
casos, tanto Yalom quanto Rogers viveram sempre em um clima
econômico que valorizava a individualidade, as capacidades e as
potencialidades do Eu, nutrindo-se da ideologia do self made man
estadunidense. Ou seja, o pressuposto acaba sendo o de uma
sociedade harmônica que dava espaço ao indivíduo quão mais
expressivo, livre e disposto a buscar seus potenciais ele fosse, não
aparecendo a alteridade dos dis-tintos.
Os movimentos de contestação e da chamada contracultura
nos EUA foram contemporâneos à maior liberalização da economia
e ao combate às classes conservadoras e aristocráticas. O indivíduo
autêntico era requerido, entretanto, quando se chocava com outra
autenticidade, não era problematizado. Ou seja, a base dessas
terapias é tautológica, como se houvesse um Ser interior que
guiasse e disponibilizasse o homem para a vida, e esse Ser, mais
fortalecido, teria capacidade de resolver esses conflitos graças à
autoconfiança e a autoestima. O mesmo se dava com outras formas
mais catárticas de terapia, que tiveram muito sucesso nesse tempo.
O que falta a essas teorias é a mediação com o poder do sistema,
elas são tautológicas na medida em que a pessoa afirma sua
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mesma posição de fundo enquanto condição. Senão vejamos, ao
me expressar autenticamente e genuinamente em um mundo,
escamoteio que, de algum modo, sou uma função de um sistema
ou de uma totalidade da qual faço parte. Apenas pressupondo uma
sociedade igualitária se poderia prever a autenticidade como um
algo a ser alcançado. Assim, ao se tratar a Pessoa e o companheiro
existencial as terapias existenciais de inspiração estadunidense não
tratam o ente funcional parte de um sistema embutido em uma
totalidade de poder, mas fortalecem um Ego que pode aparecer
somente quando existam relações pessoais familiares. Daí a
tendência muito forte nessa época de formar grupos e/ou
comunidades que funcionavam como sistemas autogestivos e
autóctones, fora da sociedade hierarquizada. Nestas, os princípios
teóricos podiam ser adotados como a autenticidade e a
pessoalidade nas relações.
Em nosso entender essa postura tende a tamponar os
conflitos sociais, as dis-tinções culturais e a solidariedade social em
troca de um nós-autêntico contra um tu-inautêntico da própria
cultura. Ao inaugurar esse nós-autêntico ou apostar nas relações
pessoa a pessoa, termina-se por instaurar um sistema que não
pode se sustentar fora de uma economia social mais ampla e que
tende a excluir todos os outros “inautênticos”. A falta de uma
análise da sociedade e até a ingenuidade política presentes nesses
autores chama atenção. Não há aqui uma proposta de encontro
com alteridades, tampouco de esclarecer os conflitos do sistema, o
que ocorre é um acordo entre a pequena burguesia de encontrar
lugares seguros e verdadeiros de convívio social que a possa dividir
e, paradoxalmente, protegê-la do Sistema e dos Outros sociais ao
redor. Assim, em seu fetichismo libertário, as terapias humanistasexistenciais estadunidenses evocam o seu perfil conservador e
corporativista, com ênfase no individualismo burguês e no
romantismo expressivo, similares aos acordos entre cavalheiros da
alta corte.
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Mas voltemos à Europa, mais especificamente à Inglaterra
dos anos 60, onde se encontra a figura de Ronald Laing, fundador
do movimento da antipsiquiatria. Laing teceu uma síntese
complexa e não ingênua da relação entre os indivíduos e os
sistemas sociais. Ele e seu companheiro David Cooper se
inspiraram no trabalho de Sartre e tiveram notada influência da
psicanálise inglesa. A influência de Sartre tem relação com a
segunda parte do trabalho do autor francês, dedicada a entender as
relações entre grupos, indivíduos e instituições com um forte
acento marxista e existencialista ao mesmo tempo. Assim, o Outro
foge de dois riscos que acabamos de discutir: de uma ingenuidade
empírica e filosófica e da ingenuidade social e antropológica. Laing
tem clara a relação entre Pessoa e Sistema, tanto que entende que
um indivíduo pode ser compreendido como comportamento,
aspecto observável dentro de um sistema, e experiência, aspecto
pessoal e interno da experiência. Entre esses dois há polos teóricos
que se centram somente na experiência, como a psicanálise, e
outros sobre o comportamento, como as teorias comportamentais
que irão entender o sujeito como uma função dentro do sistema.
Caberia então ao terapeuta entender a experiência de cada
comportamento e o que mantém o comportamento no conjunto do
sistema. Se o sujeito se isola na experiência negando fazer parte do
sistema, ele pode estar agindo de forma implosiva, ou seja, vive sua
experiência sem relacioná-la com os outros ao redor, o que pode
ocasionar uma implosão psíquica, por outro lado se ele se esforça
por se adaptar ao sistema, negando sua experiência interna, ele
tenderia à explosão. Nos dois casos, Laing propõe uma leitura
psicodinâmica que considera a relação entre a Vida/Existência,
experiência, e o lugar no Sistema, comportamento.
O indivíduo no sistema age em má-fé, ou seja, conforme o
seu papel social, já como experiência ele é um ser singular
desconectado do meio social. No primeiro caso, ele desenvolve um
modo próprio para responder ao Sistema que é chamado sistema
de falso self. Esses são falsos Eus que buscam se adaptar às
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exigências do entorno social coincidente, nesse sentido, com o que
Dussel denomina como máscaras. O indivíduo adaptado se reveste
de uma armadura para ser aceito ou de um estereótipo que lhe seja
adaptativo, por isso aparentam extrema normalidade. De todo
modo, o que está em jogo nos sistemas de falso Eu é a camuflagem
do Eu interior, que não deixa que ele transpareça, pois esse
desvelaria os seus desejos, vontades e necessidades, ou seja, sua
experiência. Em resumo, de acordo com os conceitos que estamos
defendendo até aqui, o indivíduo, para não se mostrar como um
Outro, mostra-se como uma máscara que em algum momento se
desfará resultando em uma crise psicótica ou neurótica grave.
A proposta de Laing é uma síntese que reúne vários
elementos da terapia existencial, principalmente uma concepção
filosófica fenomenológica existencial que parte de totalidades
ontológicas e a noção experiencial alinhada ao pensamento
estadunidense. No entanto, ele acrescenta a visão de um sistema
social não harmônico, mas em conflito, dentro do qual o indivíduo
é oprimido e pode responder com base em um sistema (falso-self)
opressor. A esquizofrenia para o autor se dá, pois, como a explosão
ou implosão do Eu interior encarnado, guardião da experiência
própria que responde ao corpo seus desejos e necessidades
abafados pelo Falso Self, herdeiro do Sistema Social. O Eu Interior
aprisionado é incapaz de se adequar à realidade e exercer ações
significativas. O corpo, uma vez governado pelo sistema de falso
self, é concebido como um objeto e não como componente vital,
pois em relação a ele indivíduo tende a estar hiperconsciente,
reagindo à sensibilidade de forma hipocondríaca, não respondendo
espontaneamente ao mundo percebido.
A incapacidade dos esquizofrênicos em fazer parte do
sistema sem essa dissociação explosiva ou implosiva do Eu interior
é o que provoca o surto. Em suma, os indivíduos normais
conseguem entrar nos sistemas, serem objetivados sem perder sua
originalidade enquanto os esquizofrênicos não. Por isso, Laing e
Cooper destacam o aspecto positivo da loucura, pois ela acomete
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àqueles que são incapazes de se adaptar às totalidades e liberam as
potências da alteridade, denunciando as opressões sofridas.
O Outro, nesse caso, denuncia, interpela, atordoa os
sistemas, sobretudo o psiquiátrico, que precisa ser revisto em prol
de um cuidado mais próximo para com os pacientes. O pavilhão de
Kingsley Hall, famoso na história da luta antimanicomial, foi
emblemático nesse sentido, pois nele pacientes e médicos se
igualavam em condição. O jaleco branco e o estetoscópio foram
abolidos em prol das mesmas vestes e de um compartilhar mais
humano.
No ano de 2015, Londres sediou o Primeiro Congresso
Internacional de Psicoterapia Existencial, o próximo ocorrerá em
Buenos Aires em 2019. Na Inglaterra, um grupo de autores já foi
categorizado como pertencente à Escola Inglesa de Psicoterapia
Existencial, dentre eles se destacam Spinelli e Emmy Van Deurzen.
Em comum, eles enfatizam a relação terapêutica, criticando a ideia
tradicional de mundo interno da psicoterapia existencial e
centrando mais na interseção ou na relação entre o cliente o
mundo. O terapeuta deve ser um Outro, no sentido de Rosto,
exceção à regra, que permite ao paciente ser para além do mundo
interno. Outrossim, cultiva-se um enorme rechaço às categorias
nosológicas psiquiátricas, em consonância com o movimento da
pós-psquiatria que pretende, em última instância, abolir o
diagnóstico como prática médica na saúde mental. A relação
terapeuta-cliente deve ser a mais aberta possível, não metódica,
nem sistemática, mas disposta à maravilha e à dúvida,
incentivando os pacientes a buscarem suas próprias respostas, em
vez de buscarem uma adaptação ao status quo. Nesse sentido, o
modelo inglês não se encaixa em uma perspectiva curativa nem se
propõe terapêutico no sentido amplo da palavra. Assim como a
terapia humanista estadunidense, esse modelo reduz o espectro de
clientes atendidos e prefere não se propor para além de um
determinado tipo de clientela que se dispõe ao que se denominaria
um encontro de análise conjunta de perspectivas da existência. Por
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isso, a nosso ver, ao abrir mão das referências nosológicas também
abrem mão das possibilidades de cura, apoio e tratamento de
transtornos mentais considerados graves.
No contexto latino-americano, podemos destacar Emilio
Romero, chileno radicado no Brasil. O autor, antes de tratar das
relações como fundamento, parte de uma antropologia do ser
humano em diferentes dimensões. A dimensão existencial é uma
delas, a mais alta, mas o autor não nega outras, como a biológica e
a afetiva. Isso quer dizer que a existência não é um a priori que
permite uma análise de todas as outras, mas uma dimensão
interpedentende. Sua escrita é repleta de exemplos clínicos e
descrições detalhadas de sonhos e histórias, com análises que
apontam sempre à multidimensionalidade, que possibilita amplas
categorizações. Sobre a relação terapêutica, destaca com
importância a atitude do terapeuta como alguém que deve
desenvolver algumas atitudes como espontaneidade, autenticidade,
criatividade e liberdade, já que com essas ele pode acolher,
estabelecer empatia, escutar e ser objetivo, possibilitando a cura.
Seu modo categórico demonstra que essas atitudes são
entrelaçadas e volta-se para o principio do diálogo e respeito,
cuidando para que não haja servilismo ou autoritarismo por parte
do terapeuta.
Feita essa retomada destacaremos na sessão posterior
algumas características essenciais do modo como a terapia
existencial concebe e concebeu o Outro e a relação com ele ao
longo de sua história. Dessa forma, nos perguntaremos em que
medida ela pode se tornar uma terapia popular com o suporte da
Filosofía de La Liberación e do pensamento decolonial latinoamericano.
C-) Terapia Popular no Contexto Latino-americano
Em todas as propostas de terapia existencial podemos
destacar alguns aspectos essenciais no que concerne à relação com
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o Outro. Antes de apontarmos esses aspectos é importante
clarificar de que Outro estamos tratando. Em primeiro lugar, o
Outro do demandante e do terapeuta, algumas propostas estão
mais próximas à alteridade do demandante e algumas tocam a
alteridade do terapeuta, citando ou recorrendo às suas
características pessoais e sua postura. Outra fonte de alteridade é o
Outro externo à relação terapeuta-demandante, que é o Outro
sobre o qual o demandante fala ou se expressa.
Isso nos conduz a entender com mais detalhe as relações
interpessoais em dois aspectos: o afetivo e o político. Em relação ao
primeiro, essa obra o elucidará como parte do âmbito da Vida,
enquanto que em relação ao segundo, como parte do âmbito do
Sistema. Isso não quer dizer que esses âmbitos possam reduzir a
compreensão das relações interpessoais que envolvem múltiplos
aspectos de âmbitos interdependentes, mas nos situam quanto à
complicada relação entre a liberdade, o vínculo e a opressão.
Todos somos totalidades ontológicas, pois somos um
mundo à parte de qualquer outro e respondemos ao mundo e a
distintos mundos de forma singular e única. Não resta dúvida de
que esse princípio foi respeitado e tratado como fundamental pelas
terapias existenciais. Em todas elas a ideia de um mundo singular é
tácita ou explicitamente colocada. Algumas, de forma bastante
ordenadas, partem de uma ontologia existencial geral e a situam
na descrição dos mundos ônticos, como as clássicas propostas de
Binswanger ou Medard Boss, que são capazes de apontar a
distinção dos mundos patológicos, podendo explicitar o mundo
esquizofrênico ou maníaco, por exemplo. De modo tácito, as
propostas mais experienciais consideram a singularidade como um
valor em si mesmo e a ideia de um mundo vivido se mostra na sua
preocupação em estabelecer com o cliente relações significativas,
profundas, genuínas e voltadas às suas particularidades. O rechaço
a qualquer método terapêutico, lembremos que os clássicos se
apoiavam no método psicanalítico, demonstra isso, como em
Yalom e Spinelli. Assim, o que é típico das terapias existenciais em
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geral é o rechaço de qualquer sistema, por considerarem-no
reducionista à compreensão da totalidade ontológica das
singularidades, destacando-a como seu principal foco de cuidado e
análise.
Mas há uma exceção. A proposta de Laing não considera
apenas e unicamente a experiência, mas também o
comportamento e a complexa relação entre ambos. Desse modo, o
indivíduo não poderia ser tratado apenas como uma totalidade
ontológica, embora de modo nenhum a exclua, mas deve também
ser analisado e compreendido como parte de um sistema maior
que inclui desde a instituição psiquiátrica à sociedade como um
todo. Em suas obras que tratam da famíliae das implicadas
relações com o Outro, bastante influenciados por Sartre e a Escola
Sistêmica, Laing situa o indivíduo dentro de relações de poder, ou
seja, como um sujeito político. Ao fazê-lo, não se contenta em
simplesmente analisar o papel do indivíduo no sistema, mas busca
junto a ele sua via de libertação.
Por isso, ao longo de seu trabalho, Laing não apenas
descreve e problematiza casos terapêuticos, mas também a
rearticulação do sistema de atendimento nos hospitais
psiquiátricos. De nenhum modo os clássicos psiquiatras da terapia
existencial, Boss e Binswanger, questionaram os sistemas de
atendimento no qual trabalhavam; e em nenhum momento lemos
por parte deles uma crítica importante sobre os sistemas de
organização social e política a que estão sujeitos os indivíduos com
os quais trabalhavam. Entendemos assim que a terapia existencial,
ao se propor fora do sistema, assistemática, nega a realidade dos
Sistemas sociais resultando que, em muitos casos, seu trabalho
com fim terapêutico termina por reforçar sistemas de opressão e
alienação.
Por isso, é possível que uma forma de terapia que propõe o
respeito à singularidade e unicidade do indivíduo contribua com
sistemas que desrespeitam e anulam sua singularidade. Isso se dá
em parte porque os terapeutas existenciais não sistematizaram sua
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prática e, com isso, não problematizaram que as relações sociais
são mais (ou menos, a depender do ponto de vista) do que um sercom-aí-no-mundo total, elas estão implicadas em sistemas que
funcionam de modo totalizante, de maneira que cada singularidade
nada mais é que uma unidade funcional (ou série, para usar o
termo de Sartre) de uma máquina que opera independente da
unicidade de cada ser-aí. Não é impossível, portanto, que um
sistema adote um discurso libertário em prol da opressão, basta
ver que muitos dos terapeutas existenciais podem servir a
instituições que visam à opressão social e serão mais bem avaliados
profissionalmente quão mais se mostram a seu serviço.
Obviamente propostas de terapia que consideram o sistema, mas
não apostam na singularidade ou em um Outro, são mais bem
vistas e legitimadas hoje em dia, como é o caso da Terapia
Cognitivo-Comportamental. Outro caso é o da psicanálise que,
embora parta de um sistema endógeno, e pretensamente objetivo,
a realidade psíquica, sistematiza a relação terapêutica através da
descrição dos processos de manejo da transferência e, com isso,
pelo menos nos últimos anos, tende a aderir a autores que
entendem o sistema político e social como formas de controle da
subjetividade, como Foucault. De todo modo, a psicanálise
pretende libertar o sujeito aprisionado por determinações
endógenas, que não deixam de possuir uma exterioridade
sociocultural, como aponta Freud em suas análises da cultura e da
sociedade, como em Totem e Tabu, Mal Estar na Civilização e
outros.
O que passa com a Terapia Existencial e que gera críticas
de outras abordagens, não sem algum fundamento, é que ela, ao
não sistematizar sua prática, termina sendo sistematizada pelos
mecanismos de controle social que, ao não os estuda, termina por
os negar, submetendo-se a eles inconscientemente. Soma-se a isso
a crítica que aponta que a Análise Existencial não suporta a distinção, não há Outro e sequer sexo nesse modo de análise do ser
humano, a ontologia parece totalizar todos os matizes em que o ser
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humano aparece, incluindo gênero, classe social e cultura de
pertença. As demais abordagens realçam, a seu modo, as distinções
humanas, seja o gênero, as origens culturais e sociais, a história
vital ou a classe social. Isso se deve ao fato de que todas elas se
apoiam em algum sistema prévio, seja ele o das leis
comportamentais, o sistema psíquico ou o sócio cultural, já a
abordagem existencial possui uma ontologia geral que, em termos
filosóficos, tudo abarca, sendo portanto um meta-sistema, como
apontaria Dussel.
Pois bem, em nenhum momento nos valemos do termo
psíquico como classicamente é utilizado. Considerar o Psíquico
como algo a ser tratado joga fora o termo existencial. Se partimos
da totalidade do ser-no-mundo, entendemos o psíquico como uma
objetivação dessa dimensão, ou seja, uma visão sistemática que
visa a singularidade, não como um mundo ou propriamente outro,
mas como peça de um sistema, por um lado endógeno e por outro
determinado por sistemas políticos. A visão do psíquico, nesse
caso, não é libertadora, mas entende que, no melhor dos casos, o
sujeito possa reagir a essa libertação, seguindo cativo. A visão da
singularidade como comportamento, esse sim, de forma mais
clara, entende o indivíduo como unidade funcional dentro de
sistemas sociais aos quais deve se adaptar para funcionar. A ideia
de que devemos ajudar a funcionar é mais obediente e mais
resignada com os sistemas de controle e apresenta limites éticos
importantes que iremos tratar mais adiante. Promover terapias
baseando-se em estatísticas é perder a singularidade em prol de
seu papel como um a mais dentro de um sistema pretensamente
normal. Essa forma de terapia pode muito bem ser utilizada em
sistemas totalitários de forma totalmente inconsciente, pois, ao
reificar a dignidade humana como comportamento serve a um
sistema que, antes de qualquer coisa, precisa realizar seu fim,
sendo esse o único a ser considerado.
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D-) O que Propomos
Pois bem, se estamos tecendo uma forte crítica à Terapia
Existencial, ainda assim continuaremos e nos propomos terapeutas
existenciais incorporando alguns aspectos negados pela maioria
dos terapeutas dessa abordagem. O principal deles é seu papel
dentro de sistemas políticos e sociais, que pode aparecer, a
depender de cada caso, em: microssistemas, como são as relações
terapêuticas e familiares; mesossistemas, como são as instituições
a cargo do tratamento ou assistência social que empregam muitos
psicólogos; ou macrossistemas, como o são os sistemas econômicos
e políticos os quais fazemos parte como povo e/ou cidadão. De todo
modo, nosso ponto de partida ainda é o mundo, a existência, e não
o indivíduo como peça funcional de um sistema, portanto nossa
proposta é existencial. Não partiremos de nada que não seja o
mundo vivido, mas apontaremos para caminhos que sejam
externos a ele visando formas éticas que vislumbrem o Outro e sua
possibilidade de libertação.
Ora, determinado mundo se encontra em um sistema, o
sistema compõe o ser-no-mundo, mas não o totaliza como um
todo. Desde outro ponto de vista, o ser-no-mundo não se totaliza
nele mesmo, pois seu aspecto transcendental o joga para fora de si,
rumo a uma transcendência a ser vivida com Outrem, exterior, e
para fora do próprio sistema da qual ele é sempre rebelde, uma vez
que nunca se adéqua totalmente como uma parte funcional.
Quando vejo uma sala de aula do lugar de professor, a princípio o
que me é mostrado é um contingente de alunos que, naquele
momento, são partes integrantes do sistema universitário. Há um
momento, no entanto, em que os alunos podem se aproximar, um
deles me conta algo pessoal. A partir daí ele me revela como Face,
Outro, algo além ou aquém – a depender do ponto de vista – de seu
mero papel de aluno em sala de aula. Desse modo, ele foge ao
sistema para mim, já que para ele mesmo nunca é apenas um
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aluno, pois como tal pode refletir transcendentalmente sobre o seu
lugar em ser aluno no mundo.
Ser aluno e ser-no-mundo são partes que podem ser
complementares, opostas e debatidas dentro de uma mesma
realidade. Entre a sala de aula e a casa, muitos dos alunos
costumam debater sobre o ser aluno no sistema, em geral em
bares ou cafés, desse modo desvelarão e compartilharão os
aspectos vividos da função que executam. E nunca encontraremos
um “aluno” perfeito, a peça que encaixa adaptativamente à
instituição universitária, embora muitos possam abafar sua
singularidade utilizando essa máscara. Laing foi um dos que
apontou o quanto as máscaras sociais podem tamponar a
singularidade, levando com o tempo ao adoecimento; em nosso
meio esse termo foi debatido como normose por Pierre Weill. O
aluno perfeito, embora sirva ao sistema, é uma bomba existencial
prestes a implodir ou explodir, dependendo de como se rebelará
contra o sistema ao qual está inserido em prol de sua
singularidade, sua existência. Por outro lado, o “péssimo” aluno,
tende a ser expulso do sistema, ou está à margem desse, não
encontrando um lugar que lhe sirva como peça funcional.
A família é o primeiro sistema real a que as existências têm
contato imediato e ela ocupa um lugar especial, pois é onde os
protótipos de relação com os outros sistemas são estabelecidos.
Dussel cita esses protótipos – a Erótica, a Pedagógica e a Política. O
primeiro se relaciona aos tipos de relações eróticas que se mostram
a um mundo, obviamente elas respondem aos sistemas culturais
que as regulam, estampados na qualidade de relação e nos papéis
atribuídos a cada um. Sociedades mais machistas tendem a gerar
eróticas do mesmo tipo em distintas famílias, o que não quer dizer
que as relações desse tipo ocorrerão do mesmo modo e que podem,
ao contrário da tendência cultural dominante, não o serem. Cada
família, como um subsistema, responde ao sistema cultural da
instituição família que lhe é externa, podemos inclusive partir do
último para analisar o primeiro, no entanto, cada uma é dis-tinta, e
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é um dos elementos que singulariza cada existência. Mas a família
não é apenas o espaço da erótica e, em alguns casos, pode nem o
ser, se considerarmos que essa instituição também pode se compor
de membros que não mantém entre si relações desse tipo, como no
caso de pessoas que se juntam para viver sem o comprometimento
erótico ou das tradicionais famílias monoparentais femininas que
abundam nas classes populares brasileiras. De todo modo, a
existência irá lidar com esse modo de relação em algum momento,
seja no contato com a casa ou a rua.
Outro elemento, contudo, é mais comum à totalidade das
famílias, a pedagógica, trata-se da relação entre o adulto e a
criança na repressão do infantil, ensino e condução de seu
desenvolvimento para a vida adulta. Aqui também está o cuidado e
manutenção da vida do infante, que são mediados por outros
sistemas que determinam e significam a forma e os modos como se
dá essa relação. Espera-se que ela gere comportamentos adequados
da infância para a futura adaptação do adulto a outros sistemas
sociais, sendo o mais imediato o da escola, cujo protótipo de
relação seguiria na relação mestre-educando.
O terceiro tipo de protótipo de relação inaugurada na
família é a relação entre irmãos, que gera concomitantemente
colaboração e disputa que se concretizará depois na política. Os
irmãos colaboram ou disputam seu lugar na casa; estando
submetidos ao poder dos pais, precisam também tecer um papel de
negociação ou sedução na relação entre eles e os poderes acima.
Por isso, essa é a relação que se estenderá entre colegas na escola,
no trabalho ou entre grupos de amigos. Por outro lado,
entendemos que a amizade genuína não está inscrita no sistema,
embora possa ser gerada dentro dele. A amizade já permitiria o
olhar de um singular que não está compromissado em nenhum
sistema, assim como o amor na amizade, ela pode inaugurar o
Outro infinito e a exterioridade, sendo que é nessa dimensão que
deve se instalar a relação terapêutica.
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No entanto, não é obviamente no plano da amizade que a
relação terapêutica passa a responder. O cuidado da psicanálise em
sistematizar essa relação demonstrou que ela, a princípio, está
sujeita à chamada transferência, ou seja, a protótipos de relações
familiares antigas, principalmente na relação com os genitores ou
responsáveis, portanto ela se refere à pedagógica, incluindo nela
uma erótica, uma vez que a primeira é o protótipo arcaico da
segunda, já quea energia sexual tem aí um papel preponderante.
Ao refutar esses sistemas básicos, o terapeuta existencial pode se
embrenhar numa relação de fortes conteúdos transferenciais
antecipando sua vocação genuína, mas na maioria dos casos não é
assim que se dá. A depender do lugar em que determinada
existência se localiza dentro de um sistema e suas instituições, a
relação terapeuta-demandante já trará uma sistematização de
antemão, pelo menos por parte do demandante. Cabe ao terapeuta,
em primeiro lugar, ler esse lugar, analisá-lo, compreender bem e
responder de que forma esse mundo se concebe a mim em seu
sistema de relações. Por outro lado, o terapeuta deve ultrapassar
esse modo de relação rumo a um mais genuíno, o que, a depender
de cada caso, pode não ser tão simples. O que se dá no sistema
familiar, assim como em qualquer sistema, não é uma relação com
o Outro, mas com uma função – essa é uma das grandes
dificuldades das neuroses, que estende essas relações para âmbitos
estranhos a ela. O terapeuta deve ter a habilidade em reconhecer o
Tu-familiar e ajudar o demandante a responder ao totalmente
Outro.
Trabalhando terapeuticamente com adolescentes em
conflito com a lei, vemos a complexidade dessas relações em
sistemas. Muitos deles, por exemplo, trazem como protótipo a
relação pedagógica modelada pela ameaça e pelo medo. Ou seja,
quando nos apresentamos no lugar de terapeuta, é difícil que eles
nos concebam de outro modo, a princípio, que não seja o
policialesco, ao qual já estão acostumados. Se lhes perguntamos
algo a respeito de sua vida podem ficar em silêncio ou disparar
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clichês típicos de quem se sente acusado de um crime e precisa se
defender. Acostumaram-se em seu trato com as autoridades a
ocultar informação, enganar e buscar subterfúgios que estejam de
acordo com o seu interesse. Demonstrar que você não responde a
esse mesmo sistema é um desafio que deve ir se desvelando por
uma atitude de espera e confiança que se deve transmitir. Criado
esse vínculo o trabalho pode fluir com alguma facilidade, já que,
enquanto adolescentes criados à margem dos sistemas, a amizade é
um modo mais acessível de relação, mais disponível do que aos que
se encontram no centro, acostumados a se relacionar com o Outro
apenas como função.
O saber popular nos diz que os vagabundos nutrem a
amizade, enquanto que os inseridos no mercado de trabalho, as
relações falsas. Explicamos que os primeiros, pouco devem aos
sistemas de poder e opressão, pois estão, de algum modo, livres de
papéis sociais a que devem responder, enquanto os segundos
podem, de maneira conveniente a seus interesses, moldar suas
relações através de troca de favores e delegações de poderes para
se ajustarem ao sistema de trabalho. Isso também explica a
corrupção política e o poder legitimado que alguns conquistam
jogando as regras do sistema a seu favor. De toda forma, tudo isso
desvela que nenhuma existência se reduz a uma função dentro de
qualquer sistema, a existência é singular, ela pode
transcedentalmente colocar-se à parte de qualquer organização
sistemática, refletir e agir em prol de seu mundo. Isso nos leva à
complicada relação entre as totalidades ontológicas e as totalidades
do sistema e seu ultrapassamento.
Como nos ensina Laing, a existência responde ao sistema
através de seu comportamento. Definimos comportamento como a
ação, voluntária ou não, em função de um sistema, podendo ser ele
endógeno ou exógeno. Qualquer existente pode manipular seu
comportamento, como vimos no exemplo dos adolescentes em
conflito com a lei, que podem executar ações em vista e em função
de um ambiente, ou no caso do bom aluno que se adéqua ao
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comportamento esperado pelo sistema universitário, ou o bom
trabalhador que se esforça por se adequar ao regime de trabalho.
Já do ponto de vista ontológico, o comportamento é uma resposta
livre, o que não quer dizer que seja sempre voluntária às questões
do sentido existencial. Posso tanto me programar para exercer um
comportamento adequado a um determinado sistema, com o fim
de realizar um sentido existencial, como posso utilizar um
comportamento inadequado a esse sistema para atingir o mesmo
fim. Adolescentes em conflito com a lei, abrigados em uma
residência terapêutica podem, com seu comportamento, infringir
as regras do sistema de convivência imposto pela casa,
demonstrando inadequação àquele tipo de sistema, porém a
experiência daquela infração pode ser o oposto do que o
comportamento denota para o sistema, ou seja, não adesão a um
tratamento contra a adição às drogas. Nesse sentido, o
comportamento desvela, na experiência, a sua luta interna contra a
adição e os desafios quando o Outro da convivência diária, seus
colegas, são parte desse desafio que ele precisa reassimilar e
reconfigurar em sua existência, mas não consegue. Pode ser que
um adolescente específico, mostre um “bom” comportamento para
o sistema, mas não tem interesse em se tratar ou vislumbra outra
forma de existência fora do modo como vivia entre as drogas e a
criminalidade, o sentido de seu mundo não foi alterado, o sentido
de sua existência permanece o mesmo, embora o comportamento
possa ter mudado.
Sabemos por experiência clínica que pode não ser difícil
controlar sintomas ansiosos manipulando o pensamento em
função do sistema do organismo – o sucesso que técnicas de
controle de ansiedade tem tido em diminuir os sintomas de
transtornos ansiosos, como o pânico, demonstram isso –, porém a
experiência existencial pode ficar intocada e a angústia, manifesta
antes através desse sintoma comportamental, pode rapidamente se
deslocar para outros comportamentos. Enfim, o comportamento é
uma resposta a um sistema, incluímos aqui o sistema chamado
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“psíquico” ou ambiental, mas não porta em si o sentido do mundo,
próprio a cada um. O comportamento pode ser lido em função da
totalidade sistemática quando o trato como modo de
funcionamento do sistema. Como professor, posso pedir que
determinado aluno não converse tão alto, em prol do
funcionamento do sistema da aula, mas nada sei sobre a angústia
que o levou a falar com o companheiro ao lado. Como professor,
sou mais uma parte de um sistema que precisa funcionar, estou
inscrito no modo de relação da pedagógica, mas como terapeuta
uma relação distinta precisa acontecer para que eu me ofereça em
outra forma de relação e possa tratar a existência inserida em um
sistema, promovendo-lhe sua libertação.
Eis o novo desafio da terapia existencial que essa obra
lança, com uma visada especial para os contextos populares, nos
quais os sistemas são majoritariamente opressores. Se no sistema
universitário existem opressões, essa se sustenta, na maioria das
vezes, em prol da formação dos estudantes para sua inserção no
sistema laboral. De algum modo os estudantes podem se valer
desse sistema e aprender com ele determinados comportamentos
para sua realização de sentido existencial, a se concretizar em uma
profissão ou em um fazer como o da pesquisa acadêmica etc.
No entanto sabemos, pela própria experiência, que a
simples adaptação ao sistema universitário, não garante, por si só,
uma rica e significativa experiência profissional futura, já que essa
última depende, em grande parte, do sentido existencial do próprio
estudante. O sistema universitário é um exemplo de um sistema
que não é opressor por excelência – embora também o possa ser –
mas progressista, visa à progressão, transmissão e investigação do
conhecimento humano e serve à maioria de seus membros, como
os professores e estudantes. A mesma lógica não se aplica ao
sistema de trabalho do pessoal da limpeza da mesma universidade.
Esse sistema não é progressista, senão cíclico, basta-se em uma
temporalidade diária, não envolve os humanos em um projeto
futuro, mas os devolve continuamente a um mesmo ritmo; pouco
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proveito podem tirar dali seus trabalhadores a não ser uma renda
mínima para sua sobrevivência. Há pouco espaço para uma
existência voltada ao futuro entre os trabalhadores desse sistema,
enquanto a universidade tende a avançar planos e projetos, sejam
eles na produção de conhecimento e transmissão e reprodução de
outros saberes, seria parte dela a manutenção diária desse
ambiente limpo. No caso brasileiro, ainda mais, as atividades meio,
ou de manutenção da vida diária, tornam-se atividades fins para
grande parte de sistemas de trabalho, a única progressão do
sistema de trabalho do pessoal da limpeza é o crescimento do lucro
do dono da empresa. Seu lucro é garantido da forma mais
opressora possível, pois se alimenta exclusivamente do tempo de
trabalho de cada um. Ou seja, a maioria dos trabalhadores latinoamericanos tem seu mundo-vivido subordinado, encontrando-se
na condição de mero-estar de que fala Kusch (1999), no entanto
esse mundo vivido não é escolhido e harmônico com um passado
originário, como ocorre na cultura ancestral, mas um modo de
opressão do Ser europeu sobre o mero-estar latino-americano.
Vejamos como se ilustra a relação entre sistema, Ser europeu e
existência oprimida, mero-estar, em um caso clínico.
Uma das trabalhadoras nos procura na clínica da
universidade para dizer que seu filho não quer estudar, por mais
que ela se esforce. Ao escutá-lo vemos que ele não quer se afiançar
ao futuro, ele não se concebe como uma existência que avança,
como o que se espera de outras existências em um sistema
capitalista de progressão infinita. Ele prefere o dia a dia de soltar
pipa, jogar futebol, andar de bicicleta e, para cada uma dessas
atividades, nenhum futuro é vislumbrado. A trabalhadora já
exerceu a pedagógica e ela se queixa daquilo que já transmitiu, sem
mesmo ensinar que o tempo que vale é o da manutenção do eterno
presente e que o futuro das atividades talvez a Deus pertence, já
que uma sorte pode mudar o destino. O psicólogo sistemático
poderia muito bem diagnosticar os maus comportamentos do filho
em função do sistema e não tocar nos sentidos existenciais ali
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presentes, entre eles a discrepância entre uma temporalidade
exigida pelo sistema econômico que lhe pergunta o que será
quando crescer e a temporalidade vivida no presente mais disposta
ao espaço. A psicologia pode servir apenas para reforçar o já
sabido, o filho apresenta déficit intelectual, pouca motricidade, tem
um comportamento opositor, etc., etc., etc. A psicanálise poderia
dizer de uma relação simbiótica com a mãe reforçada pela ausência
do pai, dentre outros sentidos que ela poderia apontar, sob a
pressuposição de um sistema psíquico. E nós o que fazemos?
Partimos do mundo, totalidade ontológica, de maneira
analógica podemos entender o mundo desse Outro, não como
déficit ou menos valia, mas mundo humano. Esse mundo não tem
sentido; mãe e filho apresentam-se ali como mundos que vivem no
espaço-presente e não no futuro. Mas há aqui um conflito, não tão
claro para o adolescente da consulta e sua preocupada e dedicada
mãe que sonha por um futuro maior, há aqui um conflito entre um
mundo e um sistema. O sistema econômico o espera como um
trabalhador e talvez até um profissional, o sistema educativo
estatal desse tempo (não sabemos o que ocorrerá no futuro) tem
aberto algumas oportunidades para as classes populares do meroestar poder Ser-alguém. No entanto, o nosso rapaz, parece não
querer essas oportunidades, parece que se dedicar ao estudo não
faz o menor sentido para ele, do mesmo modo que o futuro a longo
prazo também não.
De fato, o rapaz nunca viu sua mãe preocupada com o seu
futuro, mas com o futuro dele, de modo que ele não apreendeu o
sentido do porvir pela experiência, mas que deveria ter
comportamentos em prol disso. O comportamento sem sentido se
mantém na patologia ou na farsa, ele poderia fingir gostar dos
estudos, como tentou fazer por um tempo, mas isso lhe exigia
muito. Pois bem, estamos a entender esse mundo, ou esses
mundos que nos apresentam ali, mãe e filho, membros de um
sistema familiar e cada um parte de outros sistemas exógenos, o
trabalho e a educação média. A princípio eles nos procuram como
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partes também de um sistema, a mãe espera que o psicólogo seja o
representante do sistema do mundo econômico, pronto a ajuda-la
a adaptar seu filho, ela não quer o mesmo futuro dela para ele e
tampouco permite se angustiar. Ele sente como demasiado, quer
ter uma vida, tem um mundo igual ao da mãe, são partes de um
mesmo mundo, enquanto presentes que prosseguem. Pois bem,
compreendemos o mundo, sua operação e mais ou menos sua
relação com o sistema, falta agora o elemento de libertação, em
duas dimensões que se juntam: a ontológica e do sistema.
A questão essencial que Binswanger (1973) colocava para a
terapia existencial era perseguir a pergunta “por que não”, ao invés
de “porque” da psicanálise clássica, isso tem a ver com o intuito da
análise existencial em demonstrar a que determinada existência
estaria fechada, ampliando seu espectro de liberdade e o que esse
traz em termos de realizações de potencialidades e possibilidades.
Estamos atendendo mãe e filho, essa queixa nos obriga a um
atendimento conjunto, não podemos responder a uma simples
tentativa de adaptação do filho ao sistema, quiçá oferecendo
treinamento para adaptação aos estudos, como fariam
determinadas abordagens terapêuticas. Isso tampouco quer dizer
que devemos rejeitar essas técnicas, mas elas precisariam estar
conformadas em seu mundo, fazer sentido para ele, ser algo
presente e significativo. Para tanto, a primeira pergunta é por que
não o mundo desse jovem rapaz está aberto aos estudos? E da
mesma forma por que não essa dedicada mãe não está aberta à
possibilidade de seu filho não estudar? Neste momento,
precisamos de singularidades, pois cada mundo tem segredos
inconfessáveis um para o outro e, portanto, atendemos cada um
em separado.
O jovem então nos fala de seu péssimo relacionamento
com os professores, eles são unilaterais, pedem as coisas, mas não
consideram seus desejos. É tudo muito chato, tedioso, sem sentido.
Ele não vê relação nenhuma entre estudar e ter uma profissão, pois
não sabe se quer isso para sua vida. Já a Mãe nos conta que se
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deixar seu filho solto, ele poderia seguir o mesmo caminho de seu
pai, um nada hoje, ela nem sabe por onde ele anda, pode estar
preso ou morto – que para ela tanto faz, ele nunca a ajudou. Pois
bem, o mundo do rapaz não se abre àquilo que a Mãe propõe, pois
é tedioso, sem sentido, já ela não se abre à possibilidade do filho,
pois está dominada pelo medo e a insegurança.
Da nossa parte, tendemos a nos identificar com a mãe,
afinal, o estudo é algo bom para o jovem, adaptando ao sistema
escolar ele estaria muito bem. Fazemos um contrato com os dois,
vamos atendê-los individualmente e em dupla por um tempo, até
redefinir a estratégia de acordo com o que aparecer. Do ponto de
vista da espacialidade do jovem, o mundo de fora, da rua, é
libertador, ele conhece cada beco e viela da favela onde vive, sentese à vontade com os colegas de pipa, carrinho de rolimã e os
companheiros de passeios de bicicleta. O ambiente da escola é
aterrador. Já a mãe sonha em sair da favela, quando está em dia de
folga, sai de casa para a igreja e da igreja para a casa, evita dar
muito papo para as vizinhas e tem algumas amigas da igreja,
crentes fiéis. Preocupa-se com a naturalidade com que seu filho se
movimenta no espaço da favela – ele pode, em pouco tempo se
envolver com o narcotráfico – e deposita na escola sua saída.
Assim, temos um mundo que quer superar pontos determinados e
esperados pelo sistema social para essa classe social. Se o sistema
não gerar os trabalhadores submissos pela via do mundo do
crente, ele também pode gerar os trabalhadores do narcotráfico.
Sabemos disso, há poucas opções, saídas. Mas temos um jovem e
uma mãe dedicada.
Já falamos da importância da relação terapeuta-cliente e
das matrizes familiares prototípicas presentes. No caso acima, a
pedagógica é mais buscada por ambos de maneira distinta. A mãe
nos pede orientação, o filho justifica seu desinteresse como que
pedindo desculpas a seus pais para continuar, às escondidas, a
viver sua própria vida. Desde o primeiro atendimento, fomos
convidados a fazer parte de um sistema familiar no qual
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adentramos, mas não pertencemos. Precisamos estar cônscios
disso para nos tornarmos um Outro, uma alteridade no nível da
amizade. A amizade deve responder por igual, sem ser competitiva,
deve provocar a singularização e, desse modo, olhar por fora,
favorecer a transcendentalidade, a exterioridade de um Outro que
vê além de si e do sistema. Como exterioridade ontológica somos
um outro Eu, portanto não podemos fugir de certo estilo, certa
forma de se mostrar, pois caso isso não ocorra os demandantes nos
verão sempre como peça de um sistema. Portanto, é
imprescindível tomar atitudes que fujam à característica doutoral e
pedagógica a que as classes populares estão sempre a nos requerer
por já estarem a elas acostumadas.
Somos um Outro, de forma cordial, espontânea, devemos
nos apresentar, e somos um Outro amigo, desse capaz de criar um
espaço entre eles e o sistema para, a partir daí reencontrar
algumas saídas possíveis. Kusch (2008) dizia que a verdade sobre
determinado tema de investigação de uma universidade não se
daria nas salas do congresso, mas no café ao lado, quando os
amigos se sentam a falar sobre o que ouviram. O pensamento
popular desafia as lógicas vigentes e porta o velado no discurso
racional. Portanto, não é de uma simples desadaptação aos estudos
que sofre o nosso rapaz; ele sofre por não se adaptar a
determinadas formas de pensar e a determinado modo de ensinar,
ele é a questão do sistema escolar que, da maneira como é feito e
transmitido, está fora do mundo vivido das populações a que se
presta atender. Um amigo qualificado como entendemos ser o
Terapeuta, não se porta como um agente do sistema, mas como
alguém à parte dele que nos ajuda a entendê-lo. Assim, nosso
jovem precisa estar ciente do macro sistema em que vive, conhecêlo um pouco mais, pois muito do seu papel e de seu futuro já pode
estar sendo traçado de antemão e, ele sabe disso, mas não se nutre
de um modelo para tal. Assim, nosso modelo tem um ponto de
partida existencial, aprofunda no entendimento do mundo do
demandante, mas o provoca, não apenas no que diz respeito a suas
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questões existenciais, mas a sua relação com o Sistema. Quando
esclarecemos o sistema, não nos colocamos como um agente, mas
desvelamos suas contradições, sua inserção neste e suas
potencialidades.
Atento ao fato de que uma abordagem hilética voltada para
a vida é mais consoante com o desvelar das possibilidades
existenciais em um mundo e também como parte funcional do
sistema, saímos do nosso lugar confortável do consultório e nos
convocamos a conhecer a realidade onde vive o jovem, sua casa e a
dinâmica familiar, sua escola e, em termos prospectivos, convidá-lo
à universidade e a uma conversa com um ciclista profissional na
modalidade down-hill a que ele se dedicava de forma amadora na
sua comunidade. Esse trabalho reforça e possibilita mais vínculo e
segue uma tendência transversal, na medida em que aprofunda em
seu mundo vivido cotidiano e longitudinal quando possibilita
apontar as possíveis saídas frente às questões que enfrenta.
No mundo vivido, entendemos seu cotidiano, mostrado por
ele com entusiasmo e bom grado, sentia-se importante e acolhido
pelo fato de que alguém de dentro de um sistema a que ele não
tinha tanta intimidade, a saúde pública, pudesse se importar com
sua vida. Mas o fizemos, seus amigos e sua vida pareceu-nos mais
transparente e seu vivido mais esclarecido. Não era apenas uma
questão do tipo futuro contra o presente, nosso jovem tinha
projetos com a bicicleta, gostaria de desenvolver mais técnicas de
descida e admirava os que conseguiam descer a grande velocidade
morros mais íngremes. O desafio diário em melhorar sua técnica
lhe era esperado com paciência, o que não ocorria com os
exercícios de matemática, que era sua principal dificuldade escolar.
As outras matérias, inclusive o português, considerado difícil, ele
entendia que poderia se esforçar um pouco mais, mas a
matemática, segundo ele, era impossível. As aulas de matemática
lhe exigiam uma concentração além do cabível, o que o levava a se
distrair com as pernas das colegas ou com algum chiste malicioso
de algum companheiro, chegando várias vezes a ser advertido.
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Fomos trabalhando isso, manter-se atento e estar à disposição de
algo, mesmo que não tão interessante, pois assim como ocorria no
difícil treino com a bicicleta, as dificuldades e a atenção poderiam
trazer significativas recompensas futuras. Joguei com ele alguns
jogos que mostravam isso e que envolviam matemática, a
competição entre nós, em um clima amistoso e próximo à relação
filial, fez com que essas atividades se tornassem divertidas. Do
mesmo modo, conversamos, eu e ele, com o professor de
matemática e escutamos um pouco de suas dificuldades pessoais e
seu lugar no sistema público educacional, o profissional estava
desmotivado e se sentia inseguro na área em que lecionava, pois
aquele bairro era perigoso, ademais se considerava um profissional
exigente e sentia medo de alguma represália por parte de alguns
alunos traficantes e perigosos que ele conhecia. De todo modo,
falamos sobre a didática das aulas e ele ficou de repensar, a
universidade oferecia um curso para atualização do ensino de
matemática e ele foi convidado a se inscrever. O mestre pareceu
agradecido e também disposto a tentar algo diferente.
Do mesmo modo, trabalhamos com o jovem a questão da
desigualdade social, o futuro que o sistema econômico lhe oferecia.
Marcamos sessões em bairros de classe média e nos perguntamos
juntos porque essas pessoas haviam conseguido esse nível de vida
diferente do dele. Ele dizia que eram filhinhos de papai, uma vez
tendo pai rico, para sempre rico. Concordei com ele e disse que
tudo na vida do pobre era mais difícil, mais sofrido e que o direito
à educação era uma das poucas saídas para um lugar diferente no
mundo. Esclareci sobre as possibilidades que existem quando
alguém se dedica a estudar e que a preocupação de sua mãe era
também a minha. O tom cordial e amistoso possibilitou que o
paciente ouvisse, mas após algumas sessões disse que talvez os
estudos não fossem realmente para ele, não é de seu mundo, havia
cansado realmente da escola e dos conteúdos, sentia-se
desmotivado. Nesse tempo requeria um acolhimento afetivo,
sentia-se sem motivação para nada. Mostrou-se irritado, caçoou
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um pouco do que eu fazia, de que, no fundo eu era rico, ele era
pobre, tinha um futuro definido. A Mãe, paradoxalmente, sentia-se
motivada com o tratamento, vinha notando melhoras e já o pegou
estudando. Segundo ela, o rapaz havia encarado os estudos e se
concentrou um pouco mais nas aulas de matemática, seu
comportamento mudou, mas sua experiência era de vazio, nossa
leitura foi a de que, para o nosso cliente, o futuro era algo distante
e que dedicar-se a ele era como subtrair preciosos tempo de sua
vida, embora pudesse, com algum esforço, moldar seu
comportamento em função das expectativas do sistema
educacional, familiar e terapêutico.
“– O que eu quero para mim?”, perguntava ele “– Por
quem compensaria viver? Para que compensaria se doar assim?”,
perguntavam-nos. A questão era insolúvel, uma vez que nenhum
outro aparecia com um quê de sentido. Nenhum sentido existencial
se basta em um mundo sozinho, a transcendência é sempre o
Outro. Sua mãe era passado e tradição, além de ser um modelo de
existência presa ao presente de seu trabalho, que se relacionava
com o seu eterno presente de afazeres. “Falta uma ‘mina’”, pensava
eu, alguém que lhe poderia apontar um futuro. Pensando nisso,
perguntei-lhe como andava sua vida afetiva, e ele me respondeu
que “pegava” umas “cachorras” por aí, tinha várias relações e não
se apegava a ninguém, não se daria para uma dessas, pois elas, na
verdade, não valiam nada. O discurso de desprezo às mulheres que
se dispunham às relações sexuais era fomentado entre seu grupo
de amigos e, até o momento, entre eles, não havia afeto disponível
que se transcendia para além de alguns encontros fortuitos e
relações efêmeras.
A erótica do nosso jovem reproduzia o sistema opressor e
machista da sociedade colonizada e, em termos ontológicos,
coadunava-se com um mundo cuja temporalidade não se dirigia
para além, justamente porque não havia Outro. Sua mãe o via
melhor, mas com o tempo e com o filho descuidando novamente
dos estudos, entendi que essa “melhora” por ela atribuída vinha
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mais no sentido de agradecimento do que baseado em observações
objetivas. Em vários momentos ela não sabia precisar o que
objetivamente havia mudado, embora insistisse que o via diferente,
mais calmo e tranquilo. De fato, ao escutá-lo, seu mundo pôde se
tornar um pouco mais seguro, sua expressão tornava-se mais leve
e ele correspondia mais ao diálogo. Sua mãe começou a falar mais
de sua solidão, de seu próprio futuro com alguém. Havia conhecido
o pai do garoto há muito tempo, não haviam sequer namorado e
ele, assim que soube da notícia do filho, desapareceu do bairro e
nunca mais foi visto. A Mãe se sujeita à Igreja, lugar onde se
encontra com pessoas, fala em línguas estranhas, pois já foi
batizada pelo espírito santo, sente Deus, segundo ela, e pede forças
para si e para o seu filho enfrentarem a dura batalha da vida.
Também ora por sua Mãe doente que ficou no interior e é cuidada
por uma irmã e seu sobrinho para quem manda dinheiro todo
mês. A Mãe ainda faz faxina uma vez por semana, borda pano de
prato, revende cosméticos. Seu futuro é sua presença, mas alguém,
um bom homem da igreja, sério, talvez lhe aliviasse um pouco o
peso de sua solidão. Nesse tempo, passa a me dizer sobre possíveis
pretendentes, de quem recebe algumas “cantadas” na Igreja – o
homem teria que sair daí, não poderia confiar em homens do
mundo da favela, no asfalto sim, na favela não. Na favela, segundo
ela, ou se está nas drogas ou se está na Igreja, no asfalto ela já vê
pessoas como Eu, que não são crentes, mas são boa gente.
A Mãe revela para nós os sistemas em que vive dentro de
um sistema maior, o capitalismo colonial da América Latina. Nas
duas saídas apontadas, o lucro do patrão, o do tráfico de drogas,
cujo capital prevalente provém de grandes corporações do
mercado financeiro e da exploração do trabalho dos trabalhadores
assalariados. São eles a parte do sistema que o sustenta e, ao
mesmo tempo, é a mais invisível, mais oprimida em face do
mercado internacional. Para disciplinar, ordenar, formar
comunidade e deixar cidadãos aptos para o trabalho pesado estão
uma parte das igrejas evangélicas, cujo capital está nas mãos de
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poucos empresários da fé. A Mãe doava sempre seu dízimo e umas
poucas ofertas para a Igreja que frequentava, pois fazendo assim,
segundo ela, “dava a Deus o que era dele” como está escrito na
Bíblia. Os soldados do tráfico pagavam com uma curta vida,
estavam dispostos a vender o produto de grandes investidores do
capital financeiro de forma ilegal, arriscando a vida e entrando em
intermináveis guerras. O trabalhador braçal doava sua saúde, seu
pouco tempo de lazer e muitas das vezes seu futuro a troco do
lucro patronal.
A partir do momento que a Mãe me falou suas confidências
sentimentais ela se mostrou disposta a se abrir mais a algo diverso
de seu mundo. O jovem pendia na angústia, continuava a ir à
escola, mas começava a faltar muito, nossa relação era amistosa,
mas com alguma tensão, “ele me zoava muito” justamente pela
distinção entre classes e costumes que se faziam presentes:
chamava-me de playboy, almofadinha, ou outros chavões que
marcavam nossos distintos mundos. Eu entendia esse gesto ora
como quem era aceito em seu mundo como parte de seu ser-com,
o professor almofadinha, como às vezes ele me chamava, ora como
um intento de marcar distância de um mundo que era seu e que eu
invadia.
Entendemos que uma terapia existencial da libertação deve
apontar saídas libertárias de mundos totalizados em sistemas e
ontologias; deve possibilitar que uma existência saia de seu
mundo, encontre com o outro e que ao mesmo tempo busque
alternativas fora do sistema comum de dominação com vias à sua
libertação, progressão e emancipação. A união entre a cultura de
origem e as possibilidades que respeitem essa cultura e apontem
para um além do sistema pode favorecer uma transcendência do
mundo e do sistema ao mesmo tempo. Em relação ao mundo, a
transcendência é possível no encontro com um Outro que, em
princípio, somos nós. Em relação ao sistema, devemos apostar em
possibilidades de trabalho menos coercitivas e envolvidas com o
capitalismo de exploração. Embora saibamos da dominação que
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esse sistema exerce sobre grande parte da economia e das
dificuldades em sair de suas malhas, conscientizar nossos
demandantes sobre seus direitos sociais e apontar para outras
perspectivas é nosso dever ético. Com isso estamos facilitando a
ascensão mais libertária dos populares como um Outro existente e
singular no mundo, uma vez que, como submissos aos sistemas de
dominação, sua singularidade é vista em poucas relações íntimas
ou às vezes em nenhuma, sobrando-lhes a marca de ser apenas
peça para um sistema que explora a vida.
A Mãe nos contava que provinha do interior, nasceu no
sertão de Minas Gerais, uma região pobre; eles possuíam ali uma
pequena terrinha onde cultivavam uma parte de sua subsistência.
No mais, costurava para fora, como diziam eles. Lá aprendeu a
tecer, sua avó lhe ensinou muitas coisas sobre corte e costura, mas
quando veio para a cidade, em busca de uma vida melhor, não
conhecia ninguém e não teve essa mesma oportunidade. Pois bem,
na comunidade onde viviam havia uma cooperativa de costureiras
que vendiam suas peças de roupas em feiras populares da cidade,
além de poderem trabalhar ali, a cooperativa ainda ofertava cursos
de técnicas especiais feitas em máquinas mais sofisticadas
tecnologicamente.
A cooperativa era organizada por uma ONG, as cooperadas
recolhiam o INSS e davam uma pequena contribuição sob o
faturamento para a manutenção dos custos. Por sorte, havia
espaço para novas cooperadas e quando a Mãe ficou sabendo dessa
oportunidade pensou seriamente em dedicar-se a isso. Os horários
eram flexíveis e ela podia conciliar seu trabalho na universidade
com a cooperativa. Suas companheiras lhe deram boas vindas, ela
se sentiu de alguma forma aceita no grupo, algumas já
frequentavam a igreja e tinham ali um vínculo forte de amizade e
companheirismo. A possibilidade de criar bordados também a
motivou, era mais interessante que o trabalho em série que fazia
nas faxinas. Algo de futuro se apontava; ela antes se sentia só, mas
agora, com as idas e vindas, vislumbrava algumas possibilidades de
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relação com dois membros da igreja, ainda que não se sentisse
segura para iniciar nenhum compromisso efetivo.
Enquanto isso nosso Jovem está mais distante de nós, por
um mês mais ou menos ele não vai aos nossos encontros e a Mãe
um tanto se despreocupou com ele. Em algum momento diz que
ele não tem jeito mesmo, uma hora vai se achar. Dado ao nosso
limite de tempo e condições de trabalho, não poderíamos estender
mais o tempo de atendimento, mas entendíamos que um encontro
com o jovem seria crucial. Assim, com a ajuda da insistência da
Mãe, o jovem quis nos encontrar para uma conversa informal de
despedida. Vimos-nos a sós, ele nos contou que não quer mesmo ir
à Escola, vai parar os estudos, irá se dedicar à bicicleta, havia
aprendido algo comigo, projetar-se para o futuro, mas não via
sentido trabalhando e se dedicando a um estudo que não o levaria
a lugar nenhum. Com a bicicleta ele se sentia realizado, já
conseguira aumentar sua velocidade e foi convidado para um
torneio. Sugeri que começasse a olhar os patrocínios, que isso era
importante e que a escola poderia lhe ajudar a escrever melhor
quaisquer projetos nesse sentido, ele concordou e disse que ia
pensar em voltar, precisava aprender informática, “manjar mais de
computador”, que isso abriria possibilidades para ele assim
agradeceu-me e eu o agradeci. Em outra ocasião encontrei-me com
a mãe para me despedir, a maneira como havíamos delineado o
trabalho pressupunha um número definido de sessões e outros
encaminhamentos. Nosso Jovem foi, ao final, encaminhado para
aulas de reforço que a própria escola oferecia, depois ficamos
sabendo que, após uma discussão séria com a Mãe, ele voltara à
escola. A Mãe foi se envolvendo mais na cooperativa e já
entendíamos que esse era seu encaminhamento, ali encontrara,
além de um trabalho mais libertador, um grupo de convivência que
lhe abriam outras possibilidades de expressão, “já não seria a
mesma desconfiada de sempre” – disse.
A terapia com a dupla, Mãe e Filho, possibilitou algumas
aberturas e nos denunciou algumas (im) possibilidades. A Mãe
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pôde abrir seu mundo para Outros a partir do vínculo estabelecido
com o terapeuta e o cuidado dispensado pelo terapeuta ao filho,
que a permitiu liberar-se do sistema familiar. Os sistemas de
trabalho, da religião institucionalizada e do tráfico de drogas
mostraram sua força na vida das existências populares e, por sorte,
o último não se fazia presente na vida do filho, como é comum nas
condições socioeconômicas em que viviam. A Mãe pôde abrir-se a
uma nova experiência de trabalho, mais expressiva e mais
autônoma em relação a sua atividade anterior e, ao mesmo tempo,
à possibilidade de experienciar Outros em seu mundo, antes muito
fechado. Já em relação ao filho, a queixa inicial, de que era
desadaptado ao sistema escolar, maior preocupação da Mãe,
demonstrou as impossibilidades desse sistema em atrair e motivar
os jovens que se sentem entediados nesse espaço.
Descrevemos a temporalidade como cíclica correspondente
ao modo de viver da mãe, trabalhamos muito com esse tema, o que
resultou que o Jovem vislumbrasse algum futuro em atividades que
lhe interessavam. Infelizmente ele preferiu não seguir o caminho.
E, no reino competitivo do esporte que escolheu, que exige alto
custo para investimentos em peças, equipamentos e viagens, suas
chances de inclusão no sistema econômico são menores.
De todo modo, a ideia de que se pode construir um projeto
de vida ficou consolidada para ele, embora as chances de que esse
projeto seja solapado por um eterno presente sejam grandes. De
todo modo, nosso jovem é o Outro do sistema educacional, um
outro popular que denuncia seu extenso formalismo, sua repetição
enfadonha e sua distância do mundo vivido e dos objetos de
interesse desses jovens. Essa reflexão foi levada à Escola,
professores e diretores concordaram com o nosso ponto de vista,
mas se sentiam desmotivados a mudar alguma coisa devido às
péssimas condições de trabalho. Projetos de reforço escolar e
oficinas de um programa federal incorporado ao período
extracurricular da escola acabam sendo mais frequentados pelos
estudantes do que as aulas formais. A forma como a escola média
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se apresenta ao mundo da periferia precisa ser repensada no país,
disso todos sabem, o que falta é descobrir por onde começar tais
mudanças. Muito também se fala que só uma melhor distribuição
de renda na economia pode formar cidadãos que, de fato, veem
sentido na via libertadora da educação, pois muitos não a sentem
como um sistema opressor sem sentido.
E-) Em vias de síntese
Após esse relato podemos sintetizar como se pretende
trabalhar Terapia Existencial inspirada na Filosofia da Libertação
na relação com as comunidades populares, no interstício existência
e sistema.
Em primeiro lugar, devemos cuidar da relação, de um
vínculo cordial, fraterno e amigo de aceitação, mas também de
alteridade, ou seja, é preciso que o demandante não veja apenas
um profissional que acolhe, mas alguém dis-tinto a ele, que possui
histórias e experiências análogas, o que contribui para que os dois
mundos se enriqueçam, pois, como já falado, humanamente não
são diferentes, mas semelhantes. Para Dussel (1973), quando dois
mundos se conhecem, ambos se enriquecem, já que possuem
experiências análogas dis-tintas que podem ser compartidas e
relativizadas por cada um. Com isso, a troca entre as pessoas
humanas se desenvolve, não por que sejam iguais, mas por que são
distintas e semelhantes ao mesmo tempo. Ou seja, não é pela
identidade ou igualdade, mas pela analogia que se encontra o
humano, isso possibilita a confiança e a fé no Outro, que passará a
ser mais Outro quão mais se aumenta essa mesma fé.
A postura de acolhimento, abertura e disposição para com
o Outro que nos chega é de suma importância para que o
demandante se mostre em sua singularidade. Para Levinas, antes
de pronunciar qualquer palavra, o Rosto já se anuncia como uma
exterioridade digna de fé. Do mesmo modo, à medida que o outro é
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acolhido, inaugura-se um lugar ético, possível de se estabelecer
uma dialógica.
À medida que cresce a dialógica, a fé e a confiança na
palavra e na experiência do Outro, o que deve ocorrer na relação
Terapeuta-demandante, é possível mostrar o contraditório, o distinto em maior nível, levando a um sentimento de angústia com o
esvaziamento das certezas absolutas, ao mesmo tempo em que se
desvelam novas possibilidades de estar e ser-no-mundo. Isso quer
dizer que o Terapeuta não deve simplesmente aceitar a experiência
do demandante tal como se dá simplesmente – o que seria uma
tautologia – sem oferecer a própria singularidade, no sentido de
possibilitar com que ele tenha novas possibilidades experienciais,
vitais e cognitivas. Assim, o terapeuta se oferecerá como a distinção segura, já que possui experiências análogas que devem estar
disponíveis para que os participantes do processo terapêutico
terapeuta-demandante possam se entender como semelhantes.
Portanto, a atitude básica é a de possibilitar entender o mundo do
outro nos sistemas em que ele faz parte, oferecendo, a partir de
nossa presença enquanto Outro, as possibilidades e potencialidades
de distintas formas de existir e operar com os sistemas de
dominação junto com novas formas de ser e estar. Dessa forma,
espera-se oferecer as vias de sua libertação. A questão básica da
terapia existencial nesse sentido segue a velha máxima de
Binswanger: Por que não? De forma libertária, encontram-se as
dist-tinções junto às semelhanças, abrindo assim possibilidades
ocultadas ou latentes a determinado mundo que, oprimido em um
sistema, tem seu Ser negado.
Vejamos esquematicamente os momentos do método que
propomos: 1- aspecto positivo: análise e compreensão do mundo
singular; 2- aspecto negativo: relação com o sistema; 3- aspecto
libertário: conjuga os dois anteriores apontando para os caminhos
de libertação considerando a realidade existencial e social do
demandante.
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F-) Análise e Compreensão do Mundo Singular
Para a análise do mundo recorreremos aos existenciários
heideggerianos como ponto de anteparo de análise. Assim, a
espacialidade, a temporalidade e a corporeidade podem servir de
elementos que nos permitam acercar à forma como determinado
mundo é vivido imediatamente.
A descrição é concomitante à análise, aproveita-se dela
mesma para entender a junção dos diversos elementos manifestos
no mundo e sua relação de sentido em uma totalidade, o que nos
aproxima ao Outro atendido em sua singularidade e distinção/semelhança. Singularidade, pois seu mundo faz sentido
enquanto mundo singular não idêntico a nenhum outro em termos
categoriais, conceituais ou nosológicos; e dis-tinto/semelhante,
pois embora singular esse mundo tem repercussões e ressonâncias
em nosso mundo, na medida em que como humanos vivemos e
compartilhamos a mesma vida e dimensões ontológicas. Nesse
sentido, o mundo do Outro é um Não-Eu e um Eu ao mesmo
tempo: Não-Eu na medida em que é um corte no meu mundo, pois
não se totaliza em meu Ser, o Outro não é uma extensão da minha
existência; e Eu na medida em que pode ser alcançado pela
analogia.
G-) Apontamento dos Sistemas de Pertença
Devemos apontar os sistemas a que nossos clientes fazem
parte e seu papel dentro desses. Os sistemas são universais para o
nosso mundo, mas possuem forças inertes e de transformação. O
lugar em que o paciente se encontra na maquinaria do sistema é
importante para as futuras intervenções. Em geral, ao lidar com o
popular, vamos encontrar oprimidos pelas grandes forças
econômicas e culturais da sociedade, assim, além de apontar o
lugar do demandante em determinados sistemas, devemos estar
cônscios das saídas mais libertárias que ele pode ter dentro desse.
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A relação sistema/mundo é importante nesse sentido, pois o nosso
trabalho não deve ser pedagógico nem doutrinador, isso implica
em entender o sentido da pertença a algum sistema no mundo do
demandante. Devemos apontar os Sistemas Imediatos (família,
grupo de amigos, escolas), os Mesossistemas ou Organizações
(prefeituras, organizações de bairro, ONGs), Macrossistemas
(sistema macro de trabalho, capitalismo, neoliberalismo). Apontar
esses sistemas é importante para o nosso próximo passo que é o da
Libertação.
H-) Ascensão da Alteridade e da Libertação
No Brasil, muitas culturas foram apagadas e tapadas pelos
sistemas de produção capitalista e seu maquinário da indústria
cultural. No entanto, elas permanecem latentes na população
sendo um aspecto que pode cativar e potencializar a libertação
posterior, como ocorreu com a Mãe que, ao resgatar sua vivência
com corte e costura, pôde apontar para uma vida profissional
diferente. Do mesmo modo, resgatar as potencialidades vitais
adormecidas através de exercícios com os músculos e a respiração
pode ser de grande valia para os atos de libertação ulteriores.
É também importante compreender o momento da
existência de cada um, sendo que a existência singular e concreta é
nosso ponto de partida, de modo que a participação em um novo
trabalho, a abertura a uma associação ou mesmo a construção de
algo novo por parte do próprio demandante ou com nossa parceria
deve estar patente e latente a seu mundo. Apenas quando ele se
mostrar angustiado e perceber a falta de sentido de seu mundo,
julgando-o como insuficiente, é que vai se mostrar potencialmente
a fim de mudá-lo, transcendê-lo, propô-lo para algo mais.
Nesse sentido, é importante entender de que forma ele
pode se transcender em termos de mundo e de sistema, e como os
dois podem ou não se conciliar. Em termos de mundo, o encontro
com o Outro pode dar-se desde a Erótica, a Pedagógica ou a
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Política, como já falamos aqui. Essas transcendências nem sempre
podem ser conciliáveis com a eleição de outros sistemas de
trabalho – por exemplo, pode haver incompatibilidade entre um
novo namoro e um novo trabalho e a existência entrar em conflito.
O aprofundamento nas escolhas e possibilidades de cada um deve
ser feito da maneira mais próxima possível, sem esquecer a distinção entre o terapeuta e o demandante para que, assim, as
escolhas possam ser feitas de forma segura.
I-) Algumas considerações a respeito da Terapia Existencial
inspirada na Filosofia da Libertação.
1. O esquema proposto em nossa obra anterior, que sugeria passos
para a Terapia Existencial – queixa, demanda e análise existencial
–, permanecem válidos aqui. Estes são passos específicos,
consecutivos e pontuais, enquanto os aqui apresentados são
momentos que podem suceder ou aparecer de forma
concomitante, não consecutiva, e englobar os anteriores.
2. A abordagem hilética pode ser utilizada como facilitadora das
expressões do âmbito da vida, o que será mais explorado nas
próximas páginas. No caso apresentado, o Jovem, através de uma
analogia com o seu treino na bicicleta, pôde elaborar suas
angústias e medos em relação ao futuro. Outros recursos poderiam
ser apresentados, mas nesse caso não foram oferecidos.
3. A relação terapêutica deve se basear na analogia, que combina
semelhança e distinção. A dis-tinção deve provocar o demandante
a outras experiências em relação a seu mundo e aos sistemas dos
quais faz parte. A semelhança deve demonstrar que terapeuta e
demandante são humanos, uma espécie que se for definida
previamente perde a dimensão de seu mistério e revelação,
essencial para o encontro com o Outro. Assim, entendemos que a
dis-tinção só deve ser ressaltada quando a semelhança estiver mais
assegurada pelo vínculo. Apostar na simples dis-tinção pode
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produzir insegurança, gerar contrariedades e, consequentemente
afastar o participante; por outro lado, evitá-la pode induzir às
tautologias, gerando maior segurança ontológica sem, no entanto,
motivar à transcendência para o Outro dis-tinto. Em suma,
precisamos nos mostrar como Outro mundo, com modos distintos
e semelhantes de sentir e estar-no-mundo, assim esperamos que o
demandante, por analogia, reconheça o Outro em seu mundo e
possa se assumir como singularidade livre, reconhecendo-se como
o Outro dos Sistemas de Dominação a que faz parte e podendo
reivindicar sua singularidade, ampliando assim seu espectro de
liberdade e responsabilidade.
4. Deve-se ter cuidado para que a consideração da realidade
socioeconômica nesse método de terapia não sobreponha o contato
com o mundo do demandante. Na dúvida, devemos reforçar as
semelhanças e não tanto as distinções, há o perigo de esse método
tornar-se uma mera doutrinação de ideologias políticas que faria
mal se atentasse ao mundo dos nossos demandantes concebendoos como peças de um outro sistema que lhe estamos impondo. Isso
não significa que não possamos expressar essas ideologias, mas
todas dentro de um contexto de amizade qualificada, confiança,
cumplicidade, cordialidade, na qual o demandante tenha
consciência de seu mundo e possa se dar conta da distinção.
5. Devemos estar cônscios dos sistemas de trabalho presentes na
América subdesenvolvida que impulsionam à desigualdade,
exclusão social e lucros de poucos em detrimento da exploração de
muitos. Nesse sentido, não é a um simples para além do sistema a
que devemos nos atentar, mas apontar e destacar as contradições
inerentes a esse e buscar, o quanto possível, sistemas mais
libertários.
6. O critério de dominação de um sistema é sua
desproporcionalidade na relação trabalho e capital, incluindo aí os
direitos sociais. Ou seja, um trabalhador com carteira assinada em
uma empresa pode estar sendo mais explorado em termos
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econômicos, mas essa exploração é reduzida pelos direitos sociais
adquiridos. Um levantamento cuidadoso dos custos e benefícios de
cada caso é importante para que não incentivemos decisões ou
mudanças de posições baseadas somente em ideias, sem considerar
o contexto prático envolvido. Mostrar aos participantes a luta
política por direitos sociais é parte de nosso trabalho, mas nunca
filiá-los a partidos ou movimentos de qualquer espécie de forma
persuasiva. Todo o movimento do participante deve estar
alicerçado e condizente com seu mundo, seu sentido e seus valores,
ir contra isso fere a ética. Os atos que surgirem espontaneamente
dele, a partir de nossa relação, serão em prol de sua libertação.
7. Sejamos bons. Bondade nesse sentido é nossa disponibilidade ao
bem do Outro, que devemos buscar com paciência, perseverança,
entusiasmo e esperança. Se algumas dessas virtudes falharem, não
estaremos de fato exercendo uma práxis libertadora e podemos
trabalhar para o aprisionamento e não para a libertação. Paciência
para escutar e entender o tempo de cada cliente; perseverança,
para estar sempre presente, apesar das possíveis faltas e
contratempos do caminho; entusiasmo, para que não nos
deixemos abater pelas duras e terríveis realidades com as quais nos
vamos deparar; e esperança para que possamos acreditar sempre
que é possível a libertação. Não esquecer também que falhamos e
que admitir nossas falhas e erros é de suma importância para
seguirmos progredindo com essa proposta libertadora.
8. Sejamos simples no trato, no linguajar e na forma como vamos
nos dispor a estar com os participantes. Eles são a peça chave do
nosso trabalho, devemos, portanto, cuidar do orgulho do saber e
dos hábitos burgueses para que esses não criem uma di-ferença,
mas que o nosso mundo diverso aponte para uma dis-tinção
libertadora.
9. Experiências grupais envolvendo manifestações artísticas,
culturais e vitais – falaremos depois da bioenergética e da
respiração holotrópica como ferramentas auxiliares – são
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facilitadoras do processo de libertação, assim como as
experimentações hiléticas de vários tipos, que devem ser
incentivadas.

Capítulo 2
A trilogia Analética
A Terapia Existencial da Libertação considera o humano
como quem vivencia uma trilogia analética– Vida, Existência e
Sistema. As inter-relações entre esses âmbitos se dão por um lado
de forma analógica entre eles, com suas distinções e semelhanças,
e de forma dialética no modo como se totalizam.
Assim, vida e existência são análogas e desvelam o Rosto
do Outro em um sistema de Dominação que tende a anular a
alteridade. Quando o Outro aparece e se mostra, ele coloca em
conflito o sistema totalizado forçando-o a se modificar em prol de
sua inclusão, a esse caminho chamaremos método analético, pois
nele estão implícitos ao mesmo tempo, o Outro como analogia e o
movimento de conflito no sistema que esse Outro impulsiona de
modo dialético.
O método analético desenvolvido por Dussel (1973) prevê
que o Outro seja reconhecido como Vida e Existência em um
Sistema que deve se transformar para a sua inclusão enquanto distinção, libertando-se da fetichização que o oprime enquanto peça
de seu maquinário funcional. Assim, a TEL deve buscar que o
Outro apareça como tal em um Sistema, como corporeidade viva e
liberdade existencial, tendo claro que o sistema exige algum grau
de fetichização e que a inclusão do Outro de forma plena se dá
através de um processo de luta destotalizante e decolonial
ininterrupta, uma vez que o modelo capitalista colonial tende a
oprimi-lo enquanto ele é colonizado e trabalhador. A Terapia
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Existencial da Libertação é, pois, um modo de resistência e de luta,
resistência porque insiste em considerar o oprimido como um
humano semelhante a outros, contrário à tendência totalizante do
sistema, e de luta, pois em seu movimento analético tende a
catalisar a voz do Outro oprimido.
Assim, trabalharemos algumas vezes visando mais a Vida,
outras a Existência, ou ainda a ambas, a depender da natureza do
trabalho que iremos realizar que varia de acordo com as condições
materiais e temporoespaciais. O importante para que se complete a
trilogia analética é que o movimento gerado no âmbito da Vida, da
Existência ou ambos deve se dirigir como ação em prol da
liberdade do oprimido nos Sistemas, sejam eles de natureza micro,
media ou macro. Por isso chamamo-nos libertação, pois
entendemos que a liberdade, mais do que uma abertura no âmbito
do Ser, deve também ser uma ação dialética no âmbito do sistema.

Capítulo 3
Vida, morte, saúde e psicopatologia
Dussel (1973) aponta que o pensamento de Heidegger e
Marx, embora estejam de lados opostos do ponto de vista político,
o primeiro à direita e o segundo à esquerda, é vitalista. Vitalista,
pois os dois jogam a favor, cada um a sua maneira, da Vida no que
ela tem de movimento, desenvolvimento e progressão. A filosofia
da Libertação, por sua vez, é um pensamento que realça a vida
como o revés da opressão das necropolíticas.
A ontologia heideggeriana entende que o Dasein pode estar
no mundo no modo da autenticidade e da inautenticidade. Em
modo autêntico, ele reconhece sua facticidade, seu estar lançado,
absorvendo a angústia como parte de si e o nada que essa desvela
tendo como pano de fundo seu ser-para-a-morte. Assim, o Dasein é
no mundo enquanto um existir, ou seja, um projetar-se que
permite que os entes lhe façam presença e que o leva a alcançar
sua singularidade como um ser-aí. Por outro lado, no modo
inautêntico, o Dasein tampona a angústia, não reconhece sua
condição de ser-para-a-morte e vive no modo impessoal, que
Heidegger chamava domínio do Das Man, ou “a gente”. Esse
domínio se expressa na curiosidade, afã por novidades, na
tagarelice, quando se fala do que se fala e não se produz uma fala
própria, e na ambiguidade, que são as formas de não se posicionar
frente ao mundo elegendo duas propostas contraditórias ao
mesmo tempo.
Em suma: o Dasein ser-aí autêntico é para além de si, está
no mundo, existe para as coisas que lhe aparecem, está pronto a
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responder às solicitações desse mesmo mundo reconhecendo a
angústia e sua condição de ser-para-a-morte; já o Dasein
inautêntico não se compromete com o mundo, não existe no
sentido de projetar-se, aliança-se a um modo impessoal, um
domínio em que ele é um ser geral, não singular, descansando
assim em um lugar mais ou menos seguro, ainda que não
garantido em termos ontológicos, já que a facticidade da morte e a
angústia não deixam de circundá-lo.
Já falamos sobre a influência de Heidegger para a
Psicoterapia Existencial e a Psicopatologia. Cabe ressaltar que as
patologias estiveram associadas ao modo inautêntico de Ser,
entendidas como impossibilidade de existir para algumas
experiências e alguns modos de ser-com-o-outro. Os casos de
Binswanger tiveram o cuidado de apontar esses modos
inautênticos do ser-aí como parte das patologias, de modo que as
experiências às quais os pacientes não estiveram abertos são pano
de fundo dos delírios e sintomas patológicos. Sem embargo, a
associação simples entre autenticidade / saúde e inautenticidade /
patologia mereceu, por parte de alguns estudiosos, um grande
debate no qual se discute a adequação do ponto de vista ontológico
em relação aos fenômenos ônticos. Nesse caso, a inautenticidade
não é desveladora da patologia, senão condição à qual todos estão
submetidos majoritariamente à força da adaptação aos modelos
sociais. Portanto, é a autenticidade que desvela a angústia e a
condição de ser-para-a-morte, mais próxima à loucura que a
inautenticidade. Esse argumento é mais próximo ao que Laing
propôs quando define a esquizofrenia como um modo de
adaptação frustrado à realidade e que acaba por desvelar a verdade
do Ser em suas facticidades. As patologias seriam, pois,
desvelamento da facticidade do ser-para-a-morte, portanto
angustiosas e autênticas.
Longe de querermos, nessa obra, propor um acordo entre
essas duas posições antagônicas sobre Heidegger, realçamos com
Dussel o seu vitalismo inerente, presente quando propõe que há
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uma verdade para o Ser do Humano e que essa verdade é
existência no sentido de participação, presença, estar aí no mundo.
Que a ontologia de Heidegger não alcança a dimensão do Rosto que
propõe Levinas, já sinalizamos, agora cabe realçar que ela interpela
a ideia de existência no modo de ser-com e supõe, nesse modo,
uma autenticidade, realçando assim a liberdade entendida
enquanto projeto humano, embora o outro não seja considerado
outro mundo, mas parte do mesmo mundo totalizante, uma quase
extensão do meu mundo. Dussel afirma que é nesse ponto que sua
proposta se encontra com o Nazismo, na medida em que reconhece
um mundo de Comunidade, no modo de ser-com, mas que não
aprofunda no problema da alteridade, podendo o Outro, estranho
ao meu mundo, ser eliminado por não pertencer à totalidade
ontológica.
Do ponto de vista marxista, para Dussel, o vitalismo se
expressa quando aponta a alienação e a possível consciência de
classe das partes oprimidas do sistema capitalista. A alienação
incide sobre os oprimidos quando as ideias da classe dominante
são apresentadas como naturais, objetivas e, portanto, superiores
às das classes oprimidas, caberia a elas, portanto, desenvolver sua
própria consciência de classe, escancarando as contradições sociais
até se libertarem da opressão instaurando assim um mundo sem
oprimidos e opressores. A vitalidade humana no pensamento
marxista se desvela na possibilidade que os oprimidos têm de se
libertarem através da consciência de sua situação e da
potencialidade que possuem de lutar contra a opressão.
Dentro do nosso escopo, terapia existencial, o único autor a
considerar as vicissitudes do sistema capitalista de forma clara em
sua proposta foi R.D. Laing, que falou dos sistemas de poder como
sistemas de dominação de classe, através da ideologia que
apregoava o Louco como ameaçador ao sistema, já que se recusa a
vender sua força de trabalho. Desse modo, ao nosso ver, o louco é
também o Outro que não participa do sistema de opressão e que,
em nossa psicologia, necessita ser atendido como um outro mundo
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para além de nós. Outrossim, o esforço da psicopatologia
fenomenológica clássica em compreender esse outro mundo,
utilizando-se do arcabouço fenomenológico e fenomenológicoexistencial, é uma contribuição importante nesse sentido, pois
aponta elementos gerais que nos ajudam a compreender algumas
características dessa alteridade, como sua situação temporal,
espacial, corporal e todos os outros existenciários propostos por
Heidegger. Também dissemos que, já ultrapassando a totalidade
ontológica, a filosofia da Libertação nos propõe escutar a voz do
Outro, o que não está claro nas acepções Binswangerianas ou
Bossianas, já que suas análises incidem sobre o mundo como
totalidade ontológica, fechando-se nas análises dos existenciários.
Pois bem, a Filosofia da Libertação é conduzida pela Vida,
mais que pela Morte. Isso quer dizer que a vida potencializada pela
ideia de autenticidade e conscientização, propostas no pensamento
vitalista de Heidegger e Marx, respectivamente, é por ela defendida
para além desses mesmos sistemas totalizantes, já que para ser
plena não se totaliza, mas é lançada ao mistério do mundo do
outro. Se nos pusermos a escutar o Outro, entenderemos que ele
não está em nenhum dos polos propostos pelos paradigmas
totalizantes, mas empiricamente no entre, uma vez que a relação
com o mundo de outrem clama sempre com a analogia ao nosso
mundo.
Esse Outro nos lança numa temporalidade infinita, já que
sua transcendência nos coloca frente a um fluxo de tempo aberto
em contraste com a realidade cicloide ou estagnada das totalidades.
Portanto, vida com o outro é vida que flui em aberto e, por isso,
permite a autoatualização de nosso mundo, seu enriquecimento
pelas experiências análogas com o Outro, sua ampliação diante às
infinitas possibilidades e matizes apresentados pelo Outro. A
temporalidade é fluente, de um presente atualizante que convoca o
mundo a deixar fluir suas experiências vitais. As patologias, todas
elas, alimentam-se da inércia, como desvelam a inautenticidade e a
alienação, mas também da retenção do fluxo do tempo como na
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melancolia, mostrada por Minkowski, ou a constante
presentificação na Mania, segundo demonstrado por Binswanger e
a detenção do fluxo de vivencias nas neuroses obsessivas, segundo
Gebsattel. Ao convocar para a inércia, a patologia é análoga à
morte, já que traz o não fluir e pulsar da vida, um elemento
essencial.
Portanto, toda patologia é uma forma de morte, pois
reprime o fluxo de vida e a vida como fruição em prol da
estagnação e da mesmice conformada ao sistema ou a um mundo.
O sistema capitalista contemporâneo quer indivíduos bem
adaptados e cativos a um modo de produção que os aliena e que
resume a vida à sua manutenção, alimento e sono. Interessa-lhe
também a fetichização dos objetos de consumo que ganham o
sentido de realização e que, graças à sua obsolescência, induzem a
um desejo cíclico de aquisição perpétua, detendo o vivente numa
inércia sob a aparência de novidade. Aí a inautenticidade encontra
terreno fértil – sob o domínio do impessoal, o existente se aliena
como sendo mais um, corre atrás do novo como se ele renovasse
sua mesmice, é ambíguo, pois não tem coragem de se posicionar
como um existente autônomo abraça toda e qualquer ideia, mesmo
que contraditória, e é tagarela em reproduzir opiniões e falas
escancaradas nos meios de comunicação. O homem comum do
qual falamos é sem Vida e existencialmente patológico. O sistema
se alimenta de existências zumbis, frustradas e infelizes, incapazes
de sentir prazer e produzir sentido existencial, necessitando
preencher-se com falsos ideais de felicidade vendidos nos
produtos.
Como já apontava Kierkegaard em Personificações do
Desespero Humano esse homem patológico, morto e normatizado,
pode passar despercebido ou ser digno de todas as honrarias e
benesses do sistema. Ele é patológico justamente porque o sistema
é desumano e a totalidade de seu mundo não reserva espaço para o
Outro, pois cada vez mais esse homem normótico da sociedade
contemporânea se faz extremamente individualista. Pode morar
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em um pequeno apartamento, ter um gato, reduzir sua vida a
vínculos superficiais e sempre a favor de seus interesses de bens de
consumo. O normótico costuma nutrir grandes sintomas em seu
foro privado, como o entorpecimento com drogas que o mantém
ativo dentro do sistema e que impede que sua singularidade “viva”
surja.
Entendemos que existem duas vias pelas quais o Sistema
depõe contra a vida, na primeira o existente sacrifica sua vitalidade
para se adaptar ao que esperam dele e garantir sua sobrevivência,
típico das classes mais oprimidas dentro do sistema capitalista. Na
segunda, por outro lado, um mundo atrofiado e bem organizado,
que se assenta em sentidos comuns e está fechado às solicitações
do outro e do mundo, representa o típico pequeno burguês. Nesse
sentido, nossa proposta vai além da questão da autenticidade ou
não, e busca a dimensão do cerceamento ou abertura do mundo às
possibilidades. O Mundo adaptado à burguesia é extremamente
individual, sua espacialidade é restrita, a dimensão privada é
grande e o espaço para o Outro é ínfimo, pois ele é visto como
identidade – meus amigos próximos, minha família – ou total
diferença – os empregados, os submetidos, o estrangeiro. A
identidade anula a diferença afirmando o mundo dominante, único
mundo objetivo e válido, desse modo, a identidade familiar e o
pertencimento por afinidade se tornam a garantia de seu modo de
ser. A pequena burguesia tende a matar e se matar, é campeã em
suicídio, distúrbios narcísicos, crises de ansiedade e é incompetente
quando precisa lidar com o distinto.
No Brasil Colônia, quando começaram a surgir as
primeiras igrejas católicas em espaços públicos, as classes
dominantes entendiam que as missas desvelavam encontros
promíscuos e imorais. Por isso, os grandes proprietários de terra
construíram, cada um, suas próprias igrejas para que nelas suas
famílias pudessem comungar sem serem importunadas pelos
Outros, que eram principalmente os mestiços, negros e índios. Isso
demonstra que as patologias das classes dominantes estão no
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cerceamento de seu mundo; os objetos de consumo, a cultura ou a
vida privada não são capazes de preencher a ânsia de vida de todos
os seres humanos de participação e vida comunitária diversa. Suas
patologias são comuns a um mundo cerceado, fechado, incapaz de
se autocompreender, pois se escondem por detrás de outros que
apenas o confirmam. Hoje, a burguesia padece com sua riqueza
material em um mundo pobre e pior, é a parte dominante do
sistema.
Já a classe oprimida, enquanto herdeira da cultura popular
alcança muitas vezes um mundo mais rico, pois o outro e a
diversidade sempre estiveram presentes em seu cotidiano, assim
como a vida comunitária e a habilidade de compartilhar e se
solidarizar. Sua receptividade e hospitalidade para com o distinto
lhes dão maleabilidade e capacidade interpretativa e ampla do
espectro do mundo dos outros, mostram-se mais dispostos à
analogia e a dinamizar as forças do mundo. No entanto, esse
potencial comunitário, que amplia o mundo como totalidade e abre
as portas à entrada do Outro como alteridade, está cada vez mais
ameaçado pelo crescente individualismo que se instaura através da
exigência maior de tempo dedicado ao trabalho, além de transporte
e saúde pública de péssima qualidade e a redução da moradia e dos
espaços públicos de convivência. As igrejas neopentecostais
tornam-se às vezes o único lugar que garante essa convivência e
que sugere a adaptação ao sistema de trabalho e o fortalecimento
da autonomia de seu mundo e de sua liberdade. Nas igrejas
neopentecostais, as classes oprimidas perpetuam seu espírito
comunitário a troco de circunscrever um sentido e significado para
o seu trabalho para além de sua inquieta repetição. A história de
um crente pode começar com o álcool, o vício em drogas ou a
decepção em relação a seus projetos, e pode terminar com um
maior controle sobre os afetos graças à forma com a que os cultos
aliam estratégias de descarga emocional, através de cânticos e
expressões catárticas, ao sentido de transcendência que, por sua
vez, está vinculado à obrigação do dízimo e da oferta. Tal lógica

88 | Terapia Existencial da Libertação: ensaios introdutórios

mantém essas igrejas milionárias, capazes de fazer fortunas
imensuráveis e influir de forma decisiva na política do país através
da manipulação dos meios de comunicação.
Muitas das vezes, o mundo do pobre ganha sentido a troco
de algo material que, com o seu trabalho, ele conseguiu adquirir,
sua vida se resume muitas das vezes a um trabalho repetitivo e
sem sentido, mas, na maioria dos casos, ele é submisso ao sistema
que aliena seus músculos em horas de trabalho repetitivo, sem
descanso e sem sentido próprio. A potencialidade comunitária que
desvelaria um rico mundo intersubjetivo é, dessa forma, cativada
por um aparato que promete sentido para a vida e descarga das
dores emocionais, eis o papel das Igrejas Evangélicas
Neopetencostais.
Reich, em sua obra Análise do Caráter, chamava a atenção
para a forma com que os centros de prazer do corpo eram
submetidos à repressão do sistema capitalista, fazendo com que
esse se tornasse dócil para o trabalho. Suas técnicas consistiram
em liberar o corpo dessas couraças que alienavam os centros de
prazer e não permitiam que a energia vital fluísse de forma livre e
espontânea, gerando prazer e mais vontade de estar vivo. A vida,
nesse sentido, é negada e essa energia precisaria de descarga por
outras vias, já que o esperado seria que o próprio trabalho fosse
prazeroso e significativo. As igrejas neopentecostais acabam por
fazer isso, permitem a descarga de um corpo cansado e reprimido
através das catarses, ao mesmo tempo em que alienam a existência
a preceitos religiosos que corroboram com a sua dominação. Por
outro lado, terminam assim por recuperar uma energia vital e um
certo viver em comunidade, ao custo de fechar os indivíduos à distinção, algo análogo ao burguês acostumado à identidade completa
de seus membros, agora irmãos da igreja.
Do nosso ponto de vista, que se coaduna com o de Laing, a
psicopatologia clássica não lida com a patologia verdadeira, de
fundo. À custa da adaptação social a um modo de ser, ontológico, e
a um sistema de trabalho, capitalismo, os adaptados já vivem sob a
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doença, pois estão sob a negação da Vida. A Patologia clássica surge
quando a Vida quer se libertar da Morte e o existente grita por sua
singularidade e libertação, cabendo ao terapeuta escutar o som
dessa voz, desvelando a opressão que denuncia, e operar como
agente de transformação do sistema opressor e do mundo
oprimido. Os sintomas psíquicos, antes de serem um desajuste ou
sinal de um conflito inconsciente, são denúncias de uma situação
de opressão à Vida, e se assim os escutamos, podemos atuar para
além do sujeito “desadaptado”.
Por essa razão, a esquizofrenia desvela a verdade dos
sistemas de adaptação; a histeria, a dominação sexual; e a
obsessão, o esforço adaptativo ao mundo racionalizado. O que para
nós é significativo não é bem o que essas patologias significam
enquanto sintomas específicos, mas o conflito entre a Vida e o
Sistema social. O impulso à Vida explode contra um sistema, ou o
sistema implode uma Vida – nesse estado nos procuram os
demandantes ou nos encaminham as instituições de controle
social. Isso quer dizer que, de alguma forma, admitindo ou não
seu sofrimento, os demandantes estão um passo adiante do
normótico que vive num mundo e num sistema de morte sem
sequer dar-se conta da vida pulsante que mora nele.
A vida quer viver, quer progredir, fluir, ter prazer,
trabalhar com sentido, amar, ter vínculos significativos; a morte
tende a estagnar, acovardar, reforçar o medo, chama a um tipo de
trabalho repetitivo e alienante, clama ao ódio pelo Outro e
estabelece vínculos superficiais ou baseados na total identificação,
marca da burguesia e do fanatismo religioso. Por isso, o potencial
da vida está na arte de compartir, que é viver com a dis-tinção; as
classes populares tem esse potencial, já que muitos dos nossos
ancestrais, principalmente os povos originários e africanos, tinham
na vida comunitária sua base vital. Os guaranis, ao mesmo tempo
que viviam em comunidade, estavam abertos ao distinto. Da soma
entre guaranis e portugueses nascem os caipiras, povo que criou,
entre outras coisas, inúmeros modos de trabalho e celebração da
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vida em comunidade, como a agricultura de subsistência, o
mutirão e as festas religiosas nos bairros. Em comunidades como
essas, as patologias não gritam como na sociedade capitalista
urbana, onde a vida é abafada pelo som da televisão e os pequenos
metros quadrados do apartamento, em um sistema que não
permite a progressão nem o desenvolvimento da vida em seu fluir
constante de transformação.
Interessante deixar claro que não são os sintomas nem as
nosologias categorizadas o fim que persegue nosso trabalho, mas a
falta de vida comunitária exposta a vínculos significativos o que
mais desvela as patologias. Com isso, entendemos que sintomas
obsessivos, neuróticos, depressivos e até esquizofrênicos podem
estar presentes, sem significar, necessariamente, sofrimento, desde
que essas pessoas encontrem comunidades que as sustentem. Em
outra obra, definimos bem que a clínica que concebemos como
mais ética para a saúde mental não se baseia na Psicopatologia,
mas no Sofrimento, que é quando o existente se depara com a
distância entre o seu projeto de liberdade e seu pathos; a relação
com o Outro pode permitir uma transcendência não passiva,
liberando o fluxo de vida e apontando para a liberdade.
Desse modo, em nosso entender, amparados pela literatura
da terapia existencial, todo sofrimento, bem com toda patologia, é
de isolamento, está expresso no ensimesmamento e na solidão
existencial. Isso não quer dizer que as patologias endógenas,
muitas vezes de clara determinação genética e que se manifestam,
sobretudo no humor e na cognição, podem levar um existente a
romper com sua comunidade de origem da mesma forma que o
rompimento do existente com a sua comunidade pode induzir às
patologias. O sofrimento relatado pelo existente ou entendido pelo
seu semelhante é o que pode ajudar a desvelar essa relação.
Existentes de temperamentos deprimidos ou maníacos, por
exemplo, podem sofrer mais ou menos em determinados contextos
culturais de determinadas comunidades.
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Portanto, a teia complexa que deve nos levar a encontrar o
fio que liga o existente às alteridades imediatas é um trabalho que
nos exige análises sistemáticas, tanto do sistema capitalista
dominante, como da vida e da existência em seus encontros e
desencontros analogados com outros mundos, o que exige do
terapeuta estar sempre atento às relações nem tão simples entre a
vida, a existência e o sistema em um indivíduo particular. Somente
a partir daí é que podemos exercer um trabalho autêntico de
libertação para a Vida.

Capítulo 4
Corporeidade popular no Brasil e
Terapia Existencial da Libertação
Desde o surgimento da clínica psicológica, a corporeidade
desafia o paradigma moderno que a entende como um enigma
impossível de se explicar ou compreender. As histéricas que
buscavam a Freud desafiaram a seu modo o paradigma cartesiano,
no qual se inspirou a ciência médica, que via o corpo como uma
máquina que funcionava em sistemas fechados.3 A hidráulica, a
mecânica, os sistemas elétricos e vegetativos formam parte do
cabedal de conhecimentos utilizados pela medicina moderna na
sua tentativa de descrever, explicar e tratar os problemas
corporais. No entanto, as pacientes de Freud sofriam algo que não
podia ser localizado explicitamente nesses lugares desenhados
previamente pela ciência moderna, mas desvelariam outra
dimensão da realidade na qual Freud se apoiou para a construção
da psicanálise.
O cosmos ocidental, concebido por Galileu, é
predominantemente matemático e o corpo não escapou a essa
matematização. Por isso, o modo de fazer ciência no ocidente se
concentrou, sobretudo, no corpo enquanto máquina que opera a
manutenção da vida, mas isolado do vivido subjetivo. Quando
Descartes propõe que o corpo é uma Res Extensa, substância
3

Dussel afirma que o Ego cartesiano, além de trazer o pressuposto do Ego Conquiro, é também um
Ego masculino que conquista outros corpos para o seu prazer sexual e dominação.
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extensa, ele o retira totalmente da vivência subjetiva, Res Cogitans,
já que ela é, sobretudo, pensamento – a afetividade e as paixões
ocupam um lugar menor para o filósofo francês. A psicanálise,
nesse sentido, vem a ser no ocidente um dos protestos do corpo
vivido contra um sistema que impôs à vida o puro pensar e relegou
às emoções e às vivências corporais um aspecto menor que até
poderia ser explicado pelo Sujeito, mas não vivido.
Apesar dessa forma de se conceber o corpo, o mundo
vivido nunca foi assim. O corpo é a marca maior da identidade e
existência do humano no mundo, não há como viver uma
existência desencarnada, ainda que isso possa aparecer em
algumas vivências patológicas. O corpo pode ser concebido como
um objeto, na língua alemã Korper, mas é também um sujeito da
própria existência, Leib. Essa distinção quis traduzir uma
concepção que repousa no ocidente desde o cristianismo de que o
corpo não é uma entidade física, mas totalizante e transcendental
somando-se verdadeiramente à alma. Afinal, o grande mistério
cristão não é a imortalidade da alma, mas a ressurreição da carne,
o que em grego se traduziria como Corpo. A vida eterna não é da
alma, mas da totalidade do organismo.
A revolta contra os paradigmas católicos, no entanto,
relegou ao corpo um lugar menor, enquanto que na idade média
ele era a sede do espírito divino. Os médicos medievais visavam
um corpo vivo, que se relacionava com o mundo e as coisas e que,
portanto, toda a patologia deveria ser tratada em um contexto que
envolvia as relações interpessoais e os cuidados espirituais. O que
aparece no corpo seria, pois, manifestação de uma integridade e
não defeito de uma máquina que necessitaria ser reparada.
Possessões demoníacas, desavenças pessoais e a qualidade da
comida que se ingeria somavam-se como dados relevantes para o
diagnóstico e o tratamento no qual se poderia prescrever desde
rezas, pedidos de perdão e mudanças de hábitos comportamentais,
além de possíveis medicamentos.
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A tradição judaica descrita no antigo testamento trazia o
conceito de Néfesh, intraduzível para os tempos de hoje; refere-se
originalmente a suspiro, respiração e sangue, princípio vital que dá
unidade à existência humana e que depois da morte permanecerá
de alguma forma junto ao cadáver – o Néfesh é a vitalidade secreta,
o que dá vida ao corpo. Já o conceito Básar, traduzido comumente
como carne, é a manifestação material da Néfesh e expressa
também uma unidade vivente no homem, pois mostra seus
sentimentos e emoções em distintas partes da mesma totalidade –
por isso o coração expressa a sabedoria e o entendimento, os rins
guardam os pensamentos secretos e o fígado os sentimentos
elementares como a raiva e o medo. Junto a Néfesh e o Básar está o
Ruáj, espírito dado pelo criador que mantém o humano vivo,
quando Deus retira o Ruáj o homem morre. A ideia de um corpo,
tradução grega de soma, surge no cristianismo com Paulo, sob
forte influencia helênica. Essa concepção, que já não diz mais de
uma unidade, mas de uma organização, marcará o pensamento
europeu até a modernidade, quando a interdependência entre os
órgãos será concebida de acordo com as leis mecânicas da física
moderna, não compondo mais uma unidade com os sentidos e as
emoções.
Quando surge a clínica psicológica, no entanto, já no auge
da modernidade, vencida a ideia de integridade, algo começa a
escapar do dualismo cartesiano e Freud, em sua engenhosidade
teórica, formula o conceito do negativo do consciente, o
inconsciente. A psicanálise reconhece então que, aquém da razão
autorreflexiva, a “alma” seria determinada por forças
incompreensíveis e inauditas pela subjetividade humana, cuja fonte
é o corpo. Assim, a noção de corpo vivo poderia ganhar um
estatuto de compreensibilidade dentro do conhecimento humano
novamente, no entanto a psicanálise apenas desvela uma força,
mas não se detém sobre ela como algo positivo, mas como o
negativo de uma racionalidade ainda preponderante. O conceito de
Id é tomado de uma ipseidade que não oferece ao paradigma
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psicanalítico nada mais que um negativo dos atos conscientes, ou
seja, onde falhar a razão, aí reside o inconsciente. Sonhos, atos
falhos e sintomas seriam as brechas da vida racional que
denunciaria, mas não acessaria esse reino obscuro, impossível de
perscrutar. A psicanálise, no nosso ver, segue o cartesianismo na
medida em que ela ainda se situa em um ponto de vista racional
cuja sede é o ego, parte menor, é verdade, em sua topologia, no
entanto, a única autorizada a produzir sentidos. Dissemos isso,
pois a gestualidade, a expressividade, a tonalidade da voz, o
enrijecimento ou não da musculatura, a habilidade motora não
merecem a atenção da psicanálise clássica, são negados no próprio
setting, onde o paciente, de costas para o seu analista, discorre
“livremente” sobre o seu mal estar, denunciando nas entrelinhas
de sua pretensa racionalidade sua determinação inconsciente que o
analista é habilitado a ouvir. A psicanálise faz uma operação em
que reconhece o corpo, mas o trata ainda como um inimigo, um
sintoma, tentando de algum modo reestabelecer a racionalidade
primeira, base e sustentáculo da civilização ocidental. O
psicanalista deve ser procurado quando nos falta a racionalidade;
ele escuta o irracional, facilita sua interpretação racional e devolve
ao Ego a capacidade de manejar essas energias “ocultas” advindas
do inconsciente.
Segundo Dussel, o cogito cartesiano só foi possível quando
os europeus chegaram às Américas e se deram conta de seu poder
de dominação, uma vez que se centravam numa pretensa
racionalidade universal e absoluta e tinham um pretenso domínio
do mundo feito objeto. Desse modo, de forma dialética, o autor
explica que, a partir da experiência do totalmente diferente, os
povos originários da América, pode-se inferir o totalmente uno na
subjetividade. Na verdade, se regredirmos um pouco mais, a ideia
de uno já estava presente desde a fundação do monoteísmo semita
e fundamentava o crescimento e a expansão do judaísmo e de seu
derivado, o cristianismo. Um Deus único é o princípio fundamental
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do Todo; o que não pertencer a essa unidade ou o que a separa é,
portanto, dia-bólico, já que o Diabo é quem rompe a unidade.
A filosofia ocidental, no entanto, após sua fase cartesiana,
suspende uma questão que em Freud culmina como algo a ser
problematizado, o Real. Se a partir da dúvida radical Descartes
pôde encontrar segurança no Pensamento, a dúvida sobre o
pensamento como sede central deixa vago o Ser que, racionalizado,
não encontra anteparo no sensível, no percebido, excluindo assim
a experiência do corpo vivo. O reconhecimento de que existe algo
que seja real, mas que não é captado pela representação antecede a
Freud, está implícita na crítica a Hegel empreendida por Schelling
e Kierkegaard ou no reconhecimento da vontade de poder de
Nietzsche. Encontrar um impulso unitário aquém da razão que, ao
mesmo tempo a desafia e a denuncia em suas incoerências parece
ter sido a tarefa principal da modernidade tardia, que vai resultar
no pensamento fenomenológico de Heidegger.
Quando o filósofo alemão denuncia o esquecimento do Ser,
traduzido como um Ente pelo pensamento metafísico desde Platão,
propõe ao mesmo tempo que o Ser em relação direta com o ente
deve ser o lugar de origem para a compreensão da realidade como
um mundo e do ser humano como ser-no-mundo. Daí inaugura-se
o Da-sein como o ser que está aí no meio do mundo junto aos entes
e que é de forma extática, corporal. O existir nesse sentido é
corporal, isso quer dizer que o corpo não é aqui um objeto entre
outros, tampouco o espírito pairaria sobre ele como entidade
superior, mas que o existir mesmo se dá de modo corporal. Em
Seminários de Zoolikon, o autor, em falas dirigidas a médicos
psiquiatras residentes, sugere que os fenômenos relacionados ao
corpo como a dor, a vivência de um membro fantasma, a relação
com os artelhos devem ser compreendidos de modo existencial e
não funcional. A existência é corporal e, portanto, seu modo de ser
não se dá fora de uma corporeidade que lhe é inerente, tal como a
espacialidade e a temporalidade.
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Pois bem, essa concepção terá efeito no desenvolvimento
das teorias psicopatológicas de inspiração fenomenológicoexistencial, a corporeidade será tratada como unidade básica do
existente, sendo que os gestos, a respiração, a forma como esse
existente se apresenta ao terapeuta são agora entendidos como
modos pelos quais a existência se situa no mundo, não só no tempo
representacional, mas no espaço. No entanto, para o que aqui
propomos, essa concepção permanece entendendo o Ser como uma
unidade e o corpo como sua prova fáctica.
Na terapia, o mundo existencial é visto como essa mesma
unidade contínua que, quando ameaçada, desvela uma patologia –
embora possa estar em vários âmbitos do mundo, o meu mundo
existencial é um apenas. A esquizofrenia, para Boss, por exemplo, é
uma des-limitação do meu ser no mundo, de modo que a liberdade
do meu ser não consegue responder às solicitações do mundo,
sendo então invadida por um mundo sem ser. Por outro lado, a
melancolia pode ser entendida como um excesso de Ser sem
mundo, quando o ser se contrai a tal ponto de não responder ao
mundo, reduzindo sua abertura e liberdade. Em todas essas
variações, que pressupõem ao menos duas dimensões da existência
que formam uma unidade, ser e mundo, a dissolução dessa
unidade é a própria destruição da existência e sua harmonia se
daria na medida em que o Ser se encontrasse disposto a responder
às solicitações do mundo para o progresso e a liberdade, conforme
dita Boss.
No bojo da existência reside também o ser-com – o ser é
sempre com o outro, se dá nessa dimensão, não há como ser de
outro modo. Assim, não há espaço possível para a distinção, ou
seja, o ser isolado é patológico, ele perdeu sua liberdade e seu
modo de responder, em termos corporais o corpo está sempre
existindo em um mundo composto por outros corpos aos quais ele
responde como gesto e abertura.
Antes de avançarmos para o nosso ponto central,
lembremos aqui da concepção de Laing, já exposta nesse livro, de
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que o Eu pode ser uma unidade encarnada ou uma unidade
desencarnada. O conflito entre essas duas unidades dialéticas pode
conduzir o existente a estados patológicos, sendo o mais comum a
esquizoidia, quando o Eu desencarnado, já entendido como um
falso Eu, se dissocia de tal forma do Eu encarnado a ponto de tratar
a si mesmo como um corpo objeto e, com isso, negar seus sentidos,
sentimentos e percepção. O sistema implodiria ou explodiria a
depender das pressões entre as duas instâncias. De maneira geral,
Laing traduz o conflito mente e corpo ressaltando o aspecto
interpessoal, já que esses Eus são formas como o existente
responde aos outros, de maneira a tentar se adaptar ao sistema
(Eu desencarnado) ou de maneira autêntica e segura de sua
existência (Eu encarnado). A proposta de Laing nos faz lembrar a
concepção de Merleau-Ponty quando diz que a corporeidade é um
sujeito antes do sujeito, que traz em sua expressão o vivido como
tal. O filósofo francês entendeu que o inconsciente freudiano
também devia ao corpo sua existência e expressão.
Pois bem, acontece que o que falamos até agora encontra
respaldo apenas na cultura ocidental e, como já afirmamos
algumas vezes, não nos encontramos nela de todo. De forma
analéctica, como proposta por Dussel, vivemos em um sistema que
agrupa distintos povos: os originários da terra e os povos do
continente africano. Nesse sentido, também vivemos a opressão do
elemento europeu sobre os demais, constituindo-nos como uma
sociedade na qual um povo branco oprime seus semelhantes, que
em termos corporais e sensíveis não se diferem, mas
supostamente, como apontam os europeus, se diferenciam no uso
de sua racionalidade.
A analéctica, proposta por Dussel, considera que quando
dois sistemas se encontram eles não se anulam, mas terminam por
encontrar pontos analógicos que os assemelham e os distinguem.
Nesse duplo movimento, já de modo dialético, acabam por criar
um novo sistema que engloba os aspectos similares e distintos dos
dois anteriores. Por isso o método de Dussel é analéctico, já que
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reúne a analogia, semelhança entre os sistemas, e a dialética, como
movimento de síntese possível entre eles para formar uma nova
totalidade. Entendemos que no Brasil isso ocorreu de um lado e
seu cumprimento histórico exige que ocorra por outro.
Gilberto Freire mostra em Casa Grande & Senzala o modo
como, no mesmo pátio dos colégios jesuítas, índios e brancos se
reuniam e forjavam um novo idioma, assim como nas festas da
Casa Grande era possível a reunião entre negros e brancos nos
mesmos banquetes. A miscigenação foi vária e ocorreu de forma a
gerar tipos que confluíam para diferentes modos de cultura
aparentando-se de distintas maneiras. No entanto, se o mulato, por
exemplo, miscigenação do elemento branco com o negro, traz a
herança genética dos dois corpos, sua socialização ficará a cargo da
mulher negra, já que o branco, dificilmente assume sua criação. Do
mesmo modo o caboclo, filho do índio com o branco, tem sua
criação a cargo do indígena. Darcy Ribeiro fala que dessa
mestiçagem surge uma ninguendade constituinte que gerará o
povo brasileiro. Quando cresce, o mestiço se dá conta de que não é
índio, nem branco, nem negro e é pura potência de futuro, sem
passado que o alicerce.
O cargo e a responsabilidade sobre a criação dos filhos da
terra, em geral, os possuía o povo oprimido, o homem branco não
assume o seu filho, o sexo é uma objetivação da mulher e ela é
submetida totalmente ao seu domínio. Por outro lado, é essa
mesma mulher oprimida quem irá transmitir a cultura ancestral
para seu filho, e o faz de um modo ambivalente, por um lado
transmite a cultura de seu povo originário e por outro referenda a
cultura do branco como superior. Essa superioridade, porém, não
se dá no modo de um Eu Encarnado, já que o máximo que pode
transmitir são referências externas de como se adaptar a essa
cultura, enquanto seu Eu encarnado transmite a sua cultura
ancestral que, em grande parte, é mais gestual que simbólica mais
hilética que noética.
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Assim, gera-se um existente que aprende a falar sobre o
que não se sente, mas que só se libera enquanto um Eu corporal.
Não se trata nesse caso da disjunção entre dois Eus, como
mostrava Laing desde seu mundo inglês, mas de um existente que
vive em dois âmbitos que analeticamente se juntaram. Parece que
o samba é feliz, não pode haver um ritmo europeu que dance tão
freneticamente e que não diga coisas felizes, no entanto o samba é
triste, suas letras desvelam ou denunciam a opressão sofrida e
apontam, em geral, para a resignação. O samba de roda, por
exemplo, nasce em um contexto em que os negros da Casa Grande
canavieira, ao se reunirem nas festas, entoavam versos que, de
forma metafórica, desvelavam sua opressão enquanto o corpo
podia bailar descarregando na terra suas tensões. Por outro lado,
não se pode dizer que o sistema do Falso Eu desencarnado,
transmitido em geral pela mulher oprimida que reafirma a
opressão, se dá sempre na modalidade da adaptação, moldando o
homem cordial apontado por Sérgio Buarque de Holanda. As lutas
e travas entre a mãe castradora por ordem dos brancos e as
pulsões corporais que se livram da atenção criam oprimidos que
explodem corporalmente contra as agressões inimigas que se dão,
antes de tudo, no plano simbólico, pois lhe desvelam a todo o
momento sua falta de Ser no Mundo.
Seguindo o modelo analéctico, precisamos complexificar
um pouco mais. Vimos que o oprimido está fetichizado no sistema.
Ele prove recursos braçais e culturais para um sistema que em
termos políticos e econômicos não mudou substancialmente desde
os tempos da colonização. A questão é que, enquanto Outro
diferente e para manutenção dos privilégios da classe dominante,
os populares brasileiros são apenas vistos do ponto de vista de uma
peça da engrenagem da máquina capitalista latino-americana –
quanto mais assumem o papel da mão de obra pacata e servil, mais
são valorizados. Para que esse Outro, diferente do sistema, possa
ser então escutado, analogado e incluído, é necessário, sobretudo
um contato com seu Eu encarnado em sua inteireza, que é
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justamente a alteridade não fetichizada que desvela a sua
alteridade como vivente.
Esforçamo-nos nas primeiras páginas desse texto para
demonstrar como o corpo vivo passou a ter lugar no pensamento
ocidental a partir da ontologia heideggeriana que lhe deu a
autoridade de ser um existenciário entre outros. Ressaltamos que a
existência entendida como ser-no-mundo é uma unidade que se
refere a dois âmbitos, quais sejam ser, o sentido dos entes, e
mundo, os entes enquanto tal. Heidegger consegue, desse modo,
livrar-se do Um como princípio da metafísica clássica e trazer dois
âmbitos do real para a unidade. De todo modo, esse pensamento é
eurocêntrico em sua essência, surge na Europa, responde a
problemas e questionamentos europeus e, por mais que tenha
como trunfo por em questionamento os princípios que regiam o
pensamento ocidental, se dá em meio à profunda crise que sofre a
civilização europeia no período entre guerras, quando ela se
encontra em risco de total extinção.
Entendemos com Dussel que a filosofia primeira deve ser a
Ética, que o pensamento é dialético, que as grandes questões de
fundamento têm sua origem em questões cotidianas, e que o
fundamento também pode legitimar a práxis dessa mesma vida
cotidiana. Assim, quando nos dispomos a compreender os povos
originários e os africanos, estamos diante a outros processos
históricos e políticos, sendo que até mesmo os conceitos de
histórico e de político devem entrar em questão. Portanto, ao
analisarmos como pode se dar a analogia entre os distintos povos
que compuseram o Brasil demos como pressuposto a ontologia do
ocidente colonizador, negando as distintas ontologias.
Demonstraremos de que modo podemos extrair os elementos da
alteridade dos Outros subjugados em uma terapia que considere os
distintos modos de ser-no-mundo, de forma a encontrar uma
terapêutica que vá ao encontro de sua libertação, considerando o
Outro como alteridade radical e não como função dentro do

Gustavo Alvarenga Oliveira Santos | 103

mesmo sistema. O que mostraremos a seguir é o caminho ético da
nossa terapêutica e o rumo da luta por nós defendida.
Pois bem, segundo Eduardo Viveiros de Castro, o mundo
ameríndio desde o norte até o sul tem uma característica
ontológica central no que se refere à corporeidade. A existência
indígena não poderia ser tipificada como ser-no-mundo, mas como
ser-em-ser. Vejamos, para os indígenas não há separação entre
eles e o universo físico, dividindo ser de ente como no caso do
ocidente, não faria nenhum sentido para o pensamento ameríndio,
por exemplo, a disjunção cartesiana, nem a dualidade corpo e
mente. Ser-em-Ser significa que o corpo está entre outros corpos,
além de poder transmutar-se a esses corpos. Isso quer dizer que
esses corpos não são mais um ente no mundo, não são do mundo,
mas são parte do Ser, relacionam-se com o Ser próprio de cada
um. A separação entre natureza e cultura, típica do pensamento
ocidental, não tem lugar nesse paradigma.
No universo ameríndio originário, todos os corpos, aqui se
incluem os animais, vegetais e minerais, possuem mundos
análogos ao mundo humano. São, portanto, seres distintos que
possuem as mesmas características. O Grande Deus Guarani,
Ñanderú, não foi o único criador do céu e da terra, esses foram
sendo forjados por outros deuses ao longo de uma história que
antecede e procede ao homem – Ñanderú, antes de tudo, era o
Deus da Palavra e responsável por presentear, indistintamente, a
todos os seres vivos com este dom. A questão é que cada um foi
presenteado com linguagens distintas, de modo que esses distintos
seres não podem se comunicar. Assim, o corpo de um animal ou
vegetal não é um corpo objeto, um ente no mundo, mas um outro
Ser dotado de linguagem, embora incompreensível a mim. Se uma
anta está se enlambuzando em um lamaçal, como cita Viveiros de
Castro (1996), ela não está cumprindo uma função natural, mas se
preparando para uma dança ritual dentro de seu mundo, segundo
a interpretação indígena comum. Viveiros de Castro (1996) chama
atenção para que, ao contrário do universo ocidental, que vai se

104 | Terapia Existencial da Libertação: ensaios introdutórios

tornando com o tempo vazio e pavoroso, como nos lembram as
meditações de Pascal, o universo ameríndio é saturado de Seres e
não de Entes. Isso também é demonstrado na busca dos guaranis
pela chamada terra sem mal – em contraste com a ideia de paraíso
celeste dos mitos ocidentais, a terra sem mal está no mesmo plano
terrestre que eles e seria um lugar onde não há dores, morte ou os
limites fácticos. Do mesmo modo, a morada dos Deuses se situa
num plano mais horizontal que vertical. Assim como a ideia da
terra sem mal, o mal da terra também se faz presente pela via de
outros demiurgos, como Charia e alguns horários ou dias especiais.
De fato, a relação com a terra exige reciprocidade, pois tudo que se
tira, tira-se de um Ser, já que cada parte do cosmos tem seus donos
e guardiões, os Javes. O Ser então está contido em cada pedaço de
Terra, de tal forma que perder a Terra é perder o Ser como um
todo e o Ser total se plenificaria na terra sem mal. Nesse universo
ameríndio, cada corpo tem sua intencionalidade, seu modo de ser e
estar no mundo, cada ser tem um mundo.
Por outro lado, através de rituais xamânicos é possível
acessar outros corpos, Ser como eles, assim como Eles podem
raptar nossos Corpos e nos transformar neles mesmos. Esse rapto
de corpos também corresponde ao que compreenderíamos como
alma, já que, por exemplo, uma onça pode ter raptado o corpo de
um indivíduo que agora age e vê o mundo como onça e não como
humano. Cada ser capta a realidade desde o ponto de vista de seu
corpo, portanto a onça se vê como onça e vê o humano como
presa; se ela roubou a alma de um humano, esse humano passa a
ser e conceber outros humanos como a onça os conceberia. Essa
transmutação de corpos e almas pode ocorrer quando um humano
se depara com um animal isoladamente; como estamos lidando
com uma ontologia ser-em-ser, o isolamento é pouco tolerado
quando não se está na presença de bons espíritos e animais
amigos. O cruzamento da fronteira do Ser si mesmo para outro Ser
é, porém, um processo reversível; com a ajuda de um xamã, o
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humano é isolado e, por meio de um ritual, pode voltar ao corpo de
origem.
Do mesmo modo, através de rituais específicos os
ameríndios podem se transmutar a esses corpos através do uso da
máscara. A máscara, nesse caso, não representa o Outro, mas é um
guia ao corpo desse mesmo Outro. Em suma, a natureza é vária e a
cultura é única, o reverso do que ocorre no ocidente, em que a
natureza é única, e a cultura vária. Quando morrem, os as almas
podem migrar para outros animais, ou no caso dos Guaranis
transformarem-se em Mboguas, espíritos que assombram a mata e
podem perturbar os humanos. A única dimensão que existe nesse
caso é a do corpo vivo e um Eu encarnado que pode ser
transcorpóreo. O profundo nesse caso não é o Eu encarnado, nem
o Sujeito por detrás do Sujeito, como sugeria Merleau-Ponty, mas
um Eu encarnado trans-corporal que traz a possibilidade implícita
de visitar outros corpos e vivenciar outros mundos. Cada mundo
animal tem seu caráter próprio: a onça, a força; a raposa, a astúcia;
o papagaio, a sabedoria. As visitas fortalecem o Eu corpóreo
comum ao possibilitarem a incorporação desses elementos, do
mesmo modo que, quando se come a caça, são ingeridos os
atributos daqueles animais.
A arte caipira desvela de algum modo essa possibilidade,
não tanto da transcorporeidade, suprimida e reprimida na cultura
original, mas na empatia pela animalidade e atribuição de
intencionalidade e existência a esses mundos. A relação do caboclo
com a cultura extrativista, sua convivência pacífica com os animais
e seu temor para com o universo cósmico traduzido em figuras
como o lobisomem, o saci-pererê, a mula sem cabeça, remetem a
esse universo povoado de naturezas que possuem liberdade. O
caipira tem sua vitalidade no contato com esses universos, é
guardião dos nomes da fauna autóctone de nomenclatura guarani,
das plantas medicinais e dos segredos da caça e da pesca. A arte
caipira desvela que seu Eu encarnado é tão mais recuperado quão
mais ele pode voltar e retornar a esse lugar, pois o Eu Social e
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superficial a que é submetido o reprime ou lhe gera a sensação de
ser falso e competitivo algo para o qual ele não se sente preparado.
A vida no campo caipira era, sobretudo colaborativa; dos povos
originários o caipira herda o mutirão, as festas comunitárias, a
plantação e a colheita conjunta.
No entanto, os descendentes diretos dos povos originários
são os que mais se suicidam no Brasil ou se tornam adictos a
drogas, grande parte disso se deve à perda da terra como elemento
de seu ser-em-ser. Perdendo a terra perdem-se seus deuses, suas
referências, seu contato com as outras liberdades com as quais
convivia. Do mesmo modo, perdeu seu temor, o elemento
castrador nas comunidades indígenas originais não é a família,
mas as forças naturais, que são corporificações dos próprios
Deuses. Quando perde a terra, o indígena perde o elemento que lhe
dá o solo primordial, que lhe transmite conforto, familiaridade e
temor, tal processo surrupia os elementos de seu Ser-em-Ser. Ao
caipira lhe resta uma fina melancolia, uma saudade da terra ou a
alienação cultural constante, desde que se ponha no mundo no
lugar do oprimido trabalhador. Esse lugar de negação de sua
própria origem e fundamento, muitas vezes, o leva a aderir
acriticamente aos bens de consumo e aos movimentos da cidade, o
que lhe custa a liberdade de falar a partir de uma vitalidade
esquecida em algum lugar do campo.
Liberar o Eu Vital, encarnado e unido a terra, é parte de
nosso trabalho. O enraizamento, trabalho sugerido por Lowen
(1975) na bioenergética, pode possibilitar ao caipira essa revivência
da terra como elemento de sua centralidade. Daí as cirandas, os
bailes, a catira, danças que apontam os pés sobre a terra. Os povos
originários flexionam os joelhos e batem os pés na terra com força,
enquanto cantam aos animais e deuses da floresta. Do ponto de
vista hilético, esse tipo de trabalho pode reforçar a ligação com a
vitalidade, com o que Lowen chamava bioenergia, e também
possibilitar um redescobrimento do Eu Sou, conforme propõe a
bioenergética. Igualmente, o Eu vital ligado à terra que se
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simboliza através de expressões artísticas em trabalhos com barro,
plantações e vegetais também é uma herança do corpo caipira que
pode possibilitar que ele se reenraíze e descubra suas
potencialidades tanto de conforto como de guerra e de
enfrentamento.4 Nesse sentido a liberação da energia vital é um
ponto que se entende como anterior à libertação, o que em muitos
casos, é também condição para que a segunda ocorra. Entende-se
que um trabalho corporal pode facilitar o contato com as
vitalidades adormecidas e a TEL pode se apoiar no cabedal técnico
e teórico das psicologias esquecidas, que consideram a energia vital
um elemento importante, como a citada bioenergética.
Para essa abordagem, desenvolvida pelo estadunidense
Alexander Lowen, a partir das contribuições de Reich, um
segmento funcional importante é o cervical, que pode se oprimir
através da repressão à fala e a expressão, o que, entendemos, foi
um modo com que o português impôs seu idioma contra os
idiomas originários e africanos. Isso não significa um desborde das
emoções, embora isso não seja de todo o mal no ambiente
terapêutico, mas pode trazer prejuízos imediatos à vida social. A
liberação consistente ocorre com a analogia ao sistema ocidental
que irrompe um movimento dialético de mudança, e isso exige
consistência, ações em conjunto e projetos em longo prazo, além
do conhecimento das potencialidades, possibilidades e limitações
para o enfrentamento, o que é feito em uma cuidadosa análise
existencial que parte do mundo ao encontro com o Outro, em uma
práxis conjunta com o terapeuta ou com o núcleo social do
paciente. Por isso, não basta a liberação das chamadas couraças,
mas também a elaboração de um projeto existencial livre,
consistente e minimamente racional, proporcional às
potencialidades do existente.

4

A guerra e o enfrentamento são elementos centrais às tribos originárias no Brasil. Eram frequentes
lutas entre eles e isso, de algum modo, facilitou a colonização europeia, que se valia de alianças com
tribos rivais com o objetivo de destruir a que lhes convinham.
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A TEL reconhece mais dois âmbitos para além do da
existência, o âmbito hilético ou da vida, como o eu encarnado em
profundidade e o âmbito do Outro do Sistema como abertura às
possibilidades infinitas do encontro . Em geral, a terapia deve
iniciar pelo primeiro, traspassar o segundo e apontar para o
terceiro. Quando este é atingido, devemos deixar que o movimento
analéctico se cumpra na formação de novos sistemas de vida
cotidiana. Portanto, o popular reencontrando sua vitalidade
perdida e abafada poderá recuperar a voz, o conforto e a vitalidade
na construção de sua alteridade enquanto Outro no sistema social,
ao mesmo tempo em que, dessa forma, pode descobrir as
alteridades desse mesmo sistema.5
No seio da cultura popular brasileira, as danças de origem
afro trabalham quase todas as couraças6, trazem fluidez, vitalidade,
energia, trabalham a parte pélvica liberando a energia sexual, o
abdômen, o tórax. O corpo mulato, muitas vezes cativo do trabalho
braçal, encontra na dança seu modo de expressar. A grande chave
terapêutica libertadora, todavia, não está aí, pois esse tem sido o
modo histórico com que os negros enfrentaram a opressão e se
mantiveram cativos, apesar dele. Fanon (2015) descreve inúmeras
vezes como os negros da Argélia se utilizavam das danças sagradas
como meio de liberação das tensões musculares produzidas pela
opressão do colonizador. Portanto, o que propomos volta ao
fundamento ontológico do mundo africano que vamos buscar e o
que ele porta em sua corporeidade.
Um dos principais aspectos presentes na mitologia yorubá
é o equilíbrio entre os opostos, todos os deuses trazem elementos
da virtude e do defeito presentes ao mesmo tempo, sem os
5

Ao sugerir esses tipos culturais o fazemos de modo ideal cientes dos limites e da complexidade em
categorizar distintas existências em generalidades. Sem embargo, essa tipologia pode iluminar
alguns aspectos reprimidos pela literatura psicológica que se acomoda no tipo europeu comum de
classe média.
6

O termo couraça é utilizado aqui em referência à obra de Reich e Lowen, não aprofundaremos
nesses conceitos no decorrer desta obra, cabe o ao leitor interessado buscar essas referências.
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maniqueísmos clássicos da tradição cristã. Nas religiões de
matrizes africanas, umbanda ou candomblé, as incorporações,
danças e giras buscam trazer equilíbrio frente às problemáticas
trazidas pelos consulentes. O drama presente na dança, canto e
incorporação é o grande potencial de libertação que encontramos
nesse elemento cultural, que pode harmonizar os opostos e
polaridades dos conflitos trazidos ao mesmo tempo que os
fortalece para os enfretamentos das lutas cotidianas.
Nesse sentido a vivência das situações através do drama
pode reorganizar as forças do corpo, permitindo a expressão e
elaboração dos polos envolvidos nos conflitos que aparecem. Como
uma existência bastante corporal, em que o Eu corporal se
encontra desenvolvido, as dramatizações ajudariam a entender
esse mesmo Eu e suas forças contraditórias, podendo desenvolver
os contrapontos e reflexões a respeitos de suas ações e
pensamentos.
A TEL, por sua vez, objetiva lograr maior compasso entre
os impulsos e a ação, permitindo um espaço de vivência dramática
e, num segundo momento, a reflexão e a análise mais apurada do
aspecto existencial e suas saídas frente aos desafios vivenciados no
sistema. A libertação se dá por uma ação calculada, prevista,
pensada junto com o demandante com vistas a harmonizar a
vitalidade com as possibilidades de resolução de conflitos e o
empoderamento frente ao sistema opressor. O encontro com o
Outro, o distinto, o branco opressor, em equiparação de igualdade
de condições, fala e escuta, possibilitaria um trabalho de libertação.
Liberar a fala é possibilitar a inserção do negro no cenário político
e econômico do país, no qual está, senão recluso, tamponado pela
hegemonia branca que se encontra no poder.
Os tipos trazidos aqui não devem ser vistos como puros,
mas como modelos do processo civilizatório brasileiro que
perpassa os diferentes populares de modo típico, podendo haver
entre eles uma grande variação no que tange ao fundamento
histórico, e o modo como lidam com a corporeidade e os potenciais
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individuais e comunitários. Em termos latino-americanos, Dussel
(1994) já sugere o criolo, o mestiço, o camponês, o trabalhador e o
marginal. Os tipos dusselianos se originam da relação capitaltrabalho no período colonial.
Por fim, a corporeidade popular brasileira denuncia a
colonização sobre seus corpos tratados como objeto de trabalho e
sexual. Sua libertação depende da articulação estética e cultural
que possibilite que esses se expressem enquanto vivos e existentes
– a Terapia Existencial da Libertação se propõe como uma
possibilidade de devolver a dignidade a existentes corporais
dominados fazendo reacender-lhes a vitalidade e a existência,
empoderando-os na luta por Ser dentro de um sistema dominado
por uma matriz colonial de poder.

Capítulo 5
De paz em guerra:
entre disputa e harmonia
Dussel entende que os sistemas políticos e econômicos
tendem a ser autopoiéticos, produzir-se a si mesmo, cumprir-se
totalmente e se totalizar em sua totalização. Isso leva à sua
estagnação, à anulação das distinções e à fetichização do Outro. O
aparato estatal, incluindo as leis, as normas culturais e as
representações sociais, contribui para manter essa estabilidade em
que o Outro oprimido é fetichizado e concebido como mera função
das forças opressoras. Nesse sentido, a Lei não é justa, ela serve ao
sistema e não ao existente, ela não é Ética, pois anula o Outro em
sua outreidade; a construção de um novo sistema que inclua as
distinções de modo analógico passaria por uma irrupção do
sistema atual quando o oprimido desvelasse sua dis-tinção e
lutasse por fazer parte do novo sistema em situação de semelhança
com o seu antigo opressor.
Essa característica do movimento analético, que junta
distinção e semelhança do Outro e os conflitos dialéticos na base
dominante / dominado, tende a ser um campo de batalhas e lutas
que elenca a existência ao exercício de sua liberdade e a vivência
radical de sua angústia. Quando nos aproximamos de um mundo
(uma outra pessoa) que não se queixa de seu estado, podemos
inferir alguns pontos de mesmidade que se mantém, do ponto de
vista do sistema, na fetichização e, do ponto de vista ontológico e
existencial, na inautenticidade. A vida inautêntica, na medida em
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que não se assume como própria, encontra-se no domínio do Das
man, do homem comum, lugar de abandono e sossego ao mesmo
tempo. Sartre diz algo semelhante quando propõe a má-fé como
um lugar ontológico privilegiado em que o Ser-para-si, pura
liberdade, crê haver encontrado um Ser-em-Si, ser das coisas, e ali
se mantém. Trazemos muitos de nós algo como um registro de um
lugar paradisíaco onde por fim iremos nos encontrar, como na
antiga canção que diz querer ter na vida simplesmente um lugar de
mato verde para plantar e para colher. Porém, tanto a existência
inautêntica quanto os sistemas fechados são avessos à libertação
que questiona o atual estado das coisas, como ocorre no mundo
latino-americano regido pelo capitalismo-colonizante global.
Por outro lado, quando partimos das ontologias dos povos
originários, entendemos sistemas em que não há a forte hierarquia
social e econômica dos povos europeus, além disso, aqueles são
povos mais abertos ao Outro e de rápida assimilação. Quando o
europeu chegou às terras que futuramente seriam brasileiras, a
princípio não foi recebido como opressor pelos povos tupisguaranis, mas como alguém que poderia ocupar um espaço dentro
do universo mítico e ontológico daqueles povos. Já do ponto de
vista europeu, os “indígenas”, dentro do sistema de conquista e
exploração, traziam o signo de guias para a riqueza,
principalmente o ouro ou mão de obra gratuita. O ciclo do paubrasil, baseado no cunhadismo, quando um português desposava
uma mulher e seus irmãos deveriam servir a esse, mostrou isso. O
povo guarani, a princípio, não via nessa tratativa nenhum modo de
exploração. Isso não quer dizer que os chamados por eles como
Tapuias (em guarani, inimigos, que compõe o chamado povo jê)
não tivessem em relação aos portugueses atitudes de rechaço e
guerra, mas essa só era possível porque os guaranis eram seus
inimigos históricos. Tanto que esse mesmo povo se uniu mais
tarde aos holandeses em seu combate aos guaranis. Por isso
amigos e inimigos, familiar e não familiar, campos mitificados e
demônios de qualquer espécie tendem a uma harmonização que
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supera a lógica dominador e dominado e não necessitam da
palavra natureza para a objetivação ou reificação de todo o Real.
Em momentos de crise da relação do homem com o ecossistema,
Viveiros de Castro chama atenção para o fato de que, se não
revermos nossa relação para com o cosmos, tendemos a nos
extinguir; em outros termos, se não nos tornarmos mais
semelhantes aos povos ameríndios, desapareceremos.
Assim, nessa ontologia não há Má-Fé ou inautenticidade,
nem a tensão entre um existente que cumpre suas potencialidades
e os agentes de dominação, tampouco a celeuma dialética entre
dominador e dominado. Essa ontologia é uma totalização aberta
que assimila o novo dentro de seu sentido prévio, dinâmica cujo
limite é o próprio cosmos, a morte, os perigos naturais. O inimigo
é visto em uma relação horizontal e não vertical, tanto que não é a
eliminação total de seus atributos o que está em questão, mas a
assimilação desses – como prega o canibalismo, não se devora o
Outro porque esse precisa ser eliminado, mas assimilado. Assim,
em certo sentido, os povos originários pareciam entender o
método analético antes que Dussel o tivesse proposto.
Mas a questão que queremos colocar aqui é até que ponto o
humano, entre eles os que nos demandam, pode suportar a
angústia do não ser ou a luta dentro do sistema para ser dentro
dele? Ou seja, até que ponto, o sistema, mesmo que opressor, ou o
mundo, ainda que fechado e inautêntico, não são preferíveis à
abertura, liberdade e luta como aponta a Terapia Existencial da
Libertação?
A vida familiar, comunitária, a estabilidade completa da
vida campesina, ainda que sob a égide de um sistema capitalista de
produção, tende a uma estabilidade alheia a qualquer tentativa de
libertação. Também a vida urbana, norteada pelos meios de
entretenimentos, principalmente eletrônicos, tendem a oferecer à
existência um lugar de impropriedade que é tão mais eficiente,
quão mais seguro se mostra – “eu me preocupo com a minha série
de TV e em passar de fase no videogame e mais nada”. O sistema
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fetichizado tende a ser a vida ordinária da maioria das pessoas,
com algumas exceções, e uma delas, são as que nos buscam. Laing
(1976) já advertia que nossos pacientes, angustiando-se no mundo,
já traziam uma melhor saúde mental que a maioria da população
não angustiada. Portanto, a patologia mental é uma instabilidade
no sistema, desde as dimensões vitais, biológicas, às culturais,
sociais e espirituais. Ela desvela um Outro que o sistema tenta de
algum modo fetichizar ou oprimir e desvela uma ontologia distinta
a outras também fetichizadas e funcionárias do mesmo sistema.
Por outro lado, a visão do sistema não é essa, e, em geral o
paciente segue o script já sedimentado.
A queixa é de
desadaptação, de desajuste, de não se encontrar no mundo e o
anseio inicial, em geral, é encontrar um caminho que permita uma
readaptação. O duro é enfrentar a realidade de que o novo
caminho requer mudança, abertura ao Outro e reorganização em
novos sistemas analógicos. Essa passagem, esse projetar-se como
um existente singular, reconhecer suas emoções e estar disposto a
bancar um projeto existencial, é sofrida, cheia de desventuras, idas
e vindas. Um dos indicadores mais precisos que podemos
encontrar, no entanto, não está no projeto existencial, nem no
noético, mas no sensível, hilético. Em geral, a existência avança no
limite da homeostase do corpo, pois, na maioria das vezes, é o
corpo quem traz o cliente à Terapia; em outros termos, é a Vida
mesma que grita porque se sente ameaçada de morte.
Expliquemos: partimos de Reich, para quem o corpo vivo é
um organismo que tende a manter uma homeostase com o seu
meio através das trocas energéticas de aquisição e gasto. Se o corpo
não encontra descarga adequada para a sua energia ele tende a
contrair-se seja por medo ou opressão, do contrário ele pode
despender mais energia do que consome indo ao colapso. Quando
uma opressão vai ficando crônica por uma repressão ela cria
couraças que aparecem em partes específicas do corpo,
coincidentes com os chakras orientais – a couraça é dureza,
contração. O colapso, pelo contrário, aparece na flacidez, no deixar-
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se, na não reação. Não nos interessa aqui, o que não quer dizer que
em outros momentos não o possamos fazer, aprofundar em toda a
rica perspectiva de Reich e de seus discípulos, mas captar daí algo
importante: o corpo pode não suportar algumas emoções, pode se
colapsar totalmente, pode enrijecer brutamente, no entanto ele
sempre trabalha para manter-se homeostático em relação ao
ambiente, buscar algum equilíbrio em relação ao meio, quando isso
não é mais possível seu grito é forte e põe em risco a própria vida.
É claro que o corpo oprimido grita nas opressões, mas
também pode não suportar o processo de libertação, sua
instabilidade, sua angústia. As mudanças do conjunto e
distribuição das couraças precisam de tempo de maturação e
assimilação por parte do existente em sua relação com a nova
perspectiva que ele adotará. O que torna o processo de libertação
um meta-odos, um caminho, mais que um fim, a ser buscado e
desvelado a qualquer custo. Caso contrário, o risco de regressões e
ensimesmamentos, ou seja, contração do mundo a um lugar
seguro anterior é grande, na medida em que o demandante perde a
confiança em seu caminhar, pois perdeu a confiança no outro que
caminhava com ele. A energia do mal-estar primeiro é importante
e mudanças significativas ocorrem quando ela está atuante
buscando a homeostase; se atinge um ponto afetivo, mais ou
menos equilibrado, as mudanças tendem a demorar mais ou até a
estagnar-se. Na ética da libertação, mais importante que a
alteridade e a construção de sistemas libertários é a Fé, como
aponta Levinas (2007) – em termos psicológicos traduziríamos
como confiança. O Outro se mostra no Real, no sensível da vida,
mas se manifesta no mundo existencial por significações. A base
das significações é o sensível, de forma que o acolhimento ao Outro
é antes de tudo um trabalho de atitude corporal e somática, de
confiança atitudinal, de gesto, mais que de palavras. Acompanhar a
respiração, o movimento, o gesto é mais importante que provocar
mudanças apenas no plano da significação.
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Por isso as igrejas neopentecostais tiveram tanto êxito, pois
se apoiam muito mais no corpo sensível para em seguida
confundir os fiéis com as significações. A libertação não se dá no
corpo sensível, mas sim no plano ético, mas o sensível é o motor
necessário a qualquer mudança e deve ser desafiado na medida em
que se encontra medianamente seguro para tal. Desafiar um corpo
ainda ameaçado, angustiado, é também opressor. No entanto,
deixar de perseguir a libertação é ser conivente com o opressor. Na
estabilidade de um sistema, embora não oprimido, um existente
pode viver e ser de acordo com sua dimensão ética: o quanto
suporta o conflito e o embate para o exercício de sua liberdade, é
uma medida que não pode ser dada por nós, outro sistema, mas
pelo próprio demandante que escolhe com base em seus valores e
projetos.
Na cultura do brasileiro, encontramos recantos de
ontologias do sossego e não ressentimento, embora sejam cada vez
mais raros. A pequena cidade do interior mineiro, o recanto da
comunidade, o bairro antigo da média cidade, são constatações de
que a cosmologia originária não foi de todo destruída. E, embora
não em movimento, a paz dos oprimidos não deixa de ser uma
resistência a um sistema fetichizado na produção acelerada e na
velocidade. A conversa na praça, o encontro calmo na rua, o olhar
desde a janela de uma casa e a espera de uma vida que passa em
ciclos de presente, longe de ser apenas um efeito opressor é, antes
de tudo, a revitalização do sistema com base em suas ontologias
ancestrais. Para que isso possa ocorrer é necessário, entretanto,
que o trabalho duro não consuma o corpo para que esse possa
ainda se expressar no encontro, no abraço e no carinho pela Vida.
A Relação Terapêutica
A filosofia europeia moderna elevou o Eu à sua máxima
acepção, principalmente no movimento conhecido como idealismo
alemão. Baseado na ideia de Deus único, Ens Creatum e Otiosos,
esse pensamento tinha no Eu – seja ele transcendental, como
ocorreu com Kant, seja ele herdeiro da consciência divina, como
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expresso no pensamento de Hegel ou Schelling – a máxima
unidade ontológica do humano, ele seria plenamente consciente de
si, pensante e fundador como para a filosofia de Descartes, que o
eleva e o confunde com o próprio conhecimento. O esquecimento
do Ser, segundo Heidegger, atinge aqui seu ápice: se para o
pensamento grego o ser era presença, agora é representação, o
mundo enquanto visado, percebido, torna-se imagem para o
pensamento moderno e o Eu uma imagem que unificaria na base
do domínio.
A prática terapêutica laica, ao ressurgir com Freud,
denuncia o pretenso poder do Ego provocando uma cisão na
ontologia moderna que, a partir de então, teria que lidar com algo
aquém de sua centralidade. Aquém do Eu, reside o inconsciente, e
sua mola propulsora, a pulsão, provem do corpo, o Isso, o ID –
aspecto da realidade humana que é pulsional, exige do mundo sua
satisfação em termos de prazer e é, ao mesmo tempo, causa de sua
própria morte. A ideia de que é o Isso é isso (coisa, real sem
nenhuma outra caracterização) torna vaga qualquer caracterização
dessa instância como propriedade ou substância. Ele é uma força
que, em nível consciente, pode ser reconhecida, mas sua
característica é completamente indeterminada, pois é estranha às
demais instâncias do chamado aparelho psíquico. A psicanálise, em
todo o seu rico e grande trajeto teórico, nada mais faz que
reconhecer uma força, entendê-la em sua manifestação, promulgar
algumas leis gerais de seu funcionamento, mas não se pergunta
mais por ela. Mostrar como ela é o negativo da razão, da lógica, do
funcionamento da linguagem ou da gramática tem sido o seu
papel. Em nosso ver, o inconsciente, tal como dito pela psicanálise,
é nada mais do que aquilo que rompe o sistema psíquico
pretensamente organizado, mas cujo caráter não é reconhecido.
Pois bem, ao reconhecer um algo que rompe uma lógica
ocidental previamente estruturada, exterior a ela, a psicanálise
demonstra sem, no entanto, reconhecer seu Rosto, o Outro de que
falamos na Terapia Existencial da Libertação. Quando Lacan
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desiste do conceito de intersubjetividade, elege o Outro como um
lugar e aponta que o inconsciente de certo modo se encontra nesse
não domínio da linguagem, reconhece o Outro, mas do mesmo
modo que seu mestre antecessor, não o caracteriza, chegando a
determinar o desejo e o inconsciente por um objeto tautológico que
ele denominou como a. A, Isso, X, Pulsão: conceitos imprecisos que
desvelam a dificuldade que a ontologia ocidental tem de reconhecer
o Rosto do Outro, sua interpelação. O outro não existe para a
psicanálise clássica senão como um objeto de prazer ou satisfação,
como em Freud, ou mesmo função dentro de um sistema psíquico
subordinado às regras da gramática que são irrompidas, como em
Lacan. Cabe à Terapia Existencial da Libertação recuperar algumas
caracterizações desse Outro, já presentes no pensamento humano.
Já dissemos sobre o Outro mundo, as outras ontologias e a
própria Vida como Outro. Portanto ao falar sobre relação
terapêutica não devemos resumi-la apenas ao aspecto que envolve
outro ser humano, mas a dois aspectos fundamentais e que a
ontologia ocidental, sequer a que aqui utilizamos, consegue captar.
Dizemos que nos interessa o existencial por ser a dimensão com a
qual conseguimos contato com os outros seres humanos de modo
significativo, mas é também porque na dimensão existencial é onde
o invisível das outras dimensões se mostra; desde o modo como se
mostra é que podemos, de forma inédita, descrever e demonstrar
de que forma a relação com essas dimensões pode ser terapêutica.
Antes da Vida, o Mineral, antes do Mineral os átomos, os
impulsos elétricos que tudo envolve, energias. A relação do homem
com a matéria é pouco conhecida por nossa atual filosofia
ocidental, sem embargo ela se dá na própria constituição do corpo
e da vida, somos constituídos de matéria em parte mineral, vegetal
e animal. Na parte mineral, a parte dura dos ossos, cálcio, fósforo,
ferro e fluida da água. Do vegetal, a parte necessária para o nosso
crescimento e do animal, as partes que nos são animadas e que se
caracterizam pelos movimentos voluntários. De todas essas
dimensões da realidade, não somos existentes diferentes, mas
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análogos, pois nossa formação requer uma dialética constitutiva e
para o que nos interessa, a relação com esses elementos pode nos
ser úteis terapeuticamente.
Com todas essas dimensões nos relacionamos de um modo
ou de outro, terapeuticamente ou não. Não há como prescindir de
nenhuma, mas há como, de algum modo, torná-las mais
terapêuticas desde o conhecimento que herdamos das tradições e
das culturas. De toda forma, todas essas relações podem ser
análogas e dialéticas, colocando em contato o processo analético
que norteia nosso aporte terapêutico. Podem ser análogas, pois
nenhum elemento fora de nós nos é diferente, estranho, fazem
parte do mesmo mundo. Assim, por mais que a ciência natural
tenda a conceituar o mineral de forma unívoca, a relação com o
nosso corpo é polissêmica e, portanto, análoga. Certo é que o
mineral é inerte, não é animado, não respira, mas está sujeito a
condições elétricas análogas ao nosso corpo. As descargas elétricas
de um raio podem nos matar desde que estejamos aterrados, a
terra é o grande condutor da energia solar que chega até ela.
Também dos astros captamos energia, sabemos que por falta de
luz solar podemos deprimir, pois não geramos vitaminas essenciais
para o funcionamento do organismo.
Com o elemento mineral temos a fluidez e a estabilidade
como aspectos sensíveis inexoráveis. A fluidez tem origem no
aquoso, portanto uma sensibilidade rígida, que pode aparecer
como nervosa, ensimesmada, fechada, não distributiva, beneficiarse-ia com a sensibilidade da água corrente que pode se mostrar no
banho, no rio, na cachoeira. A água é o primeiro elemento com o
qual o organismo semi-separado ainda no útero materno tem
contato, em geral é símbolo de conforto, renovação, renascimento
e sensivelmente associa-se a esses mesmos símbolos. Do mesmo
modo, sensibilidades por demais fluidas, inconstantes, beneficiamse do contato direto com as pedras, matéria mais estável do
planeta. A terra composta por vários minerais que variam de
região para região, enquanto pólo negativo pode servir de
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elemento que beneficie a descarga das tensões elétricas estáticas do
corpo, pisar na terra com os pés descalços, nesse sentido, alivia as
tensões – a técnica do enraizamento, proposta por Alexander
Lowen, que consiste em flexionar os joelhos e aumentar o liame de
contato dos pés, é um excelente elemento que pode ajudar no alívio
de tensões e na consciência do corpo como uma unidade vivente.
São inúmeras as relações terapêuticas que uma existência pode
tecer com a matéria mineral, o que nos abre um campo de
pesquisa que diferencia os distintos elementos que podem
beneficiar determinados estados de ânimos sensíveis e possibilitar
ou não significações a posteriori.
Pois bem, nossa segunda dimensão é a Vida enquanto
animalidade. A vida já foi falada quando tratamos do assunto da
corporeidade enquanto vivência pulsante, já não estável, inerte,
morta. Se o elemento mineral traduz estabilidade, a Vida é
crescimento, em sua face vegetal e pulsação em sua face animal.
Enquanto vegetal ela se caracteriza por nutrir-se dos minerais e
energizar-se pela luz solar. O vegetal evoca crescimento, acúmulo
de energia e doação; é possuidor de um mundo inteligente e sutil,
ao contrário dos animais, tendem a se doar aos animais para
serem consumidos e assim proliferar-se pelas sementes. O contato
com o vegetal é associado à calma, harmonia e energização através
do consumo mais puro do oxigênio. Os povos da floresta tendem a
crescer de forma mais cooperativa e comunitária, desenvolvendose entre si, membros das tribos, relações mais harmônicas e menos
hierárquicas, embora com os inimigos prevaleçam o aspecto
competitivo da animalidade. O contato intenso com o reino vegetal
pode ser terapêutico nesse mesmo sentido.
A vida em sua dimensão animal tem a pulsação como
elemento principal, mas traz outros aspectos em sua composição. A
pulsação envolve a respiração, os músculos e se traduz no
movimento elétrico pulsátil dos órgãos e principalmente do
cérebro; aí se processam as sensibilidades e daí partem os
comandos para o corpo de forma voluntária ou não. O cérebro não
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pode explicar a liberdade humana, e essa não pode se basear nos
neurônios, porém todos os processos neurovegetativos e cognitivos
podem ser explicados pelo cérebro. Assim, na parte animal, a
respiração, a forma como respondemos às emoções, a parte da
afetividade, já nos aproximam, ainda que de forma irreflexiva, do
outro animal que somos. A partir do contato com os animais
podemos ler e interpretar emoções análogas de afeição ou ódio.
Todo o animal, inclusive os unicelulares, como aponta Reich,
tendem a se expandir no prazer e retrair no desprazer. Os
músculos retraídos são sinais importantes de medo e opressão
concentrados em áreas específicas do corpo, ao se tornar cônscio
dessas áreas, as quais Reich denominou como couraças, o vivente
pode então desoprimi-las e assomar energia para suas ações, sem,
no entanto, ter clara sua significação. O vivente se trata
terapeuticamente pelas trocas afetivas, que pode ser feito com
qualquer animal, a sintonia entre os animais propicia uma troca
que analeticamente mantém mais vida e sintonia ao corpo,
controlando a respiração e o movimento, como demonstram as
terapias que se utilizam dos contatos com eles. Do mesmo modo,
ao desoprimir as couraças, o vivente se vitaliza. Por isso a
importância na TEL de trabalhos que envolvam a respiração e o
movimento dos músculos através de exercícios, que são formas de
revitalizar e num certo sentido re-animalizar o corpo.
Quando chegamos à existência, a relação terapêutica se
torna mais complexa e ganha os tons tradicionais. Aqui, a
analética que se dá encontra analogia apenas com outra existência,
a nossa, com a qual devemos separar o distinto do semelhante.
Entendemos que a formação do Ñandé por si só é terapêutica, mas
ela se dá de forma analética e o terapeuta tem papel fundamental.
Todo o pedido de ajuda parte de algum modo por uma fetichização
da existência no sistema social, uma existência assim, priva-se de
um contato com a exterioridade, seja com elementos anteriores a
ela, mineral ou animal, seja em relação ao Outro enquanto
alteridade. O estado dessa existência, porém, pode ser analogizado
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pela análise existencial e seu encaminhamento ser provocado pelo
encontro com o Outro anterior ou posterior à existência. Isso então
abriria o movimento analético de contato, a princípio entre o
Terapeuta e o(s) demandante(s), e posteriormente, constituindo o
Oré entre eles – quão mais fortalecido seja o Ñandé, mais
interessante será o Oré.
O Ñandé se forma, sobretudo, pela analogia; o
demandante, sentindo-se isolado e não conectado com o mundo do
Outro, deve reconhecer no mundo do terapeuta um mundo
análogo. O terapeuta, por sua vez, deve ter a habilidade em
demarcar a analogia e a distinção equilibrando sua apresentação
enquanto alteridade radical e sua semelhança como humano. As
semelhanças se encontram, sobretudo, na invariabilidade das
vivências existenciais – medo, angústia, solidão, desespero, são
sentimentos facilmente analogáveis e consequentemente
reconhecidos. Ao demonstrar a distinção, no entanto, o terapeuta
pode trazer seu ponto de vista, sua forma particular de perceber e
sentir o que o demandante lhe conta. Essa distinção é importante
para o processo analético no qual o demandante forma um nós,
que não significa fusão e identidade, mas distinção e semelhança.
Esse Ñandé é fundamental para o processo transicional no qual
terapeuta e demandante passarão a olhar os outros de forma a
enfrentá-los, seja como sistema a ser analisado e atuante, seja
como outras ontologias. A base de confiança depositada entre os
dois facilita esse enfrentamento. Cabe ao terapeuta, aos poucos,
afastar-se da relação na medida em que o demandante possa
formar novos Ñandé e por em movimento o processo analético,
levando a cabo o objetivo final que é a libertação.
A libertação se dá quando o demandante reconhece o
Outro como outro mundo e é capaz de formar com ele novos
Ñandé; e quando ele na forma de Oré pode se posicionar como um
sujeito no sistema, podendo enfrentá-lo. Essas dimensões que
agora tratamos da relação terapêutica nos levam às múltiplas
concepções que englobam nosso enfoque – enquanto o
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demandante se relaciona com os minerais ele é um ente, como
qualquer outro no Cosmos, enquanto se relaciona com a dimensão
animal, um vivente, já na dimensão existencial ele é um existente,
e na relação com o sistema, um sujeito. Cada uma dessas
dimensões relacionais implica em uma totalidade que se mostra na
existencial enquanto clareira que ilumina o deserto do ente, mas
portam elementos que a antecedem e que para ela, portanto são
invisíveis. Por fim, a libertação irrompe a paz do sistema
fetichizado para inaugurar a guerra que tem como fim reinstaurar
a paz não com base na dominação, mas com base na convivência
entre seres livres distintos e semelhantes, sendo essa a ética que
norteia a Terapia Existencial da Libertação.

Capítulo 6
Não existe édipo na América
A Terapia latino-americana vive algumas contradições que
não devem passar despercebidas a um olhar mais crítico e
apurado. Em nosso solo, principalmente no Brasil e Argentina, é
onde mais se propaga o lacanismo no mundo. As referências à
psicanálise francesa abundam nos mais diferentes campos de
conhecimento, chegando ao senso comum acadêmico como algo
natural e objetivo. O mesmo paradigma lacaniano se estende, em
menor grau, ao pensamento francês como um todo; Foucault,
Deleuze e Guatarri e todo o pensamento pós-estruturalista tem
uma influência muito forte no ambiente intelectual dos psicólogos.
Pode-se argumentar, com razão, que o pensamento clínico
de origem francesa encontra-se à esquerda das propostas
pragmáticas provenientes da América anglo-saxônica que propõem
terapias baseadas na conduta com vistas a uma adaptação muitas
vezes rápida e eficiente do indivíduo, considerado como uma
função do sistema em que vive. A psicanálise lacaniana apoia-se, às
vezes, no pensamento filosófico, mas tem a clínica como
paradigma de suas investigações e teorizações, o que lhe dá um ar
provocador, crítico aos modelos de racionalização predominantes
na sociedade ocidental, mas com estruturas teóricas e vocais
herméticas que muitas das vezes se fecha ao diálogo com outros
campos de conhecimento mais atuais. E nisso se diferem alguns
lacanianos, os que partem de Lacan e simplesmente leem apenas o
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que o autor leu, e os que buscam as inter-relações entre o
lacanismo e o pensamento filosófico atual ou não.
Isso não nos livra, entretanto, de apontar que qualquer
proposta terapêutica e teórica no campo psi provém de uma
cultura e sociedade situada no tempo e espaço. O fato de que se
pode valer de uma proposta francesa da década de 60 e 70 que
responde, em grande parte a problemas franceses, que foi feita
pensando em cidadãos franceses e que dialoga filosoficamente com
o pensamento francês da época, está totalmente foracluído pelos
lacanianos latino-americanos. E o mais curioso nisso é que na
França esse mesmo pensamento está longe de ter a mesma força,
pelo menos no campo psi, conservando ainda grande valor no
campo do conhecimento como um todo.
Como afirma Quijano (2000), nenhum paradigma teórico
se situa somente no tempo, mas deve também ao espaço, seu lugar
de origem; infelizmente a academia latino-americana em seu afã
de neutralidade tenta suplantar a geopolítica como um fator
determinante na produção e transmissão do conhecimento.
Teorizar desde o próprio solo é uma tarefa difícil, que exige antes
de tudo uma visão não colonizada sobre o sistema- mundo. Ver o
mundo pelo olhar do colonizador recalca mais que nada a realidade
da América Latina. Dussel (1973) aponta que o pensamento
eurocêntrico se centra na lógica da Univocidade ao invés da
Polissemia, o que faz com que os conceitos sejam pensados a partir
de um critério que nega o que lhe é estranho e acaba por encontrar
sempre o que coincide, pois o que não é idêntico é diferente, e está
fora do escopo de entendimento. Essa lógica, que pode ser
mostrada em todo o pensamento europeu, principalmente
helênico, prepondera aqui na ideia de que o pensamento lacaniano
possa ter uma validez universal, sendo apropriado para a grande
América Latina da mesma forma. O que daqui é negado, além das
distinções culturais, são as condições de pobreza e carência de
recursos materiais e sociais presentes e que não são considerados
nas teorizações psicológicas dos países dominantes. Carência
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material, fome, desnutrição crônica, marginalidade estruturante,
guerra ordinária, cultura de desamparo, questões comuns a todos
os países latino-americanos, que afetam a saúde mental em todos
os seus aspectos, não são temas teóricos importantes para o
pensamento francês de modo geral, mais preocupado em se
desvencilhar do poderio de um Estado forte e dominante, do que
pensar em realidades no qual ele não é presente.
Entendemos ainda que, por mais que os psicanalistas
latino-americanos se utilizem da perspectiva francesa para o
entendimento de questões locais, a peculiaridade de nossa
condição, se levada em conta, geraria outros princípios teóricos
que seriam mais condizentes com as investigações.
Nesse sentido, dentro de uma lógica presente no
pensamento francês, que constitui os valores da Modernidade, a
pobreza é uma diferença que precisa ser eliminada, o que
aparentemente é positivo, anula também a possibilidade de escutála. Fala-se muito em autonomia, cidadania, dominação e opressão
da subjetividade pelos biopoderes do Estado, mas não se entende a
subalternidade estruturante que se dá pelo racismo e pela
colonialidade. O sistema de dominação capitalista-colonial, dentro
do qual essas propostas são escritas, tamponam a diferença
colonial, fazendo crer que tudo que é gerado desde seu centro seja
válido universalmente. No entanto, na América Latina, as
tentativas de superação das desigualdades sociais tendem a
fracassar no curto prazo, pois essa é estruturante para o atual
Sistema global. Como afirma Quijano (2000):
[…]entonces igualdad social sí, pero con la forma de desigualdad
social más profunda al costado: “raza”. Ciudadanía sí, pero
dominación colonial al costado. Autonomía y libertad individual
sí, pero subyugación colonial al costado. Modernidad, por tanto,
sí, pero una colonial modernidad, colonialidad y modernidad
absolutamente, no solo lado a lado, sino produciéndose la una a la
otra.
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Em suma, se no nosso caso somente apostamos em teorias
que dizem respeito a uma parcela da população que pode se
europeizar, assumimos e naturalizamos essa mesma desigualdade
em nosso teorizar. A psicanálise de Freud traz as marcas do
contexto das grandes guerras euro-asiáticas, assim como os
primeiros aportes teóricos de inspiração fenomenológicoexistencial. Do ponto de vista cultural, são herdeiras da matriz
colonial do poder helênico e judaico-cristão. Para uma latinoamericanidade honesta e clara, é necessário pensar desde a nossa
realidade colonizada, caso contrário, nada estamos fazendo além
do que já fizeram, e nossa inquietante repetição de conceitos pouco
acrescenta e progride.
Quando Helio Pelegrino, em plena ditadura militar, em um
encontro da SBPC em São Paulo, lança o texto Pacto Edípico e
Pacto Social, esboça uma questão que, embora naquele tempo de
modo ensaístico, ainda hoje é válida. O pacto edípico – que
possibilita a introjeção da lei cultural, resultando em um superego
e um ideal do ego minimamente estruturados segundo a visão
psicanalítica – é afetado pela desigualdade social, pois o sistema
social de trabalho não permite sua conclusão. O texto argumenta
que ao trabalhador lhe é exigido uma renúncia pulsional
desproporcional à sua condição de dignidade, o que irrompe na
desestruturação do pacto social, abrindo espaço para a
delinquência e a violência desmedida entre os setores
marginalizados. Tal dinâmica é explicada pelo autor como a volta
dos impulsos libidinais, precariamente repreendidos na infância,
mas que não foram repactuados na vida adulta com a relação entre
renúncia pulsional e trabalho digno.
Uma vez posta esta dificuldade em conciliar um pacto
psíquico que garanta a subjetividade privada em uma sociedade
que anula essa mesma subjetividade, argumentamos ainda que não
existe Édipo nas Américas graças a algumas ontologias culturais
que se confrontam com a teoria proposta por Freud, ainda
presentes nas formulações psicanalíticas contemporâneas e que
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fazem parte da singularidade da formação cultural do povo
americano. Corroboram com nossa tese as observações feitas por
Fanon (2009) na América Latina. Segundo o autor, o pensamento
hegemônico esquece que a neurose pode não ser constitutiva da
realidade psíquica humana e “quer queira quer não, o complexo de
Édipo longe está de surgir entre os negros.” As famílias das
Antilhas, para ele, são incapazes de produzir uma neurose
edipiana, “incapacidade da qual nos felicitamos enormemente”.
Do mesmo modo Dussel (2007) entende que a
universalização do Édipo como modelo da constituição psíquica é
mais uma das manifestações do eurocentrismo, que eleva uma
experiência particular europeia de determinada época a um caráter
universal, segundo o autor:
Freud ha descrito como natural una posición ya patológica y
reductiva del yo europeo del siglo XIX. El triángulo edípico se da
cuando el niño nace en una familia totalizada patriarcalmente y
donde la imago del padre se impone diariamente por el castigo, la
corrección, el consejo. (p.52)

No continente no qual vivemos, o Édipo não é um
construto válido. De início, os originários da América não são filhos
de um Deus Pai que criou o homem e lhe deu a mulher por
companhia, tampouco foi centrado em uma oligarquia familiar que
se tornou clã, Estado e hoje ameaça metade do mundo diferente
com suas armas, como é o Estado de Israel. Embora nas culturas
originárias da América o homem tenha maior importância, está
longe de concentrar o mesmo Poder simbólico que na cultura
grega ou judaica.
Considerando, como afirma Dussel (2007),
que em Freud há uma teoria que justifica a totalização do
patriarcado, uma vez que essa sublinha o falo como o Ser e o não
falo como não ser, a colonização libera o falocentrismo de qualquer
compromisso com o Outro feminino, anulando-o e reduzindo-o a
um objeto de gozo.
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Nos tempos coloniais a mulher indígena, africana ou
mestiça subalterna servia ao gozo do homem branco solteiro e, se
da copula origina-se um filho, esse não era merecedor de abrigo e
consideração familiar. Assim que nossa mestiçagem era também
abandono e, em vez de se constituir um Pai que se interpunha
entre a mãe e o filho, herdamos um que goza na mulher e se
ausenta na formação da subjetividade da prole. Do outro lado, a
mulher oligarca deveria conservar sua virgindade para o
matrimonio, embora tivesse que admitir o gozo do marido com as
subalternas. À noite, como vingança, costumava bater na negra,
corpo que deveria se manter passivo à dor e ao gozo. A cultura que
criou prostíbulos de mulatas e indígenas no qual os filhos dos ricos
eram levados para sua iniciação sexual ou que contratava
empregadas para esse mesmo fim, é a mesma que restringia a
expressão da sexualidade feminina reservando-lhes um lugar de
instrumento do macho (ver Ribeiro, 1995).
Desse modo, o macho popular, identificado com seus amos,
que muitas das vezes em suas festas reservava-lhes uma negra
para seus caprichos, termina por propagar essa cultura de gozo e
ausência, fazendo da mulher um instrumento, ignorando sua prole
e descendência. Em suma, a cultura popular brasileira em sua raiz
originária e no compromisso do pátrio poder para com a
constituição da subjetividade não é patriarcal, embora esteja
subjugada pela falocracia e o patriarcalismo. Não há Édipo nas
Américas justamente porque não há Pai, mas um macho violador
que, ausente de seu papel de transmissor da cultura, não transmite
sua lei e herança simbólica, pressuposto básico da formulação
Freud-lacaniana.
Somos da tese de que, na ausência do Pai como elemento
central da cultura, como ocorria entre os judeus, as deidades
femininas tiveram um destaque maior na cultura popular. O caso é
que na América ressaltam os deuses ctônicos, mais que urânicos,
portanto se há um Deus comum a todos os homens, ele é a terra e
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essa é prioritariamente feminina.7 A Pacha Mama e outras
deidades e espíritos dela derivadas podem mediar o gozo e o limite
– são muitas Virgens Maria cultuadas entre nós, são elas a
constituidoras do que nasce autonomamente e o culto que se lhes
oferece não é tanto ao transcendente senão ao imanente. A virgem
cuida, cura, protege, oferece-se como mediadora, antes de Deus
Pai, é ela a Mãe de Deus.
Pois bem, o Édipo freudiano é um complexo de
subjetivação, enquanto na ontologia originária da América um ser
cultural é essencialmente coletivo e grupal. Do mesmo modo, não
há um tabu tão intenso em relação à sexualidade e à agressividade
como na cultura judaico-cristã, tampouco a formação tão clara de
um significante que se possa chamar Nome do Pai, pois a
infinidade de divindades desloca a ordem simbólica em várias
direções, ligadas mais às forças naturais e nem tanto morais –
Kusch (1999) identifica aí o medo à ira dos Deuses, que será
substituído pela burguesia pelo medo aos homens, mediado pela
moral. Na América popular, segundo o autor, aquele medo ainda
existe, pois a cidade burguesa não foi de todo construída.
No modo de ser indígena que se estende ao popular, ser
“castrado” é estar só frente aos Deuses da Natureza; nesse caso, o
ameríndio corre o risco de ter sua alma raptada por um animal ou
ser vítima da vingança de algum deus enfurecido. Tupã Pochy, por
exemplo, é associado à força vingativa dos raios e trovões, porém
ao perder sua terra o índio também perde seus inimigos e seu Serem-Ser, daí a loucura e o suicídio. Portanto, o foro privado, a
solidão, é o grande castrador que lhe expõe frente ao Cosmos, e
não o Outro que se introjeta como Lei. O conceito de subjetividade,
nesse caso, perde o sentido e precisa ser revisto levando em
consideração a forma de ser em comunidade e com a terra, para

7

Recentemente, Bolívia e Equador promulgaram a Terra, Pacha Mama, como sujeito de Direito,
análogo à pessoa humana. Isso não quer dizer que algumas culturas originárias também fossem
patriarcais, mas os cultos da terra ocupam um lugar de destaque, espelhadas em deidades femininas.
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que tenhamos claro até que ponto ele pode ser verificado nas
culturas populares.
Kusch (1999) falava do mero-estar latino-americano como
contraponto ao Ser europeu, o primeiro é fluído, responde ao
presente e ao espaço, enquanto o segundo tende a ser estável e
histórico. Nesse sentido a psicanálise demonstraria o que não se
realiza como Ser e é inconsciente ao europeu, com vistas a devolver
a esse Ser sua precária centralidade. O sujeito que nasce do Édipo
é, no melhor dos casos, alguém que pode recalcar seu mero-estar,
sua presença carnal, desejante e cósmica frente aos objetos de
desejos. Deve, então, orientar-se a partir de regras e preceitos
morais herdados da cultura. No nosso caso, temos todas as razões
para duvidar que essa operação ocorra de tal modo, o que nos deve
impulsionar a entender os modos próprios de Ser no Mundo como
aponta Kusch em sua extensa obra sobre o popular latinoamericano.
A crítica pós-moderna realça esse aspecto cindido da
cultura europeia que se dá, dentre outras formas, na distância
entre mente e corpo. Quando Freud inaugura o conceito de
inconsciente, ele suspeita da pretensa centralidade do Ego e aponta
que algo aquém da razão pode determinar o pensamento racional.
No entanto, apesar de ser considerado um crítico do pensamento
cartesiano, persiste na dualidade maniqueísta do pensamento
europeu, no qual o ID é oposto ao que se pode representar e a
pulsão é confronto com a realidade e as normas culturais. Seu
texto de 1933, Mal Estar na Civilização, aponta de forma trágica
que a conciliação entre o desejo e a vida civilizada é impossível,
uma vez que a vida moderna exige de cada ser humano o recalque
do prazer e da satisfação que só podem ser alcançados por via
indireta. O que não teria mudado em Freud se ele tivesse
conhecido as crianças guaranis, brincando livremente no rio sem a
supervisão de seus pais? Nessa época, as pessoas de sua Europa
vestiam trajes pesados que escondiam o corpo e limitavam o

Gustavo Alvarenga Oliveira Santos | 133

prazer, resguardavam-se na polidez e educação. A nudez e o terror
do holocausto foi a explosão do que havia sido recalcado.
Freud trabalhou com pessoas que não eram bem o popular
europeu, mas consistia basicamente de jovens burguesas
atormentadas pelo desejo vital de prazer. Ele chegou até a se
perguntar sobre a possibilidade de uma psicanálise para os pobres,
algo hoje exequível, mas que mesmo assim, deixam intactos alguns
pilares teóricos da psicanálise. Para Dussel (2007), o princípio de
realidade na psicanálise nada mais é do que a admissão do sistema
totalizado da sociedade europeia. Uma sociedade ordenada
segundo os princípios cartesianos do Eu Conquisto, Domino e,
portanto Penso, cujo representante maior era o Poder Fálico do
Pai; se esse princípio muda, teríamos que repensar a forma como
esse se contraporia ao princípio do prazer.
Reich conheceu Freud em 1919 e, em pouco tempo de
trabalho competente na escola freudiana, propôs que a pulsão
reprimida encontra um lugar no corpo e que esse não era apenas o
negativo do Ego, mas uma vivência pulsional positiva que pode ser
tratada diretamente. Desde Descartes, o ocidente só estuda o corpo
objeto, morto, enquanto função específica obediente ao Ego, mas
não como uma vivência que determina o próprio sentir e o Ser. O
corpo não faz parte do Ser na ontologia moderna, e mesmo com a
fenomenologia que entende a existência como corporal ele
continua não sendo tratado em sua especificidade ontológica, ou
seja, um ente vivo antes de ser existencial.
O inconsciente freudiano pode se relacionar
figurativamente ao recalque ocidental do corpo oriental, africano e
ameríndio, corpos esses que são vistos como objetos de
curiosidade, no caso oriental, força de trabalho, no caso do negro,
ou um corpo ingenuamente nu, no caso dos ameríndios. O
recalque desses corpos no ocidente não permitiu que o
conhecimento sobre o corpo vivo (leib) avançasse e desvelasse
outros sentidos para a histeria, por exemplo. O que não teria
descoberto Freud se não soubesse algo da medicina chinesa ou
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tivesse entendido a forma como os africanos se tratavam através
de danças sagradas e incorporações? No entanto, esses corpos
eram reprimidos na Europa e não puderam ser positivados; foram,
por fim, recalcados.
Reich descreve no corpo vivo as possíveis couraças, defesas
crônicas que reprimem as funções específicas de anéis funcionais
presentes no corpo. O desencouraçamento é parte do processo
terapêutico proposto por ele e consiste em afrouxar as defesas
presentes nos sete anéis musculares; sua terapia vai na direção de
liberar o corpo vivo para o prazer e uma resposta mais inteira,
livre dos mecanismos de defesa frente à realidade. O autor
propunha que o sujeito poderia fazer uso da couraça para suprir
suas necessidades vitais ao invés de voltar contra si mesmo a
opressão sofrida do mundo externo. Com o afrouxamento das
opressões o corpo pode pulsar mais livremente e o sujeito senti-lo
através de movimentos involuntários que relaxam a musculatura e
liberam a energia reprimida, de modo que o Ser ganha liberdade e
energia para seu próprio uso. A Terapia Existencial da Libertação
entende assim, junto com Reich, que um trabalho desde a
vitalidade corporal dispõe à existência a energia necessária para a
sua liberdade e libertação.
No entanto, no nosso ver, ao propor isso, Reich está
também inserido em uma cultura europeia e ocidental, não se
atentou a outros corpos, como os africanos que em rituais
religiosos embalados por danças hipnóticas vivem uma experiência
semelhante ao que ele chamaria orgasmo, liberação da energia
encouraçada que gera espasmos involuntários que percorre todo o
corpo. Portanto, no nosso entender a liberação das couraças não é
garantia da libertação. No contexto latino-americano ela inclusive
traz um risco, qual seja, o escapismo pela via da liberação do
prazer e da sexualidade, como modo de descarga das energias
pulsionais.
A civilização europeia cristã, que tanto reprimiu esses
impulsos, não os experimentou mais liberados e servindo à
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alienação. No nosso caso, portanto, não basta liberar as energias
represadas e encouraçadas, mas dinamizá-las para a luta pela
libertação. A “felicidade”, como afirma o compositor baiano Tom
Zé, pode ser uma das mais eficazes formas de aprisionamento dos
corpos no contexto brasileiro. Na Ditadura brasileira, ao contrário
da argentina, o prazer na forma dos costumes era liberado às
classes populares, desde que essas correspondessem com seus
corpos ao trabalho industrial e à obediência institucional. O mesmo
se passou nos tempos da escravidão, quando a festa, regada a gozo
e cachaça, era um dos elementos que possibilitava a manutenção
do cativeiro (ver Freyre, 2003). Essa complexidade não poderia ser
vislumbrada por Reich em solo alemão e russo, pois são sociedades
que aliam a repressão libidinal à ordem cultural, seria por demais
complexo para ele que uma ditadura político-cultural pudesse
coexistir e se beneficiar com a ditadura do prazer, tal não foi o caso
do nazismo que ele tão bem analisou.
Voltando ao tema inicial, o complexo de Édipo se alia a um
corpo encouraçado e reprimido, principalmente na pélvis, e mais
ou menos liberado na parte racional e falante. Não aconteceu isso
na América, corpos indígenas e africanos não se encouraçaram
tanto. Embora não se note a mesma desenvoltura entre os
guaranis no uso da pélvis, o enraizamento, algo muito buscado por
Alexander Lowen, principal discípulo de Reich, é algo notável nos
corpos guaranis. A leve flexão dos joelhos concomitante ao contato
dos pés diretamente com a terra, que para Lowen era uma
dificuldade normal ao homem ocidental, para eles soa como um
gesto quase cotidiano, uma vez que são básicos das danças de suas
celebrações. O que dizer do corpo de origem afro que esbanja
harmonia ao deixar-se mover todas as partes que o compõe.
De todo modo, a cultura brasileira não é formada
simplesmente de povos não ocidentais, mas sobretudo da
repressão a essas ontologias e culturas em prol de uma matriz
colonial de poder. O que aqui se cria é um ocidente incompleto,
sempre falho dentro de um sistema cultural que nunca se totaliza e
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que reforça sempre a baixa estima de nunca estar no patamar dos
chamados países “civilizados”. Kusch (1999) falava disso como um
certo ressentimento do latino-americano por nunca Ser um
europeu; nunca seremos de fato um médico ou engenheiro,
ficaremos no meio do caminho, dizia ele, os verdadeiros estão lá no
norte.
Fato é que se não mudarmos o nosso olhar sobre nós
mesmos, estaremos sempre fadados a essa esquizoidia que
promulga um ideal e esquece sua própria base. Ao olhar com
atenção para as formações do mundo cultural, entretanto,
podemos entender nossa constituição, bem como seu potencial de
realização. Esse olhar precisa, no entanto, ser analético, não pode
repetir o erro de avaliação que vê no não ocidental o diferente
patológico, desprovido de capacidades. Tampouco devemos ter na
metáfora do ver a única forma de aproximar e entender, mas
também a do sentir – a logropráxica, que é fundamentalmente
estética.
De todo modo, lancemos um olhar sobre um fenômeno
comum na vida popular brasileira, a chamada circulação de
crianças. É comum que o mundo popular seja mais comunitário
que privado, não apenas por uma imposição econômica, que deixa
escassos os espaços de moradia, mas também porque as culturas
não ocidentais tendem a ser mais comunitárias que individualistas.
Com frequência ocorre, para o espanto de muitos profissionais da
psicologia, que uma criança não tenha uma relação tão especial
com seu núcleo familiar, que ela já frequente o espaço público em
idade mais precoce que a criança burguesa e que possa, ao longo
da vida, morar em várias casas distintas de acordo com a
conveniência socioeconômica da família.
A ideia de uma mãe suficientemente boa, de um mundo
estável e seguro, de um bom Édipo, de funções paternas e
maternas bem divididas e dispostas não condizem com o mundo
popular brasileiro e se servirem como parâmetro estaremos
sempre, de forma unívoca, patologizando o fato de uma criança
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não ter vínculos especiais com seus progenitores. Mas se vamos ao
mundo dessa criança, vemos que ele sempre comportou laços não
tão intensos, mas dispersos em um todo coletivo, em um grupo.
Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, demonstra o mesmo
fenômeno na Martinica, onde a família não tem força suficiente
para neurotizar a criança, subjetivando-a no Édipo freudiano.
A criança popular, por outro lado, análogo ao que ocorre
com os ameríndios, tolera menos a solidão, pois seus primeiros
vínculos se dão de forma mais grupal e coletiva. Seu mundo é rico
em relações sociais e seus gestos corporais se mostram muitas das
vezes, quando não afetados pela desnutrição, muito mais
complexos e harmônicos que o de uma criança burguesa. Por isso
ao recebermos a criança popular devemos levar em conta o conflito
essencial entre o mundo colonizador burguês e suas instituições e o
mundo popular. É claro que se uma instituição não leva em conta o
vivido do mundo popular esse estará sempre em déficit em relação
aos ideais ocidentais. Do mesmo modo, se o psicólogo não se atenta
ao mundo popular, ele sempre encontrará no manual de
patologias, alguma categoria que dê nome a essa inadequação
estrutural. Portanto, é caso sempre de considerarmos, não apenas
uma leitura crítica do caso a caso, mas a reconstrução ou
refundação de nossas instituições, levando em conta as
características dos mundos populares e o que eles trazem de
distinto (temos excelentes autores que podem nos ajudar nesse
sentido, como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Anísio Teixeira, entre
outros).
Por isso, se ingenuamente constatarmos que há uma
desestrutura familiar, termo quase corrente nos diagnósticos
psicológicos, estaremos apenas servindo à propagação de um
discurso unívoco sobre o que é família e vida infantil. Já a analética
entre escola e comunidade promove possibilidades de sínteses mais
interessantes. Não teremos a escola europeia, seguramente nossos
corpos são mais fluidos e sensibilizados a outros ritmos e
conteúdos. Os maiores limites que serão introjetados ao longo da
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vida se dão de forma horizontal, são dados pela própria
convivência entre semelhantes, existe pouca verticalidade paterna
em nossas famílias. Na nossa cultura mestiça não recalcamos a
convivência em nome da lei unívoca do pai, por isso temos tanto
problema com a ordem instituída, e tão boa e saudável convivência
pela via comunitária e da amizade. Os psicólogos devem ter em
conta que é preciso trabalhar mais no plano da convivência que da
Lei, tendo a escola papel fundamental para desenvolver
dispositivos que reconheçam esse sentido.
Por fim, não existir Édipo nas Américas possibilita que os
limites e os objetos de desejo se ampliem para além do núcleo
familiar. A castração é o cosmos e não uma função representada
pelo Macho, o desejo é distribuído entre vários e várias e não se
centra em uma fêmea cuja função é Mãe. Ao se distribuir, o afeto
ganha contornos mais horizontais e o desejo, inclusive o sexual,
pode se tornar mais fluído, nem tão fixado em complexos
simbólicos. Essa fluidez é tudo o que um ocidental busca em
análise para se livrar dos seus sintomas de fixação, represados em
complexos neuróticos da infância reprimida.
Atualmente, baseado em modelos de evangelização
arcaicos, algumas igrejas neopentecostais querem impor um ideal
de família e sociedade distante da realidade vivida dos populares,
com vistas à sua adaptação ao modo de vida burguês judaicocristão. O preço disso é alto, perde-se a cultura de origem, já que
essas instituições se baseiam em um Deus mercantil que prepara
as classes populares para o serviço braçal. Encontrar vias de
resistência com o estudo e preservação das expressões populares é
algo a ser defendido e militado; a TEL se encontra nesse lugar, pois
em sua forma de fazer terapia, considera o tempo e o espaço de
constituição desse existente bem como suas possibilidades de
enfrentamento do sistema enquanto sujeito, assim como de uma
existência mais vital, sentida e significativa.
Se não há Édipo nas Américas, há outro pacto entre o
humano e os Outros que o antecedem. Sabemos que pode se dar
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pela via da dominação, mas de forma positiva e criativa o popular
também traz ancestralmente mediadores de convivência social
muito interessante os quais, à custa de pesquisas mais sérias e
firmadas no chão de nossos povos, podemos des-cobrir. Para tanto,
talvez precisamos de uma pausa na leitura de Foucault e ouvir
mais atentamente o que nos diz o Senhor João e a Dona Maria.

Capítulo 7
A ontologia da existência condenada
O que iremos descrever agora tem a ver com uma
ontologia inaugurada no processo de colonização da América e da
África e segue a linha inspiradora de Franz Fanon, psiquiatra
negro, nascido na Martinica e formado na França, que pôde viver a
colonização do lado da América Central, em seu país natal, e na
Argélia, África.
Os efeitos da colonização nesses continentes, caracterizada
pela opressão dos brancos sobre os negros e os habitantes
originários, geraram uma condição na qual os filhos dessas
gerações de oprimidos permanecem até os dias atuais vivendo em
situações precárias e sem acesso aos bens construídos pela
civilização ocidental ou por sua cultura de origem. Assim, tornamse um povo sem pátria, visto apenas como mão de obra necessária
à produção, invisíveis e sem rosto – vivendo em outro mundo,
fazem parte deoutra ontologia, que não é nem ameríndia, africana
ou europeia, mas a do próprio colonizado, despossuído e sem
identidade, condição ontológica que Fanon chamará Condenada,
em francês Damné, e é sobre isso que vamos tratar aqui.
Antes é necessário alertar que entendemos que essa
condição de Damné não constitui a totalidade do mundo popular,
mas não deixa de ser uma possibilidade presente a todos os
colonizados, com exceção das oligarquias dominantes graças às
instabilidades econômicas e sociais das nações latino-americanas.
Essa condição a entendemos como correlata à do miserável,
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indigente ou lumpemproletariado e não deixa, portanto, de ser
ordinária à situação em que nos encontramos atualmente e pano
de fundo que (des)orienta a dimensão existencial do popular
latino-americano.
Em meu trabalho como terapeuta em classes populares,
certa vez em contato com um adolescente de origem popular
envolvido com o tráfico de drogas, tive o seguinte diálogo:
– Pois bem Alexandre, o que você vai querer ser no futuro?
– Ladrão. Roubar e Matar.
– Mas e depois o que pode acontecer?
– Ser preso.
– E depois?
– Fugir da cadeia
– E?
– Matar e Roubar.
– De novo?
– Sim, até me matarem.
– Você não tem sonhos Alexandre?
– Quê???

Nesse momento encerrei nosso encontro, não conseguia
por muito tempo lidar com essa realidade, tão real que assustava,
presa a si, assombrosa, exatamente para a morte. Meus métodos e
compreensões teóricas, até então retirados da fenomenologia
existencial de inspiração heideggeriana, me diziam de um homem
que se realiza como um porvir que existe enquanto um ser-aí e que
a antecipação da morte como fato ontológico o elevaria a uma
autenticidade de Ser que lhe desvelaria para si mesmo. Viktor
Frankl havia me ensinado a ajudar as pessoas a buscar o sentido da
vida, até no campo de concentração. Esses autores tão distantes de
Alexandre – o primeiro era nazista, o segundo judeu – respondiam
de lados opostos das trincheiras aos dilemas da segunda guerra
mundial, mas o principal é que eles tinham, desde sua cultura,
uma temporalidade distinta à nossa.
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Ali estava tentando entender o projeto, ainda que fosse
reduzido, do adolescente de 13 anos chamado Alexandre8 que teve
seu futuro interrompido por tiros de metralhadora disparados em
seu rosto nessa mesma idade. Foram mais de 10 tiros, disparados
em seu rosto, mais de 10. Eu achava que o futuro, ao menos,
pudesse angustiá-lo e isso lhe devolveria certa propriedade de si,
ao estilo heideggeriano, e a consequente liberdade de ser frente ao
mundo, a abertura da clareira ou o encontro do Sentido. Mas não.
O que havia de errado então com meu “brilhante” raciocínio
fenomenológico-existencial, segundo o qual outros pacientes já
haviam sido ajudados? O discurso de Alexandre não é tão
incomum, mas corrente entre adolescentes de origem popular que
se envolvem com o que agora denominaremos estado ordinário de
Guerra em que vivem nossas periferias e favelas.
Esse estado de coisas nos leva a questionar a ontologia
erigida na Alemanha da década de 30 com um profundo protesto à
metafísica tradicional como foi a de Heidegger. Esse protesto nos
trouxe grandes avanços, pois permitiu questionar profundamente
a hegemonia da razão instrumental moderna e nos evadir do
pensamento sistemático sobre o homem em prol de uma visão que
lhe mostrava como uma abertura; mas algo escapa a essa
concepção quando um adolescente, abertura ao futuro, mostra-se
resignado com um ciclo de presentes que ao final o levaria à morte
e sobre a qual fala sem a demonstração mínima de angústia.
Há milhões de Alexandres pela América, do Caribe ao
Ushuaia, também no México e nas zonas marginalizadas dos EUA,
predominantemente negras e latinas. Eles não são alemães, sua
condição de ser parte de outro lugar no espaço e tempo do planeta,
cujo passado foi mais de massacre e opressão que de ascensão
nazista e progresso científico tecnológico. Esses meninos não
viveram a Guerra como uma exceção, uma etapa necessária ao
desenvolvimento histórico, como pensaria um germânico, esses
8

Nome fictício.
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meninos vivem a guerra desde que nasceram e prometem a si
mesmos morrer nela como o fez Alexandre. No entanto, nenhum
sentido transcendente se apresenta nessa guerra, morre-se por
morrer ou, no máximo, por usufruir de um produto de consumo
efêmero, como suas próprias vidas. Esses meninos não se
angustiam com o seu Ser para a Morte, eles a enfrentam
diariamente, esses meninos não tem liberdade frente a seu projeto
de ser-no-mundo, mas se doam a um eterno presente. A lógica
aqui não é um para que viver, mas “por que continuar” e, nesse
sentido, o contínuo tem um efeito irremediável, fechado; o motivo
que sustenta esse contínuo se refere, na maior parte das vezes, a
um desejo imediato de prazer, seja através das drogas, do sexo ou
do consumo. A condição ontológica com a qual estamos lidando
aqui não é a do Da-sein, o existente, o ser-aí, mas a do Damné, o
condenado. Segundo Maldonado-Torres (2007) o Damné é a
ontologia própria dos oprimidos latino-americanos e se contrapõe
ao Da-sein heideggeriano no seguinte sentido:
El condenado (damné) es para el Dasein (ser-ahí) europeo un ser
que no está ahí. Estos conceptos no son independientes el uno del
otro. Por esto la ausencia de una reflexión sobre la colonialidad
lleva a que las ideas sobre el Dasein se hagan a costa del olvido
del condenado y de la colonialidad del ser. Propongo aquí que si
ha habido un problema fundamental en la civilización moderna
occidental, éste no ha sido tanto, como lo creía Heidegger, el
olvido del ser, como la supuesta ignorancia y el des-interés en la
colonialidad, en todos sus aspectos, y en los esfuerzos por parte
de los colonizados de romper con los límites impuestos por la
cruel realidad de la condena y la naturalización de la guerra en la
modernidad.

Nessas terras que habitamos, naturalizou-se uma condição
sociopolítica que condena uma parte de sua população à não
existência. Desse modo, a marca singular do condenado, seu
projeto existencial, não se adéqua ao sistema econômico-social que
o demarca como mão de obra barata de um lado, o trabalhador, ou
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como parte excedente e excessiva ao contexto social por outro, o
excluído, marginal. Sem existência legítima, o condenado não é
abertura frente ao que lhe aparece e sequer pendula entre a
autenticidade que lhe desvelaria seu ser-para-a-morte e a
inautencidade de ser mais um. Desde seu mundo, que nem lhe é
tão próprio assim, o Damné não entende a morte como o nada de
seu horizonte, pelo contrário, essa lhe é cotidiana graças à condição
permanente de guerra em que vive. Segundo Maldonado-Torres
(2007):
Esta muerte siempre amenazante es materializada en la
hambruna generalizada, el desempleo, un nivel alto de muerte,
un complejo de inferioridad y la ausencia de esperanza por el
futuro. Todas estas formas de corroer la existencia del colonizado
hacen que su vida se asemeje a una muerte incompleta.

A morte incompleta faz com que esse ser seja um
continuar. A questão que lhe recai é a de que, uma vez condenado a
um modo de ser não livre, fechado ao futuro como projeto, seu ser
tende a responder imediatamente ao sentido do por que se manter
– não se projeta, mas se mantém. Já em analogia com a obra de
Levinas, Maldonado-Torres sugere que a exterioridade ao Da-sein,
que se daria pela interpelação do Outro, no caso do Damné sucede
como um choro-grito que clama ao outro sua mínima legitimidade.
Nesse sentido, estamos em um âmbito subontológico, diferente ao
ontológico que difere o ser dos entes, como propunha Heidegger, e
do transontológico, que vai da existência ao Outro, como propõe
Levinas. O Subontológico, proposto por Fanon, é a diferença que
surge desde a colonização europeia nas Américas, que subjuga o
não-europeu, os povos originários da América e os povos
escravizados da África a uma condição de Sub-Ser, destituindo-os
de sua liberdade. Essa diferença se dá então em um interstício
onde se cruzam a ontologia e o sistema econômico escravocrata e
colonial europeu, inaugurando uma forma de ser precária,
subontológica.
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O Damné ao reivindicar uma existência mínima, gritachora, apela a um Outro que lhe julga inexistente. Esse apelo pode
aparecer na forma como se vestem, intimidam ou mesmo
cometem atos violentos, como parte da naturalização da guerra
contínua em que vivem. Uma vez não tendo projetos futuros, a sua
própria morte ou a morte do Outro é tida como fim de um
prosseguimento penoso, perdendo seu valor como projeto a um
futuro, típico do Dasein, que chora a própria morte. A morte
aparece assim sem escândalo, sem o assombro próprio às
existências constrangidas pelo Nada. Quando o Damné mata a um
existente, ele o faz não como alguém que eliminou uma liberdade,
mas como quem garante a sua própria continuidade. Condenados
que são pela objetivação de seus corpos que servem, desde os
tempos da colonização, ao trabalho duro e à violência sexual, o
Damné pode não reconhecer o corpo do Outro como alteridade,
mas um objeto análogo ao dele frente ao qual lhe resta matar ou
morrer. A antiética da guerra não é exceção, mas cotidiana; na
guerra, os outros se tornam corpos animados em movimento que
se interpõem entre um desejo e seu objeto.
Na perspectiva de Fanon, a libertação do Damné se daria
de modo radical, ele precisaria estar disposto a transformar seu
choro-grito em última guerra, de modo que daria seu próprio
corpo em favor de seus semelhantes. Em contraposição à dialética
clássica europeia do senhor-escravo, essa seria entre escravoescravo, que se somaria a uma guerra pela libertação de sua
própria alteridade na medida em que se reconhecem como Outro
de cada um, ou seja, como povo oprimido. Essa guerra devolveria
ao Damné sua vocação existencial de ser para a morte autêntico,
como um projeto para além de uma condição de continuar seu
sub-ser. Para tal, ele precisaria desenvolver uma atitude que o
tirasse do pensamento ingênuo e mágico de mundo passando a um
pensamento crítico que desvele para ele mesmo sua situação de
condenado e lhe abra as possibilidades de libertação. Sem isso,
cabe somente ao Damné viver sua própria condenação, em geral
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vivendo pouco e mal em vários sentidos. Não estamos plenamente
de acordo com a afirmação de Fanon, mas ela nos inspira em
vários pontos na terapêutica que propomos, como notará o leitor
atento nos próximos ensaios.
Dos âmbitos em que trabalhamos na TEL, o Damné
responde ao âmbito existencial e, portanto, pode ser entendido
como subontologia com subflexões de sua subexistência. Essas se
referem às dimensões clássicas propostas por Heidegger como a
temporalidade, a espacialidade, a corporeidade, o ser-com-o-outro
e o Sorge. É o que descreveremos abaixo.
A-) Temporalidade.
Do ponto de vista da temporalidade já indicamos que,
enquanto perpetuador de sua condenação à morte, o Damné está
imerso em um presente que se expande abarcando as dimensões
passadas e futuras. O projeto é impossível e quando ao menos
imaginado, a evasão é tal que se torna patológica ao modo de vida.
Não é incomum, entre Damnés, imaginações de grandeza que se
assomam à força das armas e da morte. Certa vez, ao perguntar a
um grupo de jovens envolvidos com o tráfico de drogas sobre o que
fariam se ganhassem na loteria, todos responderam que
investiriam em armamentos pesados para dominar toda uma
região periférica, tornando-se assim os mais ricos. O que se mostra
aqui é que uma nova potencialidade, o poder econômico, ao invés
de ampliar as possibilidades, nadificando as facticidades, apenas a
assomam, sendo mais do mesmo. Já o passado tem, para o Damné,
a marca da vingança e do ressentimento, a violência sofrida no
corpo acumula tensões que precisam, de algum modo, serem
extravasadas o que os leva a cobrar o ressentimento sob o modo da
vingança.
O ressentimento é gerado por algo que reduziu sua
continuidade e prosseguimento, anteposto a um objetivo de
continuidade e perpetuação – um dinheiro que lhe foi tirado, o
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ciúme ou um olhar interpretado como ameaça, que lhes faz
recordar sua situação subalterna e ao mesmo tempo não permitir
sua continuidade a algum modo já anteposto. O condenado tem
planos simples, que se reduzem ao sexo e ao consumo; as
intempéries, nesse ínterim, são lidas como estopins de conflitos de
grandes proporções. O ressentimento é a marca então de uma
subcontinuidade em uma já subexistência que necessita se
recompor em seu prosseguir. Assim, ao contrário da utopia de
Fanon, o que desponta no cotidiano do Damné não é a imolação do
corpo em prol do Outro, mas a imolação do Outro em prol do
próprio corpo e sua subsistência.
A miséria é potencial a todo o humano que pode, ao não
ser acolhido pelo Outro, encontrar-se no cosmos sem as devidas
mediações com os elementos (água, ar, terra e céu), ou seja, nu, ao
descoberto, faminto e com uma ação restrita à busca dessa
satisfação básica: alimento. Quando o Damné não encontra o
caminho da agressão, resta-lhe o da total subserviência e
humilhação; disposto aos olhares alheios clama por comida.
B-) Espacialidade
O espaço mais próprio ao Damné é o beco, em
contraposição ao Dasein que existe em clareira. O beco é a
constrição de duas paredes duras com pequenas aberturas para o
horizonte, o céu e outros becos. O Damné se movimenta entre elas,
é seu refúgio e seu ponto de interrogação, onde a cada interstício a
morte pode lhe espreitar. A continuidade é a garantia da
movimentação constante, seja para o trabalho burguês, seja para a
igreja, seja para o grupo da organização criminosa. Certa vez um
adolescente me disse que na Favela há duas opções, a boca ou a
igreja, nessas duas o cerceamento de possibilidades é a tônica – a
igreja disciplina para o trabalho e as obrigações ordinárias, a boca
alicia para o eterno ciclo arriscado entre vida e morte. Nessa
continuidade, outros espaços não são sequer considerados. O
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Damné não conhece o espaço objetivo, ou não objetiva o espaço;
não há, portanto, espaço cartográfico, mapa, orientação espacial
além das superfícies concretas onde pisam.
Nesse sentido a ideia de nação, cidade ou planeta lhes são
distantes, assim como tudo o que é estrangeiro e distinto. A lógica
é unívoca, o território concreto é a base do ser e, nesse sentido,
defendido como o próprio ser, já que é a evidência da continuidade
e perpetuação. Isso explica as guerras de territórios entre os
grupos e a completa ignorância sobre questões macropolíticas e
macroeconômicas. Por outro lado, o espaço burguês, abaixo do
morro ou além das fronteiras da periferia, é sentido como opressor
já que em geral ele pertence ao trabalho ou à polícia, assim como é
o lugar dos olhares que lhes recordam sua subexistência. Por isso
seu rosto é negado na luminosidade da clareira, onde deambula
sem rosto ou em um grito imponente. Muitos condenados juntos
sugerem medo; condenados trabalhadores, invisibilidade;
condenados pedindo a esmola do dia a dia, piedade. Essas formas
de sub-ser circunscrevem seu espaço na cidade, não como partes,
mas como restos humanos sem identidade necessária para se
legitimarem como Rosto. Mas ainda se pode dizer que cada
condenado pode trazer algum canto de liberdade, um pequeno
espaço no qual vislumbre um mais além.
C-) Corporeidade
A corporeidade condenada é a única flexão que possibilita,
dentro de uma matriz cultural como a brasileira, revelar um modo
de ser, ainda que mínimo; mas esse mesmo corpo torna-se para o
opressor objeto de desejo sexual e função de trabalho, ou seja,
condenados que não estejam com seus músculos a serviço do
capital não têm valor. Mas esse mesmo corpo atrofia tensões
graças às emoções não expressas, principalmente as de ira e
rancor. A fala, enquanto um dos elementos chaves da
existencialidade, é embutida e sufocada graças ao domínio cultural
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que as julgam como sem importância. Em vários momentos de sua
obra Condenados pela Terra, Fanon chama atenção sobre as
tensões musculares presentes no corpo do colonizador que são
liberadas pela violência contra eles próprios ou através dos ritos
religiosos catárticos.
Por outro lado, cantos, danças e poemas expressam
corporalmente o grito do oprimido, dão vazão às opressões
latentes na corporeidade como um todo. No Brasil colônia, as festas
no quintal da Casa Grande davam a oportunidade para que os
escravos demonstrassem seu corpo enquanto expressão e canto,
dessa forma, os senhores eram convidados a testemunhar os
sofrimentos dos escravos (ver Freire, 2003). Nesse sentido,
relaciona-se como a parte vivente popular, fazendo com que as
potências e limites corporais sejam mais conhecidos pelo
condenado do que pelos que o condenam. Portanto a dança, os
esportes, a arte corporal desponte neles como um aspecto a ser
minimamente visto pelos seus opressores. Essa mínima
legitimidade, porém, não chega ao Rosto; condenados ao trabalho
braçal ou a objetos de desejo, o corpo do Damné tem alguma
existência garantida da linha da pélvis para as pernas, sendo a ele
negado o rosto. As mulheres negras são hipersexualizadas sob o
olhar dominador enquanto o corpo negro dos homens é concebido
como servil aos trabalhos que não transcendem ao corpo como
objeto motriz.
De todo modo o Rosto é o aspecto negado, esteticamente
condenável e normativamente exterior à norma padrão
hegemônica do opressor, o negro é chamado a se embraquecer, o
cabelo, os lábios, a tez negra no rosto é negada enquanto atributo
de beleza. O rosto é a imagem mais clara da alteridade existencial,
como propunha Levinas, marca singularizante de uma Outra
liberdade. Corpo enquanto vida é o liame que oferece ao
condenado uma alteridade como animal humano, mas não Outra
liberdade, por isso pode despertar a vitalidade perdida da liberdade
branca, mas não a existência negada por essa mesma liberdade.
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Quando esse corpo ganha transcendência, como na guerra
em defesa do Quilombo dos Palmares ou nas múltiplas
insurreições populares locais pelo país, ele é idealizado como um
corpo a ser morto, imolado pelas forças de segurança de
manutenção do Estado Abstrato Democrático de Direito..
D-) Ser-com
O ser-com do Damné é propriamente comunitário, palavra
que sugere o fato de comer junto. Os condenados, com poucas
exceções, comem sós, pois a escassez de alimento os levam a estar
de algum modo juntos nas refeições. A individualidade ou mesmo a
subjetividade é impossível para o Damné já que sua solidão, por
mínima que seja, é quase sinônimo de desaparição total de si, seja
pela morte física ou a total indignidade. Por isso seu modo de sercom-o-outro é baseado na distribuição e circulação dos entes. E
isso implica os bens, as pessoas, a comida e o território. O vínculo
comunitário aproxima os corpos que não mediados por uma
cultura tendem a estar sempre hiper-reativos e desejosos frente à
presença do Outro. As conversas se dão em voz alta, os gestos são
fortes e as emoções fluem em uma velocidade ansiosa que
antecipam as mediações culturais, o que torna a violência,
principalmente a de gênero, o incesto e os homicídios algo quase
cotidiano.
A transmigração de territórios devido à perseguição
policial ou dos rivais os advertem mantendo-os sempre em atitude
de suspeita frente ao estranho, a univocidade do Damné se
restringe aos significados compartilhados por seu grupo
comunitário com quem prosseguem em seu contínuo. O fora do
grupo, pode ser visto como opressor, inimigo ou doador, mas não
como uma liberdade Outra já que não se reconhece a si mesmo
como um tal livre. A vinculação terapêutica, nesse sentido, deve
estar atenta aos signos de reconhecimento do Outro para a
formação do Ñandé e seu avanço até o Oré. Em geral, quando se
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apresentam à terapia, o Damné já se encontra com um Ñandé forte
e impenetrável, mas que aos poucos deve ser visitado pelo
terapeuta que deve, a princípio, assumir o papel de dador. O dador
vincula com a insegurança e reconstrói a figura materna forte, que
pode dar força e sustentação para o prosseguir.
Fanon afirma, questionando a Sartre, que o Outro do
negro, no caso, o Branco, não é uma intersubjetividade, mas uma
transcendência, de modo que sempre se mostra ao condenado
como o Senhor, real ou imaginário. Com isso, é quase impossível
aproximar-se existencialmente dos condenados sem legitimar de
alguma forma a sua condenação, ou seja, sem lhe trazer algo que
seja de ajuda a seu prosseguir. Isso porque a concepção de futuro é
inexistente e um contato com vistas ao futuro também. Ajudá-los
no presente, ação condenável entre os profissionais da assistência
social, nada mais faz do que possibilitar um vínculo praticamente
impossível em um primeiro momento; daí que o comer junto
assume uma importância significativa para a construção de um
vínculo que não entende muito além do presente. Na vinculação
com o Damné, a aposta no vínculo comunitário é essencial até que
se construa, destarte as resistências, uma possibilidade de estar
com o Outro dominador que reconfigure o dador para um Outro
não dominante. Voltando a Fanon (2008) em um diálogo escrito
em Pele Negra, Máscara Branca:
O PRETO: Não posso, madame.
LIZZIE: O quê?
O PRETO: Não posso atirar nos brancos.
LIZZIE: Não acredito! Eles vão ficar aborrecidos!
O PRETO: Mas são brancos, madame!
LIZZIE: E então? Porque eles são brancos têm o direito de te
sangrar como a um porco?
O PRETO: São brancos.

Assim, o condenado, para não o sê-lo, precisaria sair da
situação do medo de si e do posicionamento do Outro como o
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Senhor, para uma existência livre que se relacionaria com outra
liberdade, ainda que branca. Só assim seria possível o
estabelecimento ontológico do Nós, Ñandé.
E-) A Fala
O condenado é lançado em um mundo composto de
símbolos e significados dominantes que pouco diz respeito a seu
vivido concreto e imediato. Sente que não pode partilhar esse
mundo e se o fizer terá que assimilar o modo de falar e ser do
colonizador, por isso cria-se uma linguagem própria entre eles,
povoadas por códigos, sinais e gírias incompreensíveis ao grupo
externo. Quando se dirige ao mundo que os condena, o condenado
se utiliza de uma linguagem que ele mesmo apura, prestando a
reverência que julga necessária, valendo-se do uso excessivos de
pronomes de tratamento que reforça a posição de submissão
exemplar do bom escravo: Doutor, Chefe, Comandante, Senhor,
Madame.
A fronteira entre os dois mundos é também expressa no
silêncio do condenado que, entre os que lhe dominam, tem
vergonha de sua fala e modo de expressar, pois se entende como
quem fala “errado” quando, na verdade, em muitos casos, sua fala
original traz o modo característico do falar autêntico de seu povo,
sincrético e miscigenado. Essa repressão à fala traz junto a ideia de
que é preciso se submeter a um poder de fala superior de alguém
que conjugue palavras de alto teor simbólico e realidade vivencial.
Assim, submetem-se a líderes religiosos, políticos ou quem mais se
assome como porta-voz dos condenados ou voz de um povo sem
fala.
A fala então é delegada a um outro que a assume e lhe
resguarda alguma realidade existencial, o condenado sente-se não
escutado, mas falado. Ele faz então da fala do “líder” sua fala, calase e deixa-se falar por aquele que fala por ele. Por isso é tão
comum entre os condenados a obsessão pela Palavra bem dita de
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um outro que lhe aproxima e toca algo de seu vivido. Isso reforça
sua subserviência ao mesmo tempo que oprime sua fala própria.
O falar em línguas, experiência típica das igrejas
pentecostais, chega-lhe como uma liberação da opressão contida
nos músculos da boca. Poder falar significantes sem significado e
isso ainda ser dignificado como linguagem dos anjos, guiado e
ofertado pelo Espírito Santo, suprema divindade, é uma
experiência de êxtase e alegria, que solta palavras idiossincráticas
que permitem o extravasar das emoções e o expressar das
significações. O efeito dessa experiência na vida do condenado é,
pois, liberadora dos afetos contidos pelo não falar, mas não
libertadora, no sentido de permitir um posicionamento livre frente
ao Outro através da fala com um sentido livre.
As falas dos condenados são, em geral, povoadas por
lugares-comuns como frases estereotipadas ou expressões
maneiristas. Do mesmo modo tendem a ter dificuldades de contar
algo dentro de uma temporalidade que dialetize as três instâncias:
passado, presente e futuro, pois em geral, falam desde uma
necessidade urgente e vital, vitimada no presente. Na literatura de
Carolina Maria de Jesus, ela diz: “Hoje em dia quem nasce e
suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. (...)” (p.
102). Assim, na continuidade do suportar o condenado fala o que é
necessário para ser em continuidade.
A obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é
um exemplo dessa condição, a autora consegue, no entanto,
traduzir em palavras escritas o que não era possível falar. Ao
descrever a situação de sua vida como moradora de uma favela de
São Paulo na década de 50, ela expõe a lida diária para a
sobrevivência de sua família e registra em um diário o testemunho
de seu sofrimento. Sua posição é excepcional e existencial à sua
condição, pois logra, de algum modo, salvar-se da condenação pela
via da palavra, ainda que a autora, por si mesma, apesar da
quantidade de livros que vendeu, não pôde se libertar da pobreza
material e concreta.
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Cabe ao terapeuta, mais do que ninguém, permitir a fala
como a de Carolina Maria de Jesus, que brota do silêncio da
reflexão serena sobre a vida vivida. Essa fala pode ser um passo
importante para a libertação, pois insere o existente frente ao
mundo que o rodeia e valoriza seu testemunho como um ser livre.
Evitar valer-se de estereótipos ou fórmulas já armadas para o
público popular é extremamente importante, já que limita a fala do
condenado a um acompanhar e não um produzir, como foi dito
sobre os que seguem a fala das autoridades. Possibilitar a produção
da fala é permitir o silêncio e a cumplicidade necessária para que o
Outro apareça em sua liberdade lógica, no sentido racional e livre,
de portador de uma voz própria.
F-) O Sorge
No modo do Dasein, seu ser é uma antecipação de sua
condição finita que se relaciona com a liberdade desvelada pelo
sentimento de angústia, abrindo-lhe ao nada que lhe mostra sua
plena liberdade e indefinição. O Damné já é, nos dizeres de Sartre,
um ser-em-si condenado não à liberdade mas a existir, reduzido a
um corpo da cintura para baixo e carente de liberdade, como
confirma Fanon em Pele Negra, Máscara Branca (2008):
Sempre em termos de consciência, a consciência negra é
imanente a si própria. Não sou uma potencialidade de algo, sou
plenamente o que sou. Não tenho de recorrer ao universal. No
meu peito nenhuma probabilidade tem lugar. Minha consciência
negra não se assume como falta de algo. Ela é. Ela é aderente a si
própria. (p.122)

Portanto ele é cheio de Ser, de Si, sem liberdade e futuro.
Conquanto sua libertação passa por uma abertura possível apenas
como transcendência ao próprio Mundo que o condena, já que o
ser condenado também é no Mundo. Transcender ao próprio
Mundo é, pois, libertar-se de sua condenação e tecer um projeto de
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Vida, e não de morte. Por isso o que angustia o Damné é a
possibilidade de que a vida possa ter sentido num futuro, enquanto
o Dasein sofre justamente com a ausência desse sentido. O
fatalismo é o prenúncio básico do Damné, que não vê futuro além
da perpetuação do prosseguimento até a morte.
O grande desafio das políticas públicas inclusivas está em
motivar o condenado a vislumbrar uma possibilidade para além de
sua repetição contínua do prosseguir. Sem a motivação do
prosseguir ele precisaria criar um além, mas o além também o
retira do meio de seus iguais e de seu território, no qual ele é com
aqueles que também prosseguem. A angústia à vida é abissal,
assim como é a angústia à morte para o Da-sein; no entanto,
enquanto terapeutas, trata-se da única possibilidade que temos de
uma via de libertação. Nesse sentido, a TEL se situa como uma
terapêutica que entende a vida como um elemento essencial para a
libertação, o mesmo corpo negado e subtraído é convidado a
vivenciar-se como próprio e feliz. Trabalhos com o reconhecimento
do rosto e das formas peculiares de cada singularidade corporal e
vivente, com a respiração, exercícios, massagens, entre outros,
teriam o papel dentro da TEL de reapropriar o corpo como sede
possível de liberdade subjugada que precisa ser libertada para que
seja possível a vontade de vida.
Ao recuperar o prazer de estar vivo, entendemos que
podemos confiar na energia vital como elemento de segurança que
permite um enraizamento aliado a uma vinculação terapêutica
positiva que possibilite que os projetos possam ser vislumbrados.
Para isso, o grito-choro precisa se fazer voz, com sentido e projeto,
o que pode ser facilitado com exercícios específicos nas couraças
que envolvem os anéis boca/garganta e garganta/pescoço. Uma
vez que a voz possa ecoar com sentido e fala, não apenas o grito se
soltar, o trabalho de abertura às possibilidades existenciais poderse-ia ter lugar em um sentido de libertação da condenação. Ao
invés do corpo se imolar para o outro na guerra pela libertação,
como sugere Fanon, esse se imolaria como corpo condenado para
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renascer como um corpo vivo e disposto à existência, rumo a um
Ser-aí que se espante com a morte e desnaturalize a guerra
cotidiana a que foi condenado.
O auxílio das políticas públicas inclusivas que devolvam a
existência aos condenados é de suma importância nesse sentido,
defendê-las e promovê-las é parte da ética do terapeuta, seja qual
for seu ponto de vista teórico ou ideológico. A TEL seria, pois, o
método que libertaria o canto de dor do Damné, que canta Clara
Nunes na canção Três Raças, para transmutá-lo em voz ativa e
existente. Segundo Maldonado-Torres (2007):
El movimiento ético de esclavo a esclavo plantea una paradoja,
pues envuelve la suspensión radical de la dialéctica de
reconocimiento dominante y de los intereses inmediatos de los
sujetos en cuestión. Así, podríamos decir que la dialéctica de
reconocimiento de señor y siervo, o amo y esclavo, encuentra su
oposición más radical en la paradoja de la donación y el
reconocimiento entre esclavos que caracteriza la actitud
descolonial. La misma se remonta a prácticas epistémicas
cimarronas que continúan en vigencia hoy.

Além disso, a voz deve ser reconhecida como parte de sua
realidade no entorno comunitário em que vive e é condenado. Essa
voz deve apontar para além de um perpétuo seguir em contínuo e
se vislumbre em um projeto grupal e/ou comunitário para a
realização de suas potencias vitais no mundo que, por princípios
éticos, deve ser para todos em condições de igualdade, como diz
Fanon (2009):
Apesar de tudo, recuso com todas as minhas forças esta
amputação. Sinto-me uma alma tão vasta quanto o mundo,
verdadeiramente uma alma profunda como o mais profundo dos
rios, meu peito tendo uma potencia de expansão infinita. Eu sou
dádiva, mas me recomendam a humildade dos enfermos...
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Sair da posição da humildade dos enfermos e descobrir-se
como um existente distinto ao hegemônico-ocidental é a uma das
formas possíveis de ultrapassar a condição rumo à libertação.

Capítulo 8
Loucura e libertação:
as vicissitudes do Damné
A condição ontológica do Damné não é necessariamente a
preponderante entre as classes populares, mas representa boa
parte da população em condições de miserabilidade e anomia
cultural tanto no campo como na cidade. Como categoria
ontológica, é um conceito puro, de modo que ignora a condição
singular de cada individualidade que pode não responder
totalmente à condição de condenado. Cabe a nós, contudo,
demonstrar de que modo essa categoria pode nos auxiliar a
compreender a loucura em analogia com o trabalho dos autores
que iniciaram a daseinsanalyse na psiquiatria, Binswanger e Boss.
Entendemos que se ampliarmos o conceito de loucura para além
de sua acepção clássica, conseguimos demonstrar de que forma
essa aparece na condição do condenado popular. Para tanto,
recorreremos de início à maneira como a Daseinsansalyse
binswangeriana a tratava, desvelando nessa alguns aspectos
ignorados que aparecem numa proposta da libertação.
Demonstraremos num caso clínico descrito por
Binswanger de que forma o autor suíço pressupõe um sistema
social coeso e, de algum modo, harmônico, no qual o existente
deveria responder de forma mais eficaz. Essa pressuposição se
relaciona com a tendência universalista e totalizante que está
figurada nas propostas da terapia existencial como um todo. Se o
Dasein é a existência como totalidade, o ser ôntico pode ser
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entendido como uma existência cujos sentidos e respostas se
totalizam. Esse também era o projeto embutido na Psicanálise
Existencial de Sartre que entendia que todos os atos de um
indivíduo podem ser entendidos como partes de um projeto
original que era nada mais que sua resposta livre do que fizeram
dele em totalidade. Já Binswanger realça, na análise do caso Ilse, o
confronto entre liberdade e destino, destacando que cabe à
liberdade responder ao destino tal qual ele se mostra. O destino, no
caso Ilse, seria a condição da jovem ter nascido naquela família
específica e ter que se responsabilizar em liberdade por essa. A
análise existencial irá compreender a existência enquanto
totalidade que responde às contingências, de forma que o mundo
passa a fazer sentido de acordo com o modo como a existência o
constituiu em liberdade. A loucura, portanto, é um mundo
existente que se rompe, pois perdeu a capacidade de responder ao
seu destino.9
Ilse era uma jovem que vivia atormentada por sentimentos
ambíguos em relação ao pai: ela o amava e o exaltava, ao mesmo
tempo que se revoltava contra a forma como esse tratava sua mãe.
Em um momento que antecedeu seu surto propriamente dito,
inspirada em uma cena da peça Hamlet de Shakespeare, na qual o
personagem deveria ter matado o rei enquanto ele orava, Ilse
queima sua própria mão e a mostra ao pai como sinal e prova de
seu amor. Com seu autossacrifício, queria lograr que seu Pai
melhorasse a relação com sua mãe definitivamente, oferecendo sua
dor como moeda de troca pela sua mudança de comportamento. O
pai realmente muda por um tempo, mas o sacrifício teria, na
concepção de Ilse, e também na cultura, o valor definitivo, o que
não ocorre, pois o mesmo volta a ter uma atitude tirânica e
autoritária para com a mãe, até que, segundo Binswanger (2009):
9

Dussel em sua obra Ética de La Liberación (2009) demarca de forma interessante o sentido trágico
grego versus o sentido dramático semita. O grego, trágico, tem uma concepção de história já prédeterminada pelo destino, enquanto o semita, dramático, reivindica a luta pela progressão histórica e
sua libertação. Binswanger, nesse caso, parece ter assimilado o paradigma helênico.
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“A natureza mais íntima de Ilse não era dada à resignação. O “calor
interior” continuava a queimar às escondidas, até que um dia ela
ameaçou atear fogo em todo o seu ser.” p. 12. Ou seja, Ilse
queimaria seu próprio Ser para a resolução de um conflito ao qual
não conseguia resolver. Felizmente não levou isso a cabo, no
entanto segundo a interpretação do autor suíço ela enlouquece
pluralizando o Tu singular, que seria o Pai, para um Tu plural,
passando então a apresentar delírios de autorreferencia e de
perseguição diante aos homens. Frente a isso, perdeu
definitivamente a capacidade de responder em liberdade frente ao
mundo, criando uma forma que o autor denomina como
estereotipada de responder, Binswanger (2009) a explicita dessa
forma o conflito entre sua liberdade e destino:
(...) o ser encontrará o caminho de volta para o si mesmo,
conseguindo deixar para trás a maneira pela qual vinha lidando
com o problema – liberando, assim o caminho para o surgimento
de novas possibilidades – ou se terminará por acomodar-se nessa
maneira de ser, deixando de reagir, repetindo sem fim as
mesmas ações, comportamentos ou falas, ou seja, agindo de
forma estereotipada. Pois, enquanto o tema permanecer tema... –
o histórico de vida continua. Somente quando não se puder mais
falar em tema de modo algum e, por conseguinte, começarmos a
falar em sentido – aí não haverá mais histórico. E, realmente,
com relação a Ilse nós ouvimos falar em uma quarta etapa de
vida, que durou até o final dos seus dias, na qual o Self de fato
reassumiu o comando (...). (p.18-19)

Após um período de 13 meses de internação, o que
Binswanger considera pouco, Ilse se recupera e nunca mais volta a
ter um surto psicótico, passa a se dedicar aos estudos em
psicologia, em especial ao aconselhamento psicológico,
reassumindo, como diz o autor, o comando de seu Ser-no-mundo.
Em uma perspectiva da libertação, há um âmbito ignorado
no caso Ilse que modifica toda a análise que possamos fazer dele, o
âmbito do Sistema. Ora, Ilse foi capaz de atuar frente a um sistema
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de opressão machista e autoritário e, transitivamente, construir
um projeto de vida que visava amenizar a opressão das pessoas,
análoga à que sofria ela e sua mãe. Por um lado, Ilse ocupa um
lugar privilegiado enquanto ocidental, já que era membro de uma
família burguesa que, para mal ou para bem, possibilitou um
tratamento e seus estudos universitários. Binswanger não toca no
assunto do Pai, de modo que não podemos saber se ele mudou ou
não sua atitude após a melhora da filha. De todo modo, Ilse pôde se
reacomodar em um sistema opressor que lhe permitia outras
saídas frente a esse.
Por outro lado, sua doença se relaciona com um ser para a
liberdade, enquanto mulher em relação ao patriarcado, desvelando
um modo em que sua liberdade era negada pelo Pai. Se Ilse fosse
uma “boa filha”, do modo que esperava dela o sistema social
familiar, ela não enlouqueceria, sua loucura denuncia e desvela a
fetichização da mulher no falocentrismo. Do mesmo modo,
também mostra que a Análise Existencial tinha pouco a oferecer
em termos de promover uma mudança nesse mesmo sistema,
servindo no máximo como remediadora que possibilitava acalmar
Ilse e readaptá-la a uma mesma situação concreta. O jogo entre
destino e liberdade é bem definitivo na visão de Binswanger, não
podemos escolher os pais que temos e são com esses que a nossa
liberdade tem que lidar. Não se pensa, por outra parte, que esses
pais também são partes de um sistema social familiar e que, por
uma ação que não compete a existência, mas ao sujeito, também
podem ser incomodados e modificados em prol da liberdade
humana e da igualdade de condições de gênero.
Pelo contrário, Ilse, a incomodada, foi retirada para a
clínica de Belleuve, herdada por Binswanger do avô, onde homens
médicos brancos e célebres filósofos se reuniam e se divertiam com
os casos que ali se apresentavam, provindos das classes sociais
abastadas da Suíça. Binswanger não poderia ser um Laing, que
veria, em condição semelhante, a liberdade soando como forma de
loucura e protesto ou a saúde existencial se manifestando contra
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um sistema opressor. A patologia, do ponto de vista laingiano,
seria a fixação nos papéis designados pelo sistema e sua
consequente fetichização; nesse caso, o surto de Ilse foi uma
explosão.
Essa fetichização equivaleria, do ponto de vista existencial,
à inautenticidade do Menschlit de Heidegger ou a Má-fé, apontada
por Sartre; e do ponto de vista do sistema, na alienação do sujeito
político e social, presente na vida cotidiana. Esse âmbito que a
nossa perspectiva propõe exige por parte do terapeuta um esforço
que não visa apenas a compreensão hermenêutica, mas a
transposição a um campo de práxis inferida e dentro do próprio
sistema. De modo que o terapeuta não deve ser apenas um lugar
passivo à escuta do sofrimento do demandante, mas quem junto à
pessoa (Oré) pode facilitar uma tomada de posição dela enquanto
sujeito nesse sistema. As estratégias para tal feito serão discutidas
em outro capítulo.
De todo modo, ao lidar com o caso Ilse, estamos falando de
um caso suíço, da década de 50, de famílias de classe média que
puderam pagar o custo de sua própria enfermidade. Não temos
dados, mas podemos supor que, por ironia e hipocrisia, o próprio
Pai, causador principal da enfermidade da filha, tenha sido quem
custeou seu tratamento. E Binswanger foi o beneficiário desse
mesmo pai e a quem não quis molestar; a responsabilização
exclusiva do sujeito pelo seu destino se alia, assim, fortemente à
ideologia liberal. Desse modo é impossível que o compromisso do
médico, por mais bem intencionado epistemologicamente que seja,
vá contra os interesses de seu financiador que, em geral, em uma
clínica privada burguesa, vem a ser quem demanda a internação.
O mesmo ocorre na América Latina até os dias de hoje e,
por mais libertária que seja a proposta epistemológica dos
atendimentos, ela responde a essa lógica. No caso da Análise
Existencial, seu caráter totalizante a partir da análise do Dasein vai
de encontro a uma perspectiva que desvela o conflito entre as
forças e a opressão pelo poder e beneficia uma visão que entende o
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sistema como um conjunto acabado e totalizante, como critica
Levinas a filosofia de Heidegger.
Quando voltamos à América Latina e sua população, é
impossível não nos depararmos com o sistema de dominação, a
não ser que tenhamos uma visão total tão acomodada a ponto de
negligenciar as contradições do sistema econômico que dizima e
empobrece a maioria da população. Façamos uma análise desde o
Damné, mais do que do Dasein – embora esses dois se conjuguem,
já que o primeiro é um derivado do segundo, é na ordem do
condenado e não do ser-aí que a Loucura pode ser entendida no
nosso sistema colonizado, como descreveremos no caso a seguir.
Não conheci Luzia em nenhuma clínica psiquiátrica,
tampouco nos inúmeros dispositivos criados desde a luta
antimanicomial para o atendimento na rede de saúde mental.
Luzia lava roupas e eu, classe média, frequento uma casa onde ela
exerce essa função. O que chama atenção a quem se dispõe a
conversar com ela é o paradoxo entre sua presteza e consciência no
trabalho e seu discurso totalmente delirante. Quando me
apresentei a ela, prontamente me disse que eu possuía
determinada zona da cidade, visível desde a área de serviço onde
trabalhava. Eu e outras pessoas da família da casa dividiríamos a
posse dos territórios por ela conhecido da grande cidade – ela
mora no aglomerado vizinho a esse bairro.
Quando não está em diálogo direto com alguém, Luzia
conversa com as vozes que diz ouvir em sua cabeça, tem plena
consciência que essas não são reais para seus interlocutores, de
forma que brinca quando a surpreendemos falando só – “coisa de
doida, né?”. Também diz ter encontros com demônios que às vezes
a molestam pela noite, incomodando-lhe o sono, mas que podem
ser exorcizados pelo pastor da igreja que frequenta.
Luzia nunca tomou nenhuma medicação psiquiátrica nem
foi atendida por quaisquer dispositivos de saúde mental. Segundo o
testemunho dos donos da casa, ela nem sempre foi assim, tinha
três filhos, dois rapazes e uma moça, sendo que os dois primeiros
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morreram na guerra do narcotráfico, tendo ela inclusive
presenciado uma dessas mortes, já a filha morreu após o contágio
por AIDS. De sua filha herdou um neto que tinha na época 12 anos,
por quem nutria um grande afeto e apego, sempre lhe fazia
companhia, levava-o consigo para a casa onde trabalhava. Certo
dia, há aproximadamente 15 anos atrás, a criança desapareceu e
Luzia não teve mais notícia dele. Depois disso, ela foi
enlouquecendo, segundo o relato das testemunhas.
O Brasil é campeão mundial em número de homicídios,
64.000 em 2014, o segundo país é a Índia, com 54.000, mas que
possui mais de um bilhão de habitantes. A média de idade das
vítimas está entre os 13 e 15 anos de idade, a maioria de cor negra,
grande parte habitante das periferias. O Brasil está em Guerra
contra si mesmo e a naturalização dessa realidade leva, como
descrito por Fanon, ao surgimento de quadros psiquiátricos antes
não categorizados pela medicina. Diríamos que esses quadros
correspondem à miséria aliada à violência, tornando-se
consequência de um misto entre distúrbios neurológicos,
metabólicos e existenciais, agravados pela desnutrição, a opressão,
o medo e a raiva cotidiana.
Na condição de Dasein, como descrita no caso Ilse, a
patologia é um pedido de socorro, desvela um sistema autoritário
que priva a liberdade, extinguindo as possibilidades de amor
(comunio) e amizade (comunication), nos dizeres de Binswanger.
Em nossos termos, a loucura no Dasein é também fechamento a
um Outro que possibilitaria a realização da liberdade e a plenitude
do Ser para além dele mesmo, em transcendência, conforme
propõe Levinas. Quando Ilse se explode em surto, ela revela sua
solidão dentro de um sistema de relações que não a compreendia
como liberdade – a família custeia seu tratamento por que vê seu
ato como anormal. Quando Luzia surta, parece que não há
ninguém para notar o seu protesto senão absorvendo-o como algo
normal de sua condição, sendo assim, segundo sua cultura ela não
merece tratamento, ela não incomoda o sistema sociocultural do
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qual faz parte, Luzia lava roupa muito bem e não deve, portanto,
ser tratada. Não sobrou ninguém em seu sistema familiar, é de
poucas amizades, frequenta a igreja e sua loucura é um plus à sua
condição de Damné.
Se o Dasein enlouquece quando perde sua liberdade e
condição de Dasein, o Damné enlouquece para ganhar alguma
liberdade frente a um mundo fechado e condenado. Luzia em
nenhum momento mostra-se fora do controle de si mesma e de
suas atividades profissionais às quais se dedica com alegria e
disposição. A loucura para ela é um refúgio, um enredo no qual
substituiu os atores dos territórios em conflitos, típicos do mundo
do narcotráfico, por quem se aproxima dela com acolhimento e
algum carinho. È fato que o delírio paranoico estruturado como o
dela é uma tentativa de encontrar um Heimat, uma pátria segura,
um lugar de morada, um ser-com perdido pela perda do sentido de
filiação e pertença, como afirma Blackenburgh (2014). Por outro
lado, em contraposição aos casos de Blackenburgh, que narram
histórias familiares desfeitas em biografias burguesas, Luzia, na
condição de Damné, não tem sequer um solo onde se ancorar
enquanto existente que não seja no modo de condenada. Ou seja,
se no delírio paranoico de um Dasein privado de liberdade, a
narrativa responde a um problema temporal, que reconstrói um
passado, no Damné ela responde a uma existência em todas as
suas dimensões sendo que, em seu caso, desde o espaço.
Desde esse ponto de vista, quem for que se aproxime de
Luzia, revestido pela autoridade de classe econômica superior,
ganha uma parte do território da cidade concebida por ela, ou seja,
basta estar e fazer parte de seu mundo que se faz parte de seu
território. Sua atitude é de tal modo nesse quesito que nessa
mesma casa onde presta seus serviços ela se sente em débito para
com a dona, trazendo todo dia certa quantia em dinheiro como
uma prestação de contas de súdito à realeza. A dona da casa,
estrategicamente, guarda esse dinheiro e o devolve em forma de
bonificações no final do mês às quais ela se sente mais agradecida e
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mais compelida a doar novamente sua oferta. Enquanto súdita
ontológica, sub-ser, Luzia se presta em seu delírio a servir, pelo
menos, a nobres que lhe devolvam o Heimat (pátria ontológica)
perdida pela guerra urbana, cotidiana, naturalizada nas favelas
brasileiras. Luzia não se assombrou com a morte, não se espantou
com o vazio de sua condição, o que a abriria à condição de Dasein,
de angústia e liberdade; pelo contrário, seu delírio a devolve à
condição de Damné transmutada em uma súdita de um reino que
ela considera bom e acolhedor, sua pátria.
Em sua etimologia original, Damné, segundo MaldonadoTorres (2007), significa doador. Para o autor portoriquenho, o
Damné não tem o que doar e, portanto, costuma dar tudo o que
tem – as igrejas evangélicas caça-níqueis, infelizmente, sabem
disso. O fato de ser recebida numa casa grande, com toda a
simbologia que essa representa, já é para Luzia uma dádiva, uma
concessão para além de sua condição de ser que se mostra, no seu
mundo, de forma excessiva, contrastando com a dura realidade dos
becos em que vive e na qual é condenada a viver. Como nos versos
de Carolina Maria de Jesus (1960):
Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de
visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos,
almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão
que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de
despejo.

Com seu delírio Luzia faz um trabalho análogo ao da
escritora negra e pobre que com a literatura vislumbrou um quê de
liberdade em meio ao Damné, ainda que tenha se naturalizado
nessa mesma condição. Seu delírio é uma elevação, sua loucura,
uma salvação – não libertação, pois não aponta saída, mas se salva
de seu espaço condenado, salva-se de seu tempo de saudades
irreparáveis. Com isso, deixa-se subexistir no ciclo de presentes
intermináveis que constitui seu su-bser lançado na fechadura do
beco e em um porvir esgotado. Fechando nossa analogia com o

168 | Terapia Existencial da Libertação: ensaios introdutórios

antigo caso de Binswanger, se para Ilse a loucura era a dissolução
de seu Ser, para Luzia seja talvez sua única possibilidade.

Capítulo 9
A espiritualidade nas Américas e
uma terapia para a vida
A denúncia de Heidegger à metafísica moderna foi feita
recorrendo ao sentido original de alguns conceitos de uso corrente
pelo pensamento ocidental e que são pouco questionados em sua
origem. Palavras como logos, physis, idea, ao serem repostos desde
seu surgimento, sugerem um sentido mais próximo à experiência
comum cotidiana do que sua concepção representacional, graças ao
esquecimento do problema do Ser, que os acompanharam desde a
metafísica platônica. Ao investigar a origem do conceito logos,
Heidegger constata que esse era a ação de colher algo que aparece
na physis que, por sua vez, significava tudo o que aparece e vige no
kosmos e que, por sua relação direta com o que desaparece,
exposta na frase de Heráclito physis phile kriptesay, não se
contrapõe com o escondido, velado. Assim, logos é colher da physis
o que se mostra. Na tradição latina, logos se traduzirá por ratio,
Razão ou Conhecimento, e physis por natura, natureza, o que
nasceu. Desde Descartes, o natural se torna coisa res extensa e é
isolado do res cogitan, coisa pensante. Dessa forma, a razão não é
mais colher o que se mostra, mas cálculo e domínio sobre as coisas.
A natureza se torna tudo o que não é pensamento humano, um
grande objeto que pode se sujeitar à razão. Desde Platão também o
conceito de Idea, que era originalmente aquilo que era percebido,
visado, transformou-se em conceito puro.
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A modernidade para Heidegger acentua a separação de
dois domínios do real, o suprassensível e o sensível, o primeiro
domina o segundo, fazendo com que a realidade seja confundida
com a sua representação racional, conceitual, marginalizando o
que se mostra pela via sensível, o fenômeno. Interessante notar
que essa reivindicação que o filósofo alemão faz em favor do
mundo-da-vida, imediatamente vivido, sem as mediações racionais
como base do conhecimento e compreensão racional, ignora a
alteridade, a base sensível da relação com o distinto humano, o
Outro. De todo modo, o caminho traçado por ele nos permite
recuperar o sentido mais vital de alguns conceitos que se entendem
comumente pela via conceitual, domínio do supra-sensível, o que
obscurece sua origem vital.
Ora, o mesmo processo de racionalização e determinação
pelo reino da representação e dos conceitos, que tem seu auge no
pensamento cartesiano, ocorreu com o conceito de Espírito. Se nos
acercamos ao sentido original do termo, desvelamos algo
importante da metafísica europeia, presente no projeto da
modernidade-colonialidade. A palavra espírito, originária do latim,
foi traduzida da palavra grega pneuma, e ambas se referem à
respiração. O pensamento europeu, distante desse sentido original,
eleva-se acima desse sentido experiencial e passa a tratar esse
termo como sinônimo de significados transcendentais, infinitos,
ignorando seu sentido estético e vivencial.
Na tradição judaico-cristã, a palavra hebraica Néfesh dizia
respeito a uma espécie de alma que não abandonava o cadáver
após a morte, sua origem etimológica refere ao ato de respirar e à
vitalidade. Após a morte, o corpo pode ressuscitar, pois na tradição
semita a ideia de alma imortal não existia (ver Dussel, 2009).
Quando traduzido ao grego, néfesh se torna pneuma e no latim,
anima, o que anima um corpo, alma. As cosmologias ameríndias
também tem um conceito de alma relativo à respiração, como o
ãngue guarani e o alwe mapuche, ambos dizem respeito à alma
animal que permanece na terra após a morte, distinto da alma-
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palavra dos guaranis, ñe´e, ou o am mapuche, que podem alcançar
a eternidade no mundo dos Deuses. Também no cristianismo, a
pessoa divina associada com o espírito, Espírito Santo, sempre foi
representada com símbolos análogos ao ar e seu poder de profusão
e vitalidade. O Espírito Santo surge quando Jesus promete a seus
discípulos o envio de um consolador ou um mediador entre ele e o
mundo.
Quando os apóstolos reunidos por ocasião de uma festa
judaica conhecida como Pentecostes viram descer dos céus línguas
de fogo que pousaram sobre suas cabeças, produzindo um
fenômeno até hoje conhecido no meio religioso pentecostal como
falar línguas estranhas, essas foram reconhecidas como idiomas
estrangeiros, mas todos se compreendiam mutuamente. São
inúmeras as interpretações teológicas para esse acontecimento,
mas se nos mantivermos na acepção natural de que o espírito seja
respiração, concordamos que o que se relata no mito de
pentecostes tem a ver com uma respiração mais profunda e vital
que liberou as palavras de seu significado duro e permitiu que as
pessoas se comunicassem de modo mais vivencial e intuitivo.
Nessa interpretação, Jesus havia prometido vida e essa seria dada
por uma relação nova com o entorno via respiração.
O cristianismo medieval pouco abordou o tema do Espírito
Santo como pessoa presente e atuante na transformação vital via
processos respiratórios. Ele foi concebido mais como o inspirador
(palavra também que se refere ao ato de respirar) dos textos
teológicos do que como presença atuante. As exceções cabem ao
povo de Corinto, ainda no cristianismo primitivo, que era mais
aderente às experiências extáticas provocadas pela presença do
Espírito Santo e que determinou os chamados dons do Espírito.
Também por volta do ano 156 surge o movimento montanista, que
na figura de suas líderes Priscila e Maximilia apregoavam ser porta
vozes do espírito santo, condenavam a autoridade da Igreja
Romana e exigiam uma forte disciplina e ascetismo como
preparativos para a volta de Jesus.
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No geral, porém, o conceito de Espírito vai sendo
solidificado como aquilo que é relativo às formulações dos sentidos
infinitos da experiência humana, acessíveis através de uma rígida
exegese que se daria inspirada pelo Espírito Santo. Essa
interpretação do Espírito como o transcendente simbólico se refere
muito mais a uma leitura grega do que judaica do misticismo
cristão. Ironicamente, a oposição passa a ser então entre o espírito
e o místico, sendo o último uma experiência desprezada pelo
pensamento ocidental e a respiração, seu sentido primevo,
praticamente ignorada como acesso ao transcendente e a nós
mesmos. A tradição indiana, pelo contrário, entenderá a respiração
como chave para o acesso a estados superiores da mente, sendo até
hoje a fonte principal das práticas budistas e yogues. Na Terapia
Existencial, o termo espírito e espiritualidade segue a tradição
racionalista helênico-europeia, sendo entendido sob uma grande
influência hegeliana, como os sentidos transcendentais da
experiência e estudados de um modo que conflua mais para o
sentido dos projetos existenciais do que a própria experiência.
A experiência mística, extática, acessível pela respiração,
porém, ocupa um lugar privilegiado no pensamento colonizado
pelos europeus na América, encontrando assim, suas vias de
escape via o cristianismo do colonizador. O movimento pentecostal
contemporâneo deve sua origem às comunidades negras nos
Estados Unidos, sendo que seu marco de surgimento se deu no
chamado avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, onde segundo
uma nota de um jornal na época “Homens gritavam e saltavam
através do salão. Mulheres dançavam e cantavam. Pessoas em
transe caiam prostradas.” (p. 32) Não nos interessa nesse texto
fazer um apanhado histórico do que representou o movimento
pentecostal para os EUA e para a América Latina em particular.
Basta dizermos que seu alcance entre as classes populares é
enorme e conseguiu, junto ao Islamismo, o maior número de
neoconvertidos na história mundial. O que traz de específico o
movimento pentecostal, no entanto, é a ideia de que Deus pode se
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comunicar e atuar diretamente com o crente através do espírito
santo, entendido agora como força viva, vital e atuante que pode
alterar o estado da consciência, levar as pessoas a falar em línguas
estranhas, profetizar acontecimentos vindouros, revelar sentidos e
significados ocultos além de curar enfermidades etc. Desse modo, a
experiência extática volta ao cristianismo, através da comunidade
negra antes escravizada nos EUA, e se expande para além de sua
fronteira étnica, com a agregação de brancos de origem europeia e
imigrantes de diferentes origens.
A experiência viva de Deus, através de preces que alteram
o ritmo respiratório, por hipo ou hiperventilação, ritmos
hipnóticos ditados por palmas, entre outros elementos utilizados,
promove experiências extáticas que são significadas pelo contexto
religioso cristão propiciando, segundo nosso ponto de vista, o
aumento significativo da vitalidade entre seus frequentadores,
provocando uma experiência empoderadora no âmbito da Vida.
Por outro lado, os significados dessa experiência são capturados
pelo sistema simbólico religioso cristão dominante, reduzindo e
empobrecendo o âmbito da Existência. Essa tende a ser cerceada
em sua abertura e afinada em projetos que referendam o sistema
religioso afim à opressão e à disciplinarização das classes populares
no sistema social como um todo.
As igrejas evangélicas pentecostais são, por exemplo, as
instituições que mais tem tido sucesso em produzir abstinência em
pessoas adictas a substâncias psicoativas, no entanto, os
indivíduos, ao se absterem dessas substâncias, por reconfigurarem
sua bioenergia vital através do encontro com o Espírito Santo,
tendem a se tornar adictos ao sistema religioso onde obtiveram
essa experiência, que não permite reconfigurar seu projeto
existencial e sua posição no sistema de forma libertadora, mas
disciplinada, controlada e restritiva. Isso não nos livra de
concordar com a hipótese de Groff (1989) que entende que nas
adições possa haver uma experiência espiritual emergente, ainda
não trabalhada. De todo modo, as igrejas se aproveitam da
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manipulação dessas experiências extáticas para a manutenção de
seu sistema de dominação que é, no fundo, uma extensão da
matriz colonial de poder com sede nos EUA. No nosso entender,
nem tudo o que libera a vitalidade e a vida é libertador no Sistema
social, como já falamos em outra parte, pois pode ser restritivo e
empobrecedor da existência e de seus significados. É comum dizer
que o antigo adicto a drogas é hoje um adicto à religião, não tendo
ampliado suas possibilidades existenciais e tampouco se libertado
de ser um objeto fetiche de um sistema de dominação.
De todo modo, a vitalidade mística é a regra nas vivências
religiosas não europeias – no candomblé, por exemplo, o equilíbrio
da vitalidade, conhecida como Axé, é central à vida espiritual da
comunidade e base do próprio Deus, Olorum, fonte de toda a
energia vital. Olorum, curiosamente, é ar e, através de seu
movimento, criou todas as coisas e os orixás, que por sua vez
estabelecem o contato entre Olorum e os homens, aos quais doa a
vitalidade do axé.
Olorum, o Deus, possui duas forças, Iwá, respiração, e Abá,
poder de dar objetivo e direcionamento ao Axé. Vemos aí que a
vida é gerada pelo movimento da respiração somada a um
direcionamento de criação através do contato com a energia dos
orixás que propicia aos homens o Axé. O axé está distribuído entre
os membros da religião e tudo o que se faz é para sua preservação,
fortalecimento, crescimento e distribuição entre todos. Em nossos
termos, a energia da vida, a bioenergia, fortalece-se na própria
comunidade que lhe dá seu direcionamento. No candomblé, o
contato com os orixás através da dança reafirma esse vínculo com
essa direção. Exú, por exemplo, que faz contato entre os homens e
as forças celestiais, tem uma dança em espiral, que é a união entre
o movimento e a unidade. A dança, de determinado ponto de vista
filosófico, nada mais é que aquilo que propicia o contato com a
origem, pois é corpo seguindo o ritmo vital primeiro, o do
batimento cardíaco que, por sua vez, se coordena com a respiração.
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Dos dois conceitos até agora levantados, Espírito Santo e
Axé, é clara a analogia ao conceito de bioenergia empreendido por
Lowen baseado na proposta de Reich, de orgonen, ambos, energia
vital. A bioenergia é um conceito proveniente da fisiologia e que
trata da metabolização da energia proveniente da respiração e do
consumo de alimentos, que gera uma energia elétrica, ela supõe
uma carga: resultante do ato de alimentar e inspirar e uma
descarga: gasto energético e expiração. Para Lowen, o organismo é
um “fogo” independente que se mantém aceso enquanto vivo
autoregulando e preservando a bioenergia. Cada subjetividade
acaba autorregulando essa bioenergia segundo modelos típicos,
como os impulsivos, que tendem a reter a energia e descarregá-la
de modo explosivo, e os obsessivos, que a descarregam apenas por
padrões pré-ordenados. A boa respiração aumenta o nível da
energia e quanto mais completa ela for mais possibilita a troca de
gases e a carga e descarga, aumentando assim a vitalidade do
organismo e sua capacidade de responder ao ambiente. Essa
vitalidade se manifesta em um fluxo ascendente através da
atividade das mãos e descendente pelo desejo sexual, de modo que
quanto mais o fluxo da vitalidade percorre entre o corpo e o meio
externo de forma harmônica, mais graça e beleza tem esse corpo
em movimento, que não é explosivo, como no caso dos impulsivos,
nem mecânico, como nos casos obsessivos.
Lowen (1975) entende que a cultura ocidental “(...) não
está polarizada aos valores e ritmos do corpo vivo, mas aos valores
das tecnologias e produtividade material” (p.38), o que faz com
que os adaptados ao modo de produção dessa cultura tenham
sempre uma vitalidade baixa, naturalizando a opressão e sua
consequente depressão. Concordamos que as contribuições do
autor se somam em muito a uma perspectiva mais popular de
terapia e apresenta, a seu modo, uma perspectiva decolonial para a
psicologia, sendo muito clara a analogia entre o conceito de
bioenergia, o axé e as forças vitais. O ponto que nos divide, no
entanto, continua sendo a ingenuidade filosófica, bem típica do
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pensamento psicológico gerado em terras norte-americanas.
Quando se depara com a questão ontológica, Lowen diz que o ser
humano é o seu corpo quando se depara com a chamada função
significativa, no entanto, ele afirma que o ser humano também é
palavra, sem considerar a complexidade que envolve essas duas
assertivas e suas consequências epistemológicas e clínicas.
Nesse sentido, a questão do Ser é algo extremamente
importante para uma Terapia Existencial, como se explicita no
pensamento existencial, principalmente no de Heidegger e de
Sartre, mas foi superada pelo pensamento de Levinas e situada na
América Latina por Enrique Dussel. Por isso, a questão do Ser, não
pode ser simplificada com afirmações do tipo "Ser é um Corpo" ou
"Ser é uma Palavra", mas problematizada como uma abertura ao
mundo que envolve a liberdade, o projeto, o ser-com, a
espacialidade, a temporalidade etc. Além disso, as ontologias
regionais do modo de ser colonizado precisam ser levados em
conta quando se relacionam com a bionergia. O que temos
assistido com o crescimento de certo tipo de neopentecostalismo é
que essa bioenergia vem sendo revitalizada em corpos que são
existencialmente presos e fetichizados ao sistema, fixando um tipo
de identidade funcional ao sistema, o crente-trabalhador ou
empreendedor.
Portanto a TEL não se furta a trabalhar com a Vida,
entende que a Bioenergia é de importância basal para o processo
de qualquer Terapia e concorda com a crítica de Lowen de que ela
vem sendo ignorada pelo pensamento ocidental. No entanto, a
Terapia não deve se bastar aí, a bioenergia deve ser assimilada,
compreendida e direcionada pelo existente, relacionando-a com
sua posição frente ao sistema social e sua condição ôntica
particular, ou seja, sua existência e sua posição no sistema
econômico e social.
Em um nível mais ontológico, a proposta de Stanislaf Groff
demonstra que a vivência mística pode ser, em parte, provocada
pela alteração dos ritmos respiratórios como bem evidente na
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prática yogue indiana, através do prama. A respiração acelerada
dissipa o Eu do Mundo ordinário, permitindo um contato desse
fora do circuito das vivências comuns, algo análogo ao que
demarcou Boulagas (1977) a respeito da primazia da dança na
ontologia africana. Já Groff, após uma análise criteriosa de mais de
mil casos com pacientes que foram tratados sob o efeito do LSD,
valendo-se também da experiência dos yogues, desenvolve uma
técnica conhecida como respiração holotrópica, que significa rumo
á totalidade, na qual, através da alteração do ritmo respiratório,
provoca-se uma hiperoxigenação do organismo, possibilitando que
o participante experiencie traumas biográficos, vivências
perinatais, ao redor do nascimento, e visões transpessoais.
As vivências perinatais seriam a base sensível de várias
experiências místicas e fantásticas do ser humano, segundo Groff
(1994), o autor descreveu quatro matrizes vivenciais acessadas por
via da respiração holotrópica. Assinalamos cada uma delas: na
primeira matriz, a pessoa acessaria a vivência de completude,
descrita por Freud como sentimento oceânico. A segunda matriz se
refere às vivências das contrações uterinas, que já evidencia um
desconforto e um sentimento de expulsão, como se dão nas
experiências extáticas de inferno e purgatório. A terceira matriz,
análoga à experiência da passagem pelo canal vaginal, mostra-se
nas vivências de passagens dolorosas, estreitamento e angústia.
Por fim, a quarta tem a ver com o nascimento que, por sua vez,
mesclam vivências de dor, trauma, êxtase e libertação. Todos esses
núcleos vivenciais podem ser encontrados em relatos místicos,
independente dos significados que variam para cada cultura.
A teoria das matrizes perinatais de Groff serve como um
elemento experiencial importante que nos ajuda a compreender
uma série de experiências místicas, não apenas por seu valor
simbólico e representacional, como já ocorrem em inúmeras
análises de cunho fenomenológico-existencial, mas também pela
possibilidade de analogia entre as experiências análogas aos
estágios perinatais, que são concebidas pela psicologia ocidental
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tradicional como patológicas. O autor propõe o conceito de EXCO,
(sistema de experiências condensadas) que são experiências que se
condensam por um mesmo tema emocional que permite que
vivências emocionais possam ser separadas de seu conteúdo e
entendidas como relativas às vivências ancestrais. Para além das
EXCO, a pessoa viveria experiências que ultrapassam sua biografia
e tem seu alicerce no ordenamento cósmico. Portanto, em um
modo transpessoal, segundo Groff, o sujeito poderia experienciar o
seu ser como animal, planta, mineral, bem como ter contato com
toda a sorte de figuras arquetípicas presentes ou não em sua
cultura. Segundo Groff (1994):
Por meio da nossa consciência podemos transcender o tempo e o
espaço, cruzar as fronteiras que nos separam das diversas
espécies animais, experimentar processos do reino vegetal e do
mundo inorgânico, e inclusive, explorar realidades mitológicas e
outras cuja existência ignorávamos. Podemos descobrir que este
tipo de experiências exercerá uma influência em nossa filosofia de
vida e em nossa visão de mundo. Muito provável que se torne
impossível compartilhar o sistema de crenças que predomina nas
culturas industriais e os pressupostos filosóficos da ciência
ocidental tradicional. (p. 31).

Groff faz então sua crítica decolonial, ao mesmo tempo que
demonstra controlar e compreender uma série de experiências
místicas. Nossa resalva, entretanto, vai na direção do paradigma da
consciência e do chamado estado não ordinário na qual essas
experiências são possíveis. Viveiros de Castro (1996) afirma que
para o xamã, o acesso ao espírito de um animal não se relaciona
com a alteração de uma consciência, mas faz parte de uma
ontologia que não cinde o mundo entre sujeito e objeto, ao gosto
do ocidente, mas que não prioriza ontologicamente o pensamento
humano sobre o kosmos. Algo parecido aos antigos gregos, os
cosmólogos, a que se refere Heidegger quando busca a origem dos
conceitos citados acima. Se é possível a um homem vivenciar seu
ser animal, é porque é possível que seu espírito se transporte a
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outras perspectivas ontológicas que são apartadas pelo paradigma
ocidental na dualidade consciência (res cogitan) e natureza (res
extensa).
Assim, não se trata aqui de pensar que o universo seja
consciente, mas que são possíveis outras formas de existência, as
quais, sob o império do cogito cartesiano, tendem a ser
patologizadas, desprezadas ou ignoradas. No mundo popular
brasileiro, o chamado transe não ordinário ou místico integra-se,
sobretudo, pela via das Igrejas Pentecostais através de vivências
respiratórias que liberam a bioenergia represada e contida nos
músculos do corpo. Essa bioenergia, a depender da intensidade
com que é liberada, pode ampliar a existência a um modo de ser
transcendental, ou seja, para além do tempo e espaço cotidiano,
possibilitando experiências fora desses padrões ordinários, como
as experiências culminantes descritas por Maslow. No contexto
dessas igrejas, essas experiências serão interpretadas em uma
perspectiva judaico-cristã, mais ou menos coerentes com o sistema
de crenças defendido pela igreja atualmente.
Do mesmo modo, a visão ontológica tanto da Bioenergética
de Lowen quanto do paradigma transpessoal de Groff acaba por se
alicerçar em um ponto de determinação casuística que termina por
ser, por mais que se mantenham críticos, análogo ao método
científico natural. Por isso, Lowen tende a determinar a saúde de
toda a personalidade ao manejo mais ou menos adequado da
bioenergia do corpo e Groff à liberação das vivencias traumáticas
sejam elas biográficas, perinatais ou transpessoais. Ambos também
adotam um ponto de vista regressivo, para Lowen o caráter e as
couraças musculares que impedem o fluxo adequado da bioenergia
estão instalados na infância, enquanto que para Groff, os traumas
que prejudicam a vida atual residem em algum lugar do passado.
Lowen é enfático em afirmar que a Bioenergética deve cuidar do
presente e do passado, ignorando o futuro, enquanto Groff,
desprezando boa parte da perspectiva existencial, também atribui
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ao pretérito a origem e a possibilidade de reparação dos problemas
presentes.
Incorporamos boa parte dos pontos de vistas desses
autores na prática da TEL, a força vital é uma base importante e
urgente a ser trabalhada em termos terapêuticos, as vivências que
ampliam o sentido do ser para além do tempo e do espaço
cotidianos também. Esses pontos de vista foram isolados e
marginalizados pelas universidades latino-americanas em prol da
psicanálise e das terapias cognitivas e comportamentais e precisam
ser revigorados, ao mesmo tempo revistos dentro do cenário
terapêutico atual, principalmente, no que diz respeito às classes
populares e oprimidas. No entanto, nosso problema é ainda maior
e não se relaciona somente à liberação da consciência para outras
vivências ou da disposição mais eficiente dos fluxos bioenergéticos.
Reitero, nos trabalhos feitos com a TEL valorizaremos e
utilizaremos dessa herança técnica e teórica de suma importância,
mas superaremos sua ontologia em nome da complexidade com a
qual estamos lidando na América Latina.
Um dos pontos que merece destaque é o de que, com raras
exceções, as técnicas oriundas dos trabalhos de Lowen e Groff,
estão restritas às classes sociais mais privilegiadas e que adotam
um estilo de vida contracultural. Na América Latina, a cultura
popular é contracultura hegemônica não por adesão ou vocação ao
liberalismo, tampouco por defesa de suas liberdades individuais,
mas na sua própria constituição de mundo. O método husserliano
de passar da consciência natural para a atitude transcedental, só
em parte é possível na América. Kusch (2008) propõe que o Ser,
denso, pesado e objetivo europeu, esta do lado oposto ao Estar
latino-americano popular. Isso quer dizer que esse Ser objetivo, do
qual o pensamento ocidental precisa escapar para revelar como foi
constituído, de acordo com Husserl, sequer é presente
imediatamente no cotidiano popular. Ou seja, a existência popular
latino-americana já possui alguns aspectos transpessoais e
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valoriza, de algum modo, a energia vital mais que a ocidental
comum.
Nesse sentido, a bioenergia deve ser aliada ao processo de
libertação, de um lado facilitando o fluxo da energia bloqueado
pelos sistemas de opressão e por outro se direcionando para a
subjetivação nesses mesmos sistemas e na revitalização dos
projetos existenciais. A possibilidade de acesso a vivências
incompletas ou aos chamados traumas infantis ou perinatais
através da respiração holotrópica, como aponta Groff (1994), é
também um elemento importante na liberação da experiência
respiratória de um único sistema de interpretação. O que devemos
ter em conta é que essas experiências devem ter uma orientação
temporal para o futuro que permite tanto a reconfiguração do
projeto existencial, a partir do enfrentamento da angústia e da
liberdade, tanto da participação como sujeito dentro dos sistemas
opressivos. A experiência da respiração holotrópica sugerida por
Groff, por exemplo, ao permitir que se amplie a conexão da
existência com outros mundos é um grande aliado no trabalho de
desfetichização do sujeito ao sistema, pois essa tende, segundo o
próprio autor, a modificar a estrutura de valores e princípios
contrários aos praticados pelo atual capitalismo financeiro. De todo
modo, para que isso ocorra de fato, a técnica deve ser seguida por
um trabalho de ação criativa possibilitada por uma reconfiguração
existencial.
Portanto a TEL deve se aliar, mas não se bastar, em
terapias não verbais, do mesmo modo que deve ser verbal e
tampouco se bastar aí, pois seu fim deve ser uma práxis
transformadora e seu princípio ético a assunção do Outro desfetichizado para sua libertação no sistema. Por isso, de um ponto
de vista fenomenológico, a espiritualidade para a TEL deve assumir
um papel hilético e noético ao mesmo tempo. Já abordamos em
outras obras que a hilética se relaciona, em fenomenologia, com a
parte puramente sensível da vivência e o noético com a parte
intencional e significativa. Segundo Ales Bello (1998), filósofa
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católica italiana, Husserl tende a valorizar o noético em
contraposição ao hilético, graças ao seu eurocentrismo
característico, mas que a vivência religiosa no Brasil tem mais
elementos hiléticos que noéticos. Isso quer dizer que ela tende a se
voltar mais ao sagrado através dos elementos sensíveis do que ao
seu significado. Em um rito como o Sírio de Nazaré, por exemplo,
pessoas se sacrificam para pegar em uma corda sagrada, elemento
sensível que propicia momentos extáticos e de encontro espiritual.
O significado da corda e o sentido do que seja o Sírio é ignorado
para a grande maioria das pessoas que o frequentam. O
catolicismo brasileiro e também latino-americano tem esses traços
hiléticos muito acentuados. Ao valorizar o sensível, isola-o quase
que completamente de seu significado, isso quer dizer que esse
elemento que comumente seria símbolo ou significativo de um
elemento transcendental, torna-se o transcendental em si mesmo
ou a própria meta da experiência religiosa: pegar na corda
significaria ser liberto, curar-se de um problema, receber uma
graça.
De todo modo, o elemento noético, ao ser totalmente
ignorado, acaba sendo detido pelas mesmas forças colonizantes de
sempre, que o capturam simbolicamente e, por conseguinte,
sistematizam as experiências populares ao gosto da dominação
opressora. Daí que é preciso comunicar-se hileticamente, mas
promover a construção noética na construção de uma
espiritualidade libertadora. O que entendemos pode ser parte
também da terapia, enquanto provê experiências vitalizadoras
através da respiração e de exercícios corporais e experiências
reflexivas através da fala que visam à construção de significados
transcendentais. De igual modo, entendemos que as religiões
construídas dentro da cultura brasileira ou que tenham origem em
contextos não europeus exercem menos a opressão e a colonização
dos seus membros visando à adaptação ao sistema de opressão
capitalista, embora algumas delas podem também portar a voz do
colonizador na sutileza das vivências hiléticas.
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Portanto a espiritualidade tem um componente hilético (a
respiração e tudo o que a ela concerne, a tensão dos músculos, a
expressão da voz, a vitalidade) e um componente noético (os
significados últimos da existência, o sentido da vida, da morte, da
existência como um todo). Ambas devem ser incorporadas numa
perspectiva terapêutica em um trabalho integrado que vise
potencializar a vitalidade, exercer a liberdade de dar sentido e ser
sujeito da história do sistema em que se vive.
Uma espiritualidade puramente noética é pobre de vida,
extremamente intelectual e aliada, muitas vezes, da necropolítica;
por outro lado, uma espiritualidade puramente hilética é rica em
vida, mas é mais tendenciosa à univocidade, fundamentalismo e
monologias entre seus membros, encantados pela vivência, mas
capturados noeticamente por sistemas opressores. A convivência
desses dois âmbitos é uma tensão que a TEL precisa enfrentar
enquanto terapêutica que visa à espiritualidade não como sistema
de crenças religiosas, mas como o âmbito da vida em si mesma
enquanto força e energia, sem com isso isolar o seu significado
transcendental como libertador e ético na construção de um
mundo que reconheça as alteridades e acolha o Outro em sua
multiplicidade de manifestações.

Capítulo 10
O Ego Conquiro como Patologia
Luis Martín-Santos é um psiquiatra espanhol que atuou
também como militante político e romancista. Apesar da vida
breve do autor, morto aos 40 anos no ano de 1964, sua obra chama
atenção pela forma como confluiu a fenomenologia de Jaspers e
Dilthey, o pensamento de Sartre e Heidegger e a Psicanálise
Freudiana. Uma obra póstuma, Libertard, temporalidad y
transferência en el Psicoanalisis Existencial, na qual conjuga a
proposta de Psicanálise Existencial de Sartre, exposta em O Ser e o
Nada, e a Psicanálise de Freud, interessa-nos aqui pela forma como
o autor relaciona o processo de cura através da análise e a relação
com o Outro.
Para Martin-Santos (2004), o neurótico traz angústias
cujas origens são três terrores básicos: Cósmico, do Outro e
Trágico. O primeiro se refere ao terror infantil pelo espaço e se
desvela no adulto através das angústias espaciais, como a
agorafobia e a claustrofobia, além do medo do escuro ou de queda.
Sua superação, segundo o autor, ocorre pelo controle racional dos
estados emocionais envolvidos e o consequente esclarecimento da
irracionalidade desses estados. Com isso, o indivíduo supera o
espaço mágico, anímico e o objetiva de forma racional. A superação
do segundo Terror, sobre o qual iremos tratar com mais detalhe,
dar-se-ia no processo de análise pelo adequado manejo da
transferência por parte do terapeuta. Já o terceiro diz respeito à
superação da tragicidade da existência, como a inexorabilidade da
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morte e a impermanência dos vínculos, sua superação levaria o
sujeito à catarse que, segundo o autor, em referência a Aristóteles,
significa aceitar as determinações sociais e afirmar-se como sujeito
histórico e partícipe de sua cultura.
Em referência à superação do Terror do Outro, segundo
Luis Martin-Santos, a neurose é uma degradação da relação de
alteridade, pois assim como no modo pelo qual o paciente se
relaciona com o analista através da transferência, o Outro é visto
de modo parcializado, fetichizado, consequência da repetição dos
laços infantis. Nesse sentido, o autor afirma que a análise
transcorre por três modos típicos de relação: 1-) o modo protetordesprotetor; 2-) o modo de objeto de amor ou aniquilamento; 3-) o
modo da simpatia não-objetal. Portanto, a princípio, o paciente
procura no analista uma proteção análoga ao modo como a criança
procura nos pares parentais e uma ameaça a essa é sentida como
abandono ou rejeição. Em um segundo momento, assim como o
adolescente, o analisando tende a amar de modo parcial o analista
e ao mesmo tempo temer que ele o aniquile pela não reciprocidade.
Esse conflito é comum na maioria das relações amorosas
neuróticas que concebe o Outro como o objeto que garantiria a
satisfação das pulsões libidinais que, não satisfeitas, poderiam levar
o indivíduo ao aniquilamento. A relação madura se daria pela
genitalização, quando o paciente concebe o Outro como distinto e
por ele é capaz de sentir simpatia, ou seja atração que não envolve
sua objetivação.
Essa formulação de Martín-Santos, por mais freudiana que
possa parecer ao leitor, incorre na verdade da assimilação das
posições ontológicas tanto de Sartre quanto de Freud de forma
crítica. A respeito do primeiro, o autor espanhol assimila a
liberdade como o que define o humano, mas alerta quanto à
misoginia e ao individualismo presente na ontologia sartreana em
o Ser e o Nada, que concebia o modo de ser-com-o-outro somente
como conflito, ou seja o Outro é objeto de meu projeto ou sou
objeto do projeto dele. Martín-Santos, aproveitando-se da
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concepção de Binswanger, retirada de Martim Buber, sobre o
encontro Eu-Tu, entende que uma concepção de homem válida
para o exercício da psicoterapia deve incluir a possibilidade do
encontro, para além dos conflitos, nas relações intersubjetivas. Já
sobre Freud, o psiquiatra reconhece a forma como a psicanálise
torna compreensível os aspectos sensíveis e estéticos dos seres
humanos, mas critica o que ele chama beatería ortodoxa
psicanalítica, que tende a reduzir todo o ser do humano à
consequência do conflito das pulsões sexuais.
Portanto, a Psicanálise Existencial proposta por MartinSantos inclui tanto o que ele chama aspectos éticos, envolvidos na
liberdade e projetos existenciais, trabalhados por Sartre, quanto os
aspectos estéticos, próprios à pulsão sexual, trabalhados por Freud.
A partir dessa junção, o autor propõe o conceito de liberdade
encarnada, que diz respeito às escolhas infantis, motivadas de
modo estético, com componente pulsional, às quais o adolescente
terá que responder de modo ético em seu ingresso na vida adulta.
A liberdade encarnada esclarece o paradoxo de que, mesmo sem
escolher racionalmente, o humano já escolhe em termos pulsionais
e será de igual modo responsável por suas escolhas. Assim, o Outro
pode ser um objeto de satisfação, pelo modo da proteção ou como
objeto de amor, mas de acordo com critérios estéticos infantis e
não embasado em uma relação adulta que exige coresponsabilidade e reciprocidade de sentido. A cura ocorreria
quando o indivíduo, não mais paciente, assume essa coresponsabilidade, não apenas nas relações duais, mas como sujeito
histórico que assume sua participação nos processos sociais da sua
cultura.
Martín-Santos supera tanto a Freud quanto a Sartre,
remetendo a uma cura que não se dá somente no âmbito das
relações íntimas, mas também no da participação do sujeito no
sistema social que ocorreria concomitante a uma assunção da
responsabilidade ética para com o Outro, destituindo-o de seu
lugar de objeto fetichizado para o lugar de liberdade distinta. O
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pensamento psicanalítico contemporâneo advindo de Freud
naturalizou a neurose e contribuiu para uma concepção de relação
humana ao modo de objeto. Da mesma forma, se a ontologia de
Sartre tivesse prevalecido somente com base em sua primeira obra
magistral, teríamos também uma relação com o Outro baseada na
submissão ou opressão, o outro de o Ser o Nada é mero
instrumento para a realização de um Projeto Existencial.
A negação do Outro como liberdade se relaciona, segundo
Dussel, com o cogito Cartesiano que pressupõe um mundo não-eu
como objeto, que se baseia antes de tudo no Eu que conquista, Ego
conquiro, típico da monologia ocidental. Nessa via, as saídas
terapêuticas clássicas assumidas pelas terapias da alma no ocidente
garantiriam como cura a satisfação pulsional, do lado psicanalítico,
e a realização do sentido dos projetos existenciais, pelo lado da
terapia existencial. Por esse motivo, Martín-Santos é uma grata
exceção, na medida em que estabelece como cura uma forma de
ser que se relaciona em último grau com a responsabilidade do Eu
para com o Outro.
Por outro lado, o Ego conquiro dá base para várias
filosofias e teorias aparentemente libertárias, mas que somente
atingem o Eu e a subjetividade – no nosso entender, dois exemplos
seriam a filosofia de Nietzsche e a Gestalt-Terapia. O caráter
misógino, fascista e extremamente individualista do filósofo
alemão parece passar ao largo de grande parte dos pensadores que
o adotam como fundamento para as terapêuticas. Assim como os
princípios da Gestalt de Fritz Perls, expostos na oração da Gestalt,
apesar de seu valor em propor liberar os aspectos vitais e
organísmicos, pressupõe uma relação com o Outro que o concebe
como extensão de liberdade e expectativas do sujeito e não como
distinção também livre. Além disso, o machismo em forma de
objetivação da mulher é presente de forma importante nesses dois
autores e corrobora com a tese de Dussel de que o Eu do cogito é
um Ego masculino que conquista também a mulher como res
extensa.
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Podemos também entender que, de acordo com a crítica de
Dussel, assim como o movimento pós-estruturalista francês,
grande parte das teorias psicológicas do século XX assume um
caráter emancipatório, mas não libertário. A busca da liberação de
algo não-racional no humano pode apontar para uma liberação,
mas segue do mesmo modo negando o Outro como liberdade e ser
desejante (se assim pudermos considerar seu lado não racional a se
liberar). A Filosofia da Libertação entende que não se trata de
considerar o Outro da razão, como é típico da crítica pós-moderna,
mas a Razão do Outro, o que corresponsabiliza o Eu enquanto ser
existente com a alteridade. De todo modo, nesse sentido a
afirmação de Dussel inaugura um novo problema para o
pensamento contemporâneo, pois não mais se trata de apontar o
não-racional, mas o de ampliar o conceito de razão a ponto de
entendê-lo em suas distintas manifestações.
A situação geopolítica de Martin-Santos, vivente em uma
Espanha marginalizada pela Europa ocidental sob uma ditadura
franquista, contribuiu para que, uma vez se propondo original e
atento aos processos históricos sociais que vivia seu país, pudesse
recorrer a aspectos de diferentes escolas de pensamento, alemã e
francesa, e propor uma confluência a seu modo. Segundo o seu
biografo, José Lázaro, o autor costumava referir a seu país não
como Europa, mas norte da África. Desse modo, Martín-Santos se
considerava o Outro do Ocidente e, graças à sua sensibilidade que
motivou sua militância política, sentia-se corresponsável pela
miséria que assolava seu país.
Portanto, o autor sofria como um cidadão oprimido, ao
contrário de muitos teóricos que, em seus países, tiveram a
experiência da Guerra como dominação. Assim como Levinas, que
demarcou o esquecimento do Outro no pensamento heideggeriano,
na condição de judeu, em pleno nazismo, Martín-Santos desvelou
em Sartre e Freud o mesmo esquecimento da alteridade que se
relaciona, ao nosso ver, pela identificação desses pensadores com o
Ego Conquiro favorecido por enunciar seu saber desde os países
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centrais. O espanhol, para ele, era um ser esquecido e
marginalizado pela Europa central, moderna e vibrante.
Por tudo isso, a patologia do Ego Conquiro não se refere ao
Eu que goza sobre o dominado, o Senhor do domínio sobre o
Outro escravizado, mas no efeito ético que ele mesmo engendra
enquanto co-partícipe da mesma sociedade onde vive quem ele
domina. O domínio sobre Outro é um domínio sobre uma
liberdade, dessa forma, não se dá sem uma resposta dessa
liberdade, que pode reagir violentamente ou se submeter
masoquistamente aos ditames do Eu dominante. Nas escolas
tradicionais de psicoterapia, aceitamos a definição de patologia
como restrição de um modo de ser que se relaciona aqui ao
cerceamento dos modos de relação com o Outro. Desse modo,
entende-se que pessoas que se tornam capazes de realizar seus
potenciais, superando seus limites e se destacando entre seus
iguais, e que ao mesmo tempo sejam capazes de exercer autoridade
e domínio eficaz sobre o Outro, impondo seus projetos e sua
satisfação, preenchem os critérios de saúde de boa parte das
abordagens psicológicas ocidentais.
Como consequência disso, a formação do terapeuta não
acompanha a ética em seu sentido radical, sendo essa confundida
muitas das vezes como um conjunto de normas a seguir e não uma
atitude frente à liberdade do Outro. Isso restringe o modo de
relação, gerando mundos cerceados às liberdades distintas,
tornando-se uma verdadeira patologia do nosso ofício.
Ao descrever a violência do colonizado na Argélia, Fanon
demonstrou como a agressividade era a única forma de legitimação
da existência encontrada por quem era dominado em todos os
aspectos de sua liberdade. A objetivação do Outro, enquanto corpo
sexuado e do trabalho, destituindo-o dos gestos e expressões
singulares tem como consequência, muitas das vezes, sua vingança
como único modo de Ser que lhe é disponível para a preservação
de sua dignidade. O mesmo Fanon defende que a imolação do
corpo do colonizado, que se dispõe a matar o colonizador e morrer
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em prol de seu povo, é a única saída possível frente à situação
dominadora na qual se encontram.
Em nosso argumento, algumas Psicoterapias ocidentais
trazem uma concepção de Outro reificado a ser dominado como
critério de saúde do dominador, mas não se atêm às consequências
do Ego Conquiro para os conquistados. É parte do pensamento
corrente que o processo terapêutico frustra os que estão próximos
do paciente graças ao fortalecimento de seu Ego que passa a se
portar como um Eu que conquista.
A saúde das vivências comunitárias em que há
reconhecimento das múltiplas liberdades, muito presente nos
povos originários no Brasil, onde praticamente não existiam
hierarquias e as guerras não representavam domínio sobre o
Outro, mas conflitos entre iguais10, pouco foi tocada pelas
psicoterapias. A vivência comunitária também é valorizada pelo
pensamento judaico no qual se baseia Dussel. Sem embargo, o
Ego conquiro é uma patologia do viver no mundo com os outros,
mas que se normaliza com o aval de algumas terapêuticas que o
veem como um mal necessário para a vivência do mal estar
inexorável da civilização. A naturalização da guerra no Brasil
demonstra ainda mais o caráter nefasto das conquistas do Ego
como elemento único de saúde existencial, pessoas “saudáveis” e
“bem sucedidas” convivem ao lado de relações pessoais baseadas
na dominação e subjugação, seja em nível familiar íntimo seja em
nível institucional ou profissional.
Do outro lado, a violência aos bem sucedidos desvela a
cada dia a sombra daquilo que a imagem reluzente de sucesso
esqueceu ou dominou, o Outro. Análogo à maneira violenta como
os escravos reagiam contra o arbítrio de seus senhores no Brasil
colonial, a violência dos excluídos tem sido a resposta física a uma
dominação simbólica e econômica protagonizada pelos mesmos
10

A relação dos povos originários para com os seus inimigos não era a de domínio e exploração, mas
de assimilação de suas características mais valorizadas.
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descendentes dos colonizadores de outrora, daí a urgência de um
pensamento decolonial e de uma psicologia que pense o humano
de forma plural e colaborativa e menos competitiva.
Cabe a uma psicologia decolonizada estabelecer propostas
teóricas que levem em conta a alteridade e não somente a
emancipação do Eu, de forma que se tenha como princípio não o
desenvolvimento ou o fortalecimento desse, mas a assunção e
responsabilização pelo Outro. A Terapia Existencial da Libertação,
proposta nessa obra, é um intento que parte de um campo de
estudo e problematização já instituído, o da Terapia Existencial,
entendendo que se pode preservar a valorização do mundo vivido
cotidiano presente no existencialismo clássico, mas avançar rumo a
uma consideração mais radical da alteridade, estabelecendo a ética
da libertação como princípio e a decolonialidade como propósito.
Desse modo, pretendemos nos livrar da Patologia no interior
mesmo das nossas concepções eurocêntricas, contribuindo assim
para o reconhecimento das alteridades subjugadas pela
colonização. O que se apresenta aqui é programático, requer
aprofundamento e novas pesquisas, esperamos que a semente se
fertilize, sobretudo nas margens onde costumam brotar.

Capítulo 11
A práxis da Terapia
Existencial da Libertação
Descreveremos abaixo os passos sugeridos de uma Terapia
Existencial da Libertação, independente do número de
participantes.
A-) Acolhimento (Che)
Escuta atenta, buscando as analogias das experiências do
demandante com as do Terapeuta, de forma que esse deve ter bem
claro que tipo de vivências estão implícitas na apresentação dos
problemas dos participantes. Antes porém, da escuta, o terapeuta
deve se atentar aos aspectos sensíveis do setting de modo a tornálo o mais acolhedor possível ao demandante. Cuidados em relação
ao ambiente tal como a luminosidade, calor, maciez, bem como
tudo o que puder ser mais próximo ao útero materno, protótipo da
relação acolhedora com o Outro, devem fazer parte, na medida do
possível, do ambiente em que se acolhe terapeuticamente. Da
mesma forma, a depender do contexto, o comer junto, que remete
ao sentido de comum, de unidade, pode favorecer esse
acolhimento, já que muitas vezes o Damné se encontra apenas na
temporalidade e espacialidade do prosseguir e não ainda em um
projeto de liberdade. Nesse sentido, o acolhimento deve promover
a capacidade que o demandante tem de se queixar, para isso é
necessário que um projeto de liberdade mínimo possa ser
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vislumbrado no horizonte, o contato com o terapeuta e com outros
pode facilitar isso. Caso isso não seja possível, o trabalho deve,
pacientemente, aguardar o surgir de uma liberdade possível dentro
de uma estrutura de condenação.
Elaborada a escuta, o terapeuta deve cuidar para que as
intervenções ajudem o demandante a explorar seu vivido e
descarregar as tensões contidas na fala. Nesse momento, podem-se
observar os pontos de tensões das couraças com vistas a um
trabalho corporal, podendo ser já sugerido, a depender das
condições físicas e temporo-espaciais, um trabalho de
enraizamento atrelado a exercícios que possibilitem o incremento
do fluxo respiratório, trabalhando o anel oral e cervical. Desse
modo, tensões acumuladas por repressões na fala podem vir à
tona, facilitando a expressão reprimida o que possibilita a queixa.
B-) Queixa (fase do nós – Ñandé)
Nesse momento, o terapeuta deve se posicionar como
quem escuta e acolhe o que traz o demandante. Como a fala muitas
das vezes não se dispõe como elemento expressivo na condição
ontológica do Damné, o terapeuta pode facilitar a produção de
catarses e, ao mesmo tempo, a vitalização da existência graças à
disposição maior da energia vital lograda através de exercícios
específicos.
Cuida-se nesse momento para que os conteúdos das falas
dos demandantes sejam entendidos como análogos às vivências
emocionais que, por sua vez, estão imbricadas nas relações
interpessoais e comunitárias. Ou seja, o conteúdo da fala , quando
houver, deve ser entendido, mas não tomado como elemento
significativo de antemão, já que expressam vivências emocionais
nem sempre claras, mas difusas e confundidas com o contexto
relacional. Portanto, ao terapeuta cabe escutar a vivência que está
junto à fala dos pacientes, não por detrás ou na frente, mas junto a,
e trabalhá-la com exercícios corporais que permitam por um lado a
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catarse, descarga de tensões acumuladas, e por outro, a vivacidade,
reestabelecimento de um padrão de energia que potencialize as
emoções e motive futuras ações. É igualmente importante escutar
o tom da fala e o padrão respiratório que ela desvela.
Nesse momento, terapeuta e participante(s) podem e/ou
devem criar os vínculos necessários para a formação do Ñandé,
que deve se pautar pela confiança entre ambos, cumplicidade
frente ao que foi contado, vivido e desabafado no contexto
terapêutico. O terapeuta deve ser para o demandante um amigo
qualificado – amigo, pois é exterior ao familiar, e qualificado, pois
possui conhecimentos sobre a saúde, as potencialidades e
possibilidades de libertação. Dessa forma, o terapeuta pode ampliar
a compreensão a respeito do que lhe é apresentado de forma
dialética, apresentando questões para os participantes que visem o
aumento da compreensão sobre os problemas e a forma como
analogicamente eles estão implicados em distintos âmbitos, como o
profissional, o sócio-comunitário, o familiar e o político.
C-) Projetos (Oré)
Concomitante ou imediatamente após o segundo
momento, o terapeuta, junto ao demandante(s), já em sua
comunidade in loco, deve fomentar ações que envolvam sua
libertação seja junto à família, Estado, órgãos públicos ou
instituições. No caso do terapeuta fazer parte de um órgão ou
estabelecimento de saúde ou assistência social, ele pode servir de
intermediador entre esse e a comunidade na qual o demandante
está inserido.
O laço então estabelecido possibilita um “nós” que irá
buscar soluções para as questões materiais e espirituais presentes
naquele momento. Os exercícios corporais aqui serão análogos às
dificuldades vividas e devem ser sobretudo de carga energética, o
que não elimina as descargas de tensões vividas nesse processo. O
canto e a dança também podem servir de elementos
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potencializadores, pois reúnem o sentido transcendente e a
vivacidade correspondente para a ação; da mesma forma,
exercícios dramáticos tem o poder de simular e potencializar ações
futuras. Soma-se a isso a necessidade do terapeuta conhecer os
sistemas burocráticos estatais e/ou privados dos quais o
demandante faz parte.
D-) Desvinculação do Oré (Kuaitá)
Na medida em que o demandante vai se tornando mais
autônomo em suas ações, ele gradativamente alcança a libertação
através da vitalidade e da ampliação de seu horizonte de liberdade
no Sistema. Nesse momento, o terapeuta deve ir se afastando aos
poucos, mas com atenção, cuidando de verificar a inserção do
existente em sua rede sócio-comunitária, entendendo o sentido e a
vitalidade do seu projeto de libertação.
A libertação é ato de inserção e reconhecimento, portanto
exige empoderamento, o que é muitas vezes prejudicado nas
classes subalternizadas; cabe portanto, ao terapeuta, acompanhar
esse processo com cuidado emprestando seu poder profissional
quando se fizer necessário.
È importante advertir que as etapas aqui citadas podem
não ocorrer de maneira consecutiva, pois a prática da terapia pode
se dar em ambientes institucionais e comunitários diversos, nem
sempre com as condições temporo-espaciais adequadas para a
formação de um vínculo que possibilite o progresso da terapia em
longo prazo. No curto prazo ou na urgência é importante que o
terapeuta esteja ciente dos possíveis caminhos vitais, existenciais e
burocráticos da libertação. Em alguns momentos, não cabe um
trabalho vital, mas a ajuda para uma resolução prática em termos
burocráticos de caráter institucional, enquanto em outros um
trabalho corporal de descarga energética é o melhor que se pode
fazer para aquela pessoa naquele momento que vive uma situação
de tensão, por exemplo. Assim, com uma escuta adequada e com o
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uso da sensibilidade podemos trabalhar os âmbitos mais urgentes
a depender da situação, como detalharemos mais abaixo.
A Terapia Existencial da Libertação tem como princípio
ético a libertação, objetivando que o oprimido saia dessa condição
ao poder fruir com a Vida e se projetando em liberdade. Nesse
sentido, ele sairia da temporalidade do prosseguir, típico do
Damné, para o da abertura. Assim, a morte passa a ser concebida
com assombro e angústia, frente à potencialidade e sentido que se
ganha para a vida. Kuaitá em guarani significa poder, a TEL visa o
empoderamento dos existentes em seu aspecto vital e existencial.
E-) A Relação Terapêutica: continuidades e rupturas
A relação entre um demandante e um terapeuta em outras
propostas terapêuticas segue um modelo conceitual geral a partir
do qual se desenvolveria o processo terapêutico. A psicanálise
propõe o manejo da transferência, tece muitas considerações sobre
o que isso significa e, a depender da linha dessa abordagem, será
manejado de uma ou outra maneira. A abordagem centrada na
pessoa entende que o terapeuta deve ter três atitudes centrais para
ser um facilitador do processo de autorrealização: aceitação
incondicional, empatia e congruência. As terapias existenciais dão
muita atenção a esse tema, mas não o sistematizam de forma tão
clara quanto às duas primeiras. A TEL é uma proposta de Terapia
Existencial, entende a dificuldade de sistematizar a relação
terapêutica, dado o seu caráter heurístico, mas não abandona o
enfrentamento desse problema que ocorre nos diversos âmbitos do
humano em terapia.
Já propomos que a relação terapêutica de modo geral se
daria desde o Che até o Kuaitá, passando pelo Ñandé e Oré. Essa
evolução, no entanto, pode não ser lineal e terá ainda uma série de
variáveis a depender do modo como a relação é estabelecida em
termos temporo-espaciais. Por sua característica popular, a TEL
não prevê um setting permanente, pois pode ser exercida num
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centro comunitário, na rua ou em um dispositivo de saúde pública,
da mesma forma que alguns trabalhos inspirados na TEL, como
serão relatados em uma futura obra, podem ser curtos e restringir
a relação terapêutica a algumas horas ou semanas. Portanto, faz-se
necessário, para além do modo de relação longitudinal
apresentado, uma apresentação de forma transversal, que
considere as rupturas e descontinuidades do modelo proposto, o
que, aliás, ocorre com qualquer modelo terapêutico quando se
dispõe ao trabalho.
Essa diferenciação transversal entende os distintos âmbitos
práticos do encontro terapeuta/participante, embora tampouco
possa prever todos os possíveis. De modo que cabe a nós
estabelecer algumas diferenças entre as distintas dimensões
humanas já aqui tratadas e os modos de relação que podem
ocorrer nessas dimensões. Dessa forma, cabe ao terapeuta eleger,
para cada situação e/ou demanda específica, qual das dimensões
irá tratar e assim eleger que tipo de relação irá estabelecer com os
participantes. Por isso, ao terapeuta da TEL lhe é exigido uma
versatilidade de modos de relações que não se adéquam a estilos
mais rígidos ou formais de personalidade, sendo também
importante a sensibilidade e a flexibilidade para, dada as urgências,
típicas do contexto popular, mudar o modo de relação e a forma de
abordagem dos problemas.
Pois bem, mas já dissemos que trabalhamos o ser humano
no âmbito da Vida, da Existência, do(s) Sistema(s) e da relação
com o Outro. Desse modo, o primeiro a se definir frente à natureza
da demanda e da disposição têmporo-espacial seria qual dessas
dimensões seria privilegiada. Essa resolução nem sempre é fácil –
por exemplo, se me surge uma demanda para desenvolver um
pequeno encontro com pais e mães de estudantes com diferentes
queixas em relação a seus filhos e o ambiente familiar,
privilegiaríamos a dimensão do sistema ou da vida? De pronto, não
sabemos. Ao trabalhar a dimensão da vida, poderemos, através de
exercícios corporais ou com a respiração, privilegiar os aspectos
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emocionais envolvidos no cotidiano, facilitando a descarga de
emoções tóxicas e reavivando as relações interpessoais, mas com
isso, nem tocamos no problema. Caso privilegiemos a relação
desses participantes com o Sistema Escolar, podemos permitir
reflexões e convocar para ações que privilegiem seus interesses
como sujeito desse ambiente – no entanto, pode faltar bioenergia
para essas ações e sobrar queixas que se dirigem mais ao corpo
vivo que para as ações concretas de transformação. De todo modo,
sabemos que não podemos trabalhar com temas existenciais, que
fogem muito ao escopo do trabalho e tampouco no
desenvolvimento largo e, muitas vezes, penoso da relação com as
alteridades. O que aqui está posto remete, a princípio, a um modo
de relação com um sistema, mas não com a relação singular
consigo mesmo e tampouco com o mistério do Outro radical. A
escolha, se iremos privilegiar o âmbito da vida ou do sistema, não
se define de antemão, mas quanto mais dados tivermos desde
nossa observação e sensibilidade para definir isso, melhor
poderemos facilitar o processo de libertação. Por isso, pode ser que
cheguemos a esse encontro, ainda despreparados sobre o que
vamos usar e somente após uma escuta breve da situação
definirmos.
Esse fato já nos mostra que a atitude básica de relação do
terapeuta, independente de qual dimensão ele privilegiará, deve ser
sempre a de abertura ao novo que o Outro, enquanto liberdade, irá
trazer. O Outro é sempre uma novidade e não uma série, um
usuário do sistema, um a mais dentro da política com a qual esteja
trabalhando. Considerar o Outro como liberdade requer não estar
fechado a nenhum princípio institucional ou político que o cerceie
e também se abrir ao horizonte ético de empoderamento para a
libertação, finalidade maior da TEL. Por outro lado, escutar o
Outro como liberdade não implica anular a liberdade do terapeuta
em avaliar qual dimensão é mais adequada para o contexto
específico. Caso opte pela dimensão da Vida, exigir-se-á dele um
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tipo de relação, caso opte pela dimensão do Sistema, outro tipo
bem distinto ao primeiro.
Entendemos como modo típico de relação exigida do
terapeuta para cada âmbito, o seguinte: 1-) Vida – Atitude sensível,
firme e carinhosa. 2-) Existência – Atitude sensível, firme,
carinhosa, empática, analógica e desafiadora. 3-) Sistema – Atitude
sensível, firme, carinhosa, empática, analógica, desafiadora,
maiêutica e esclarecedora do sistema. 4-) Relação com o Outro –
Atitude livre.
O leitor deve ter percebido como analogicamente as
atitudes vão se interpenetrando de modo a somar novos elementos
a cada uma sem excluir os demais. É necessário lembrar, no
entanto, que toda relação terapêutica se inicia no encontro de uma
existência com outra, de modo que a atitude número 2 é, em geral,
a que se deve ter no momento de cada encontro antes de se definir
que tipo de dimensão se irá trabalhar. Pois bem, precisamos definir
cada uma das características esboçadas acima e como elas se
interpenetram de algum modo. Cabe dizer que na atitude 4,
Relação com Outro, o terapeuta deve dispor de sua própria
liberdade para contatar o paciente sem a atitude terapêutica
característica, isso quer dizer que o participante já deve entender o
que é alteridade e abrir-se à liberdade de qualquer um, estando
então na fase do Kuaitá.
Definimos a atitude sensível como um estar presente a si e
ao outro enquanto corpo vivo, atento ao tom de voz, gestos
corporais, postura, padrão respiratório, olhar, tom de pele e modos
de reação emocional. Isso não quer dizer que se deva observar e
taxar esses comportamentos analisando-os como modelo estático
de alguma teoria, qualquer que seja, mas que os sentidos vitais
estejam integrados de forma que o outro possa ser sentido como
um corpo vivo, expressivo, já que o próprio terapeuta também se
sente assim. Essa atitude é base para todas as relações humanas
terapêuticas e se desenvolve quão mais o terapeuta se dispõe a
trabalhar como corpo vivo. Ela se dá antes de qualquer troca
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verbal, é intuída, mas deve transmitir ao participante uma atitude
ao mesmo tempo de acolhimento e firmeza.
Daí que definimos a firmeza como o segundo elemento
atitudinal importante para a relação terapêutica. Alguém é firme
quanto mais enraizado se está, equilibrado, ou seja quando se
mantém os pés firmes na terra. Nesse sentido, o trabalho de
enraizamento é essencial para que o terapeuta demonstre ao
participante possuir um eixo corporal e capacidade de manter-se
sobre os próprios pés. Essa atitude pode parecer ao leitor algo
extremamente disciplinador, mas não é esse o sentido. Se o
terapeuta já trabalhou bem sua Vida, se tem apreendido seu corpo
vivo como gesto e não como máquina, saberá transmitir essa
firmeza sem confundi-la com hostilidade. Isso se mostra desde
uma postura mais aterrada, pés firmes sobre a terra, sem
cambalear, olhar, gestos e atitudes firmes, sem que com isso
demonstre rudeza, mas carinho. Do mesmo modo, é importante
estar cônscio das afecções correntes e diárias que possam afetar
essa firmeza característica, devendo, caso necessário, exercitar-se e
aterrar-se antes de se colocar em relação.11
O carinho é uma atitude de acolhimento que deve se
coadunar com a firmeza. O carinho pelo Outro ser humano, base
do princípio ético que propomos o é também pela vida em todas as
suas aparições, o que inclui plantas e animais. A atitude decolonial
deve transparecer no modo como se trata os elementos vivos sem
uma visão reificante, o que se transparece por um olhar que acolhe
e cuida, num tom de voz que é firme, mas não opressor, numa
postura corporal disposta e solícita. Carinho é mais que aceitação
incondicional, como diz Rogers, relaciona-se mais não com a
aceitação dos atos, mas com a disposição de cuidado, mesmo que
seja o caso de negar ou rejeitar alguns comportamentos.
Lembremos que, ao se trabalhar com exercícios corporais, algumas
11

O aterramento tem aqui o sentido existencial e vital. O primeiro diz respeito a uma atitude que
transmita segurança ontológica e o segundo no sentido que lhe atribui Lowen nos trabalhos com
Bioenergética.
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posturas e manifestações dos participantes precisam ser orientadas
e até corrigidas para que a energia vital possa fluir de forma
satisfatória, de modo que não se trata aqui de aceitar
incondicionalmente qualquer manifestação do corpo, mas de
exortar e orientar carinhosamente.
Já quando trabalhamos com a existência, que como já
dissemos é, em geral, o primeiro âmbito que tratamos com os
participantes, devemos estar atentos aos efeitos da expressão do
Outro em nós e poder, de forma cuidadosa, transmiti-la como
quem existe como liberdade. Nesse sentido, permitimos uma
confirmação de que o Outro existe enquanto afeto e fala e isso pode
produzir um efeito reconfortante para ele, além de servir para que
se manifeste com mais segurança sem a presunção de julgamento
por parte do terapeuta. No entanto, uma vez limitada pela
liberdade, ela só é possível, quão mais o terapeuta reconheça nas
suas experiências a experiência do participante. Nesse sentido, de
forma rigorosa podemos dizer que a empatia é impossível, o que
sim é possível é a analogia da experiência do outro com a minha,
pois a atitude empática esbarra no chamado universal situado, ou
seja, existe uma experiência de possibilidades universais em cada
história, mas que é situada em algum ponto singular de modo que
se torna impossível captá-la com todo o seu pathos, como prevê a
empatia. Quando acompanhada de uma atitude analógica, a
manifestação da experiência ganha em amplitude e possibilidade
de acolhimento, sendo que o que existe de fato, e é comumente
chamado de empatia, é a altero-patia, ou seja, o efeito da
experiência do Outro em mim. Portanto, a formação do terapeuta é
uma formação de sensibilidades, pois exige uma amplitude
experiencial para acolher ao máximo as distintas formas de
manifestação, aceitando-as como possibilidades humanas.
Uma atitude analógica significa destacar, a cada
manifestação trazida, as semelhanças e distinções com outras
experiências. Isso tanto é válido para os atendimentos em grupos,
onde cada um expressa distintas experiências e reflexões, quanto
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para o encontro dual entre terapeuta e participante. A analogia
possibilita que o terapeuta ajude o participante a entender os
limites de sua singularidade e universalidade de modo que possa se
entender melhor como um ser-no-mundo, não um Ser deslocado
no mundo, tampouco um Mundo sem um Ser. Grande parte dos
problemas trazidos para a Terapia tem relação com essa sensação e
a dificuldade de discernimento entre o Eu e os Outros. Alguns se
imaginam extremamente singulares, com a sensação de que suas
experiências são únicas e diferentes a todos os demais, partem de
uma concepção unívoca de Si e tem dificuldade em lidar com as
alteridades. Para esses, o levantamento das semelhanças entre sua
experiência e a dos demais podem ajudá-los a reequilibrar essas
polaridades. Outros já descansam no reino da impropriedade,
sentindo-se um a mais no mundo, sem distinção e singularidade –
neste caso, apontar as distinções pode ajudá-los a se apreenderem
como únicos sem se perderem no risco da univocidade ou da total
diferença.
No processo analógico, o terapeuta pode e deve utilizar de
suas próprias experiências semelhantes e distintas, ou chamar
atenção para as experiências de terceiros com o cuidado de não
expor sua identidade. Elementos literários e da arte e a analogia
com plantas e animais também são bem vindas nesse sentido – o
viés ecológico da TEL será tratado em outras obras. Da mesma
forma, ainda que não trabalhados nesta obra, os jogos dramáticos
podem ser de grande valia nesse momento.
A atitude desafiadora deve ser desenvolvida do modo mais
assertivo possível, por isso não exclui nenhuma das atitudes abaixo
e deve ser exercida quão mais essas outras puderem favorecer a
passagem do Che para o Ñandé, mesmo que em um espaço de
tempo reduzido. Desafiar, nesse sentido, significa provocar o
participante a novas possibilidades que estão de algum modo
abafadas, não vistas ou interrompidas por projetos existenciais.
Apontar essas possibilidades requer a sensibilidade do terapeuta
em captar se o participante tem a potencialidade de exercê-las, ou
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seja, que elas podem fazer parte do horizonte daquele mundo em
particular. O desafio deve ser, pois, carinhoso, afetuoso, mas firme,
pois o seu objetivo é provocar o participante quanto às suas
possibilidades, não deve soar como um conselho ou orientação,
mas como um possível ainda não vislumbrado que provoca uma
sensação de descoberta e abertura, no que antes era cerceamento e
restrição.
Quando adentramos a relação com o sistema, o Terapeuta
deve assumir-se como alguém disposto ao Oré, ou seja, a um nós
que se coloca diante a um Outro, cuja liberdade pode ser entendida
como opressora à minha própria liberdade. Para isso, o
pensamento dialético no estilo socrático deve ser colocado. Nota-se
que aqui, não se trata mais de atitude, senão de uma práxis do
próprio terapeuta que consiste em propor reflexões através de
perguntas que façam refletir sobre as contradições dispostas no
problema. Isso irá de algum modo conduzir aos poucos para o
esclarecimento das questões envolvidas nos dispositivos de poder e
demonstrar a posição do participante frente a esse sistema. Nesse
sentido, é importante dispor das informações sobre os direitos e
deveres que o sistema em questão espera de cada um e, portanto,
exige do terapeuta conhecimentos específicos da burocracia e do
modus operandi de determinados sistemas específicos.
Conduzir à Libertação é o fim ético último que se dá
através do movimento analético; reconhecemos, entretanto, que
isso é um processo que não se totaliza no espaço-tempo da terapia,
mas se estende na história, no movimento do Sistema econômico e
sociocultural. Trabalhar com a vida, com a recuperação da
bioenergia, que pode impulsionar a existência em projetos
significativos, bem como auxiliar na inclusão do Outro no sistema
são processos que podem ocorrer concomitantemente e propiciar
uma transformação integrada e integradora das dinâmicas do ser
humano. O que reúne todos esses âmbitos e que faz com que a vida
humana seja mais do que essas dimensões é a relação com o Outro
em liberdade. Assim como a vida, o Outro não pertence ao Mundo,
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de forma que sua liberdade pode ser acachapante ou facilitadora,
oprimente ou opressora, mas seus desígnios mais profundos
continuam sendo misteriosos.
O Outro é o que nos antecede e sobreviverá a cada
existência – fetichizado dentro de um sistema de dominação,
atravanca todo o processo progressista de maior igualdade entre os
homens, mas é a única possibilidade de libertação possível. Incluir
Outros fetichizados, oprimidos, isolados e invisíveis no sistema é o
que pretende a Terapia Existencial da Libertação. Seus caminhos,
técnicas, métodos e atitudes, podem ser revistos e modificados; o
que a sustenta não são exatamente essas técnicas, métodos ou
atitudes, mas a possibilidade de libertação da Vida humana,
submetida às necropolíticas em distintos sistemas de opressão e da
Existência objetivada e não livre. Desse modo, ela é uma
ferramenta a mais, disponível a psicólogos, médicos ou assistentes
sociais que queiram facilitar a libertação do Outro oprimido,
facilitando-lhe uma vida mais plena e uma existência mais
significativa de modo a estar apto para modificar o Sistema de
dominação em que vive.

Capítulo 12
Tempo e espaço na relação com o outro:
em prol de uma teoria do
desenvolvimento humano
A existência é uma distinção do cosmos, ela emerge de um
Ser que relaciona consigo mesmo sem estar diante a si. Por isso é
fenomenológica, pois dispõe do cosmos enquanto fenômeno e se
significa como quem aparece a si mesma. A existência emerge de
um setor especial do cosmo, a vida, complexo que tende à fruição,
diferenciação e multiplicidade. Dá-se primeiro em nível
microscópico e tem com o cosmos uma relação extraordinária,
uma única célula microscópica é mais complexa que todo o grande
sistema solar, dada às múltiplas relações entre os elementos
diversos que a compõe. O Cosmos é tedioso, repetitivo, dá-se na
temporalidade de uma dimensão que não é apreensível, conhecida
apenas como ciclos repetitivos. Quando indagado pela existência,
porém, é o maior dos enigmas, capaz de reunir o sentido do
mundo com os ciclos dos pluriversos onde aparecemos.
Do cosmos brota a vida – “um dia uma molécula disse sim
a outra molécula”, como diria Clarice. A vida humana, foco do
nosso interesse, constitui-se como alteridade, pois é impossível
sem Outro humano que a acolha e a faça existir. A vida humana,
tal como conhecida, só é possível enquanto existência. Desde a vida
uterina, somos já distintos e semelhantes, análogos ao Outro que
nos acolhe e espera. Se não somos acolhidos, não existiremos, os
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primeiros sinais de que estamos vivos constitui, para Dussel (2011),
a proximidade originária que se dá antes do mundo. Assim, a vida
uterina é proximidade e para o nosso ser vivente, ainda não
existente, o sentido de união cósmica com o todo. Não por acaso
Groff e Cooper viram na vida uterina os princípios mnemônicos do
que constituirá mais tarde a experiência mística. Nessa, o tempo é
sincrônico, não diacrônico, ou seja, não há êxtase temporal, mas
um presente vivo e eterno em um mundo líquido onde aquilo que
se registra e se recebe do externo (ainda não podemos dizer que se
percebe) são as formas universais captadas na fronteira entre o
cosmos e a vida.
As experiências místicas adultas têm padrões
incrivelmente comuns, independente da cultura. O estudo de
Shanon (2003) demonstrou que as chamadas “mirações”, imagens
percebidas sob o efeito do uso da Ayahuasca não variam na forma,
senão no conteúdo. As mandalas, os mosaicos, a experiência com
as águas e a terra são vistas por homens de distintas culturas, o
que, a nosso ver, evidencia um retorno a esse sentido de unidade
entre a vida e o cosmos, fora do mundo, anterior à existência, e
seriam captadas em parte como fenômenos imagéticos, somáticos
ou verbais. Por isso, a experiência mística é tão mais profunda
quanto mais inefável possa ser, ou seja, quanto mais distante da
existência possa estar. Assim, em termos espaciais, a vida uterina e
o êxtase místico são dominados pela proximidade, fusão (im)
possível entre existência, vida e cosmos. A tendência do místico
(não em todos) ao ascetismo e ao isolamento dos problemas e
questões mundanas é um efeito disso, ele se nutre de vida, pode
possuir alegria e entusiasmo para o seu devir, mas a
impossibilidade de uma experiência anacrônica tende a isolá-lo do
mundo com o qual só se relaciona em termos de proximidade sem
distância, semelhança sem distinção. Outrossim, os povos
originários, cujo tempo não é social, mas comunitário, tendem
mais ao estar-presente no espaço que os ocidentais para quem o
futuro e a história são um valor.
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Por outro lado, no nosso contexto social atual, trazer a
ordem do cosmos para o mundo pode levar a um dos primeiros
problemas humanos em seu alheamento com o Outro, ao qual
denomino ilusão da Igualdade. A ilusão da igualdade baseia-se na
tentativa de eliminar a distinção pela radicalização da semelhança,
o que fecha a existência a atender o chamado do distinto,
ignorando-o ou eliminando-o. Daí que uma vida ascética não
garante uma vida ética. O ético ocorre no jogo entre o distinto e o
semelhante em analogia, sendo que isso não pode ocorrer num
mundo que pressupõe a igualdade absoluta.
Quando nasce o bebê ele já vê e é visto, a troca de olhares
já coloca em jogo o plano ético, é semelhante aos outros humanos e
é distinto como organismo singular. Nesse jogo, ele vai aos poucos
se distinguindo como alguém, um bebê pode se confundir com os
outros, uma criança de 5 anos já apresenta características distintas
que a diferencia de outras. Essa distinção é a existência emergindo
da vida, esse processo é concomitante ao aparecimento da
linguagem, que oferece a possibilidade de significar, e de uma nova
temporalidade, que aos poucos vai relacionando o antes, o agora e
o depois, lançando as bases para a distinção entre passado,
presente e futuro. Do mesmo modo, a espacialidade pressupõe distância para com o que aparece, passando o pequeno humano a
brincar de manipular, nomear e renomear o que lhe chega até
alcançar na coisa um noema, ou seja um objeto para si que faça
parte da cultura em que vive. Nesse momento, o Outro é
distinto/semelhante, mas ainda sem a possibilidade de ser refletido
desse modo. No ato de significar, a criança demora a significar a
“si” como um outro de um Outro. Por isso, ela tende a significar o
semelhante e aos poucos o distinto – chamamos isso de homo e
heterossignificação, que serão a base da pergunta pelo sentido do
mundo quando o infante se torna capaz de tecer uma
autossignificação.
Na autossignificação, chegamos a uma fase adulta ou préadulta quando o sentido pulsional tende a responder ao sentido
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ético e o fazer-ser-no-mundo exige um sentido para além da
satisfação de si e do Outro. Assim, o humano precisa responder ao
complexo que envolve estar com o Outro para além do mundo,
sendo esse o sentido metafísico, sentido do Mundo. Essa resposta
muitas das vezes é dada pela religião, que pode ser vivida de forma
não mística ou, se preferem, mais noética que hilética. A religião
traz o sentido do Outro para além do mundo – Deus nada mais é
que uma imagem do Outro e responde ao problema do Outro.
Portanto, quando se responde à questão da vida após a morte,
estamos respondendo ao problema de com quem estaremos na
hora da total solidão, se fosse possível uma sobrevivência
totalmente solitária essa não teria nenhum sentido. A questão é do
Outro e com o Outro. Experiências em torno da morte retroagem a
registros das experiências uterinas, pois essas são os protótipos
que tem o organismo vivo dessa indistinção originária com o Outro
do qual ele adveio. Por isso, são comuns os relatos de sentimento
oceânico, cheios de paz, plenitude e uma ampliação da orientação
têmporo-espacial.
Pois bem, mas só o adulto que se autossignifica pode ir
além da existência para reencontrar o seu próprio sentido em uma
anterioridade e exterioridade que se embasa ao mesmo tempo na
experiência uterina e metafísica. Isso se dá porque enquanto
humanos somos com o Outro proximamente, ao considerar que a
vida humana é vivida e existida em um sistema de dominação,
onde Outros são fetichizados como objetos, a Terapia Existencial
da Libertação propõe libertar o humano desde os primórdios da
Vida, que pode ser oprimida na sua semelhança, desde o útero à
existência na qual ele é objetivado e naturalizado por outros
existentes e no sistema onde ele é visto como um útil trabalhador
que dá a sua vida para a manutenção da dominação das classes
dominantes.
O adulto no sistema é aquele que pode se autossignificar e
reencontrar com o Outro, um Oré que distinga os dominantes e os
dominados podendo assim lutar por sua libertação. Assim, o jogo
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semelhança-distinção chega à sua plenitude ética, quando assume
seu lugar enquanto nós que se separa dos outros que o dominam e
se reencontra na debilidade do Outro dominado como alguém a se
libertar. Nesse sentido, cabe ao terapeuta acompanhar como
alguém disposto a trabalhar no humano seu desenvolvimento
ético, entendendo que esse é o único propriamente humano.
Portanto, enquanto alguém que se coloca diante a quem
lhe procura, o terapeuta irá se oferecer como um corpo vivo ou
como quem conhece um corpo vivo e pode facilitar experiências de
proximidade intrauterina que, por sua natureza, podem ajudar a
liberar a vitalidade oprimida desde o feto. Isso se dá quando os
Outros que esperam o bebê o distinguem de tal forma que não
estabelecem com ele uma proximidade originária sincrônica, de
forma a lhe dar segurança para, enquanto existente, se distinguir.
O bebê, concebido apenas como distinto, é um ser que não serve ao
sistema, pois é inútil e consome o trabalho dos próximos, já o bebê
concebido enquanto semelhante é o que possibilita o carinho, afago
e acolhimento que, além de liberar a vida que traz em si, oferece
uma base ontológica para o emergir mais pleno da existência que
está por vir. Por isso, é quase impossível, em uma sociedade de
úteis, que haja alguém que não tenha sofrido opressões desde a
vida uterina até o nascimento. Daí a importância dos aportes
terapêuticos que visam a vida, pois eles facilitam que a bioenergia
se libere e a vida siga seu fluxo ao desenvolvimento e à
diferenciação, empoderando a existência em favor de sua
libertação. Nesse sentido, a respiração holotrópica possibilita
liberar as opressões intrauterinas, enquanto a bioenergética libera
o corpo das opressões e repressões originadas na infância. Nesse
caso, estamos lidando com a fase do Che, quando acolhemos
terapeuticamente, mais centrados na liberação da vida do que no
sentido da existência.
Já enquanto outro existente, o terapeuta deve se posicionar
como um ser ético capaz de vislumbrar o jogo distinçãosemelhança possibilitando que a existência objetivada possa se
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resubjetivar, vinculando-se novamente. As doenças existenciais
têm relação com um posicionar-se no mundo de modo a não se
vincular satisfatoriamente, tornando o Ñandé pobre e
repetitivamente familiar. Uma existência sem vínculo tem seu
horizonte de liberdade reduzido, pois não consegue se
autossignificar como uma distinção, já que tem poucos encontros
com os seus semelhantes. Nesse jogo, aparecem patologias que
realçam o Um e tamponam o Outro. No modo da distinção, o
humano pode se autossignificar na ilusão da pura diferença,
entendendo-se como isolado dos demais. Nesse sentido, cabe ao
terapeuta, trazer de forma não ameaçadora a semelhança. Do
mesmo modo, uma existência isolada pode tentar se agrupar na
ilusão da semelhança (igualdade) – algo comum às existências que
se isolam no contexto familiar ou buscam se homogeneizar em
grupos fundamentalistas. Cabe ao terapeuta, nesse caso realçar a
distinção.
Assim, semelhança-distinção são interdependentes, atuam
análogos ao esquema figura-fundo, proposto pela Gestalt-terapia,
mas diferente dos polos da patologia da existência, proposto por
Yalom, entre Ser mortal e Ser imortal. Consideramos que o
humano é um ser para o Outro e não essencialmente para a Morte,
como definiria Heidegger e desde onde se embasa o terapeuta
estadunidense. Por isso, o mais importante é a formação de um
Ñandé sólido que possibilite uma autossignificação que
potencialize, por sua vez, a libertação última que se dá no sistema.
De acordo com o que se propõe aqui, não existe terapia
individual, uma vez que o ambiente terapêutico é formado pelo
encontro entre, no mínimo, duas pessoas. A TEL não distingue
duas, de três, quatro ou oito, de modo que seu aporte pode ser
aplicado tanto em grupos menores quanto maiores. A distinção
que os grupos menores trazem é que neles o Oré será mais
específico, mas ao mesmo tempo, menos potencializado. O Oré é
base da ação libertadora, mas seu alcance depende da disposição
do sistema socioeconômico atual e do empoderamento do
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terapeuta e do demandante. Por isso, é nele que é tramado um
projeto de libertação que se dá no confronto com o opressor, no
sentido de reivindicar a distinção-semelhança do humano
oprimido enquanto ser vivo e existente, portanto livre.
A libertação é um caminho, último caminho de uma
existência que se propõe liberta, mas que dadas às circunstancias
sociais e políticas de determinados momentos históricos, pode
nunca se concretizar, cabendo, portanto ao terapeuta a obrigação
ética de lutar nos micro sistemas terapêuticos em que atua e nos
macro sistemas sociais como cidadão. Somos muitos os cativos,
alienados e oprimidos em um continente onde nossos ancestrais
sabiam harmonizar o âmbito da vida e da existência, mas que foi,
após a colonização, dominado por um sistema-mundo voraz, capaz
de, sob a ilusão unívoca e desumana da igualdade e da diferença,
criar guetos homogeneizantes e eliminar as diferenças, retirando
da maioria seu direito fundamental à vida e à existência.
Resumimos o que dissemos no quadro abaixo, ele
demonstra as modalidades terapêuticas, o modo de dominação e as
formas de libertação nos âmbitos da vida, da existência e do
sistema.

214 | Terapia Existencial da Libertação: ensaios introdutórios

Modalidade
Terapêutica
Corporal,
Bioenergética,
Respiração
Holotrópica e
outras terapias da
Vitalidade

Âmbito

Tempo/Espaço

Dominação

Libertação

Vida

Tempo sincrônico, fora
do tempo existencial.
Espaço dominado pela
proximidade

Opressão

Liberação/Fruição

Objetivação /
Naturalização

DistinçãoSemelhança

Ñandé

Fetichização

Libertação
Projeto

Oré
Nós-Outros

Existência

Sistema

Tempo passado,
presente e futuro.
Espaço se dá no jogo
entre proximidade e
distância.
Tempo opressor:
tempo inerte,
dominado pelo práticoinerte.
Tempo
oprimido/libertação:
futuro dominado pela
práxis.

Já no seguinte quadro, apresentamos a distinção das
patologias que ocorrem pela concentração ilusória em um dos
polos da ética distinção-semelhança.
Modos Éticos

Forma como aparece

Distinção

Ego Conquiro – Eu sou o que
pensa, logo os outros são objetos

Semelhança

Cogitatum – Sou assim igual aos
outros.

Patologias análogas
Delinquência
Psicopatia
Narcisismo
Histeria
Neuroses coletivas
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