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Sensação de vazio e de desajustamento e seus impactos no estado 

geral de saúde1 

 
 
 

É estação de seca, 

não sei se outono ou inverno. 

As árvores perderam folhas, 

o horizonte ganhou fumaça, 

e eu, sim, eu?... Não sei. 

Jovem, homem e sonhos. 

Era tudo na ilusão de alguma coisa ser. 

 

A estação de chuva está prestes a chegar 

e com ela o verde e o aroma da terra, 

e eu, sim, eu?... Não sei. Passando. 

 

A chuva cai, a natureza se renova.  

A vida segue, e eu, sim, eu?... Não sei.  

Fingindo que sou na ilusão de ser. 
 
Fragmentos do poema “Gotas de Esperança”, escrito na Penitenciária de Linhares  

por um preso político à época da ditadura militar.  

 

Denominamos vazio um estado de inquietação, de questionamento, de busca 

incessante de respostas àquilo que o próprio indivíduo que dele padece não sabe, 

com acerto, do que se trata. É algo que não se define, sente-se. Esse estado de 

inquietação, de dúvidas, de descrença, de desesperança, está comumente presente 

nas pessoas diuturnamente voltadas para os aspectos fundamentais da existência, 

principalmente quando a existência lhes parece inexistência.2   

A sensação de vazio é ocasionada por muitos fatores, interno e externo ao individuo, 

dentre eles, sentimentos de abandono, desvalia e solidão. O principal sintoma é o de 

vazio mesmo, de não ser nada, de não se apegar a mais nada – é a situação por 

exemplo, do vazio produzido pela ausência do trabalho face à aposentadoria 

                                            
1
  Embora o presente texto tenha sido escrito com a finalidade de abordar o estado de 
desajustamento e seus impactos no estado geral de saúde de pessoas que se aposentam 
pessimamente mal e/ou desempregadas por tempo demasiadamente longo, pode ser, com alguns 
ajustes, aplicado na abordagem do estado de ansiedade vivenciado por pessoas que se sentem 
desajustadas nas relações de trabalho, fadigadas e que cometem erros recidivos e frequentes, 
com desdobramento na ocorrência de acidentes.  

2
  A palavra inexistência é aqui empregada com o sentido de distúrbio, de inquietação e de angústia.  
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indesejável, à doença grave ou ao desemprego abrupto e prolongado, sem 

perspectivas de recolocação. Esse vazio é impossível de ser preenchido por outro 

evento qualquer, independentemente de sua natureza ou importância, em especial, 

nos primeiros momentos que se seguem ao abandono do trabalho.3 Assim como não 

é possível substituir o ato de morrer – quando o corpo reivindica essa ação da 

natureza – por nenhum outro evento social ou biológico, o mesmo ocorre em relação 

ao homem que tem no trabalho o seu principal referencial de valor e que se vê de 

um momento para outro, involuntariamente inativo. Não há nada, por mais inusitado 

que seja, que ocupe o vazio causado pela ausência do que fazer, quando esse fazer 

tem caráter de relevância, de utilidade, de serventia, pelo menos para aqueles cuja 

existência é profundamente assentada no trabalho. 

O vazio provocado pela desocupação abrupta costuma conduzir o indivíduo a um 

estado tal de desolação que o faz sentir-se deslocado de tudo, como que sem eira 

nem beira. Em alguns momentos, a sensação é de se estar vivendo num mundo 

devastado, onde o individuo literalmente fracassou, onde as perspectivas de futuro 

esvaíram-se. Todas as fronteiras possíveis parecem já ter sido exploradas, 

esgotadas. O sentimento é o de que não há mais lugar para o indivíduo. A sensação 

é de se estar morrendo, ora se afogando no seco, ora sedento, embora diante da 

água em abundância. A ânsia de vida encontra resposta no nada. É como o 

náufrago que, sem rumo, apega-se a gravetos flutuantes na expectativa de se 

salvar.4 Esse estado de angústia nos remete às dúvidas e questionamentos 

formulados por Paul Valéry, pensador Francês, logo após a primeira grande guerra 

(1914–1018): “Que será de nós sem criações, fábulas, arte, mitos, crenças”? O 

estado de angústia exacerbado costuma subtrair de seus portadores os ingredientes 

apontados por Paul Valéry, como ocorreu com a tragédia provocada pela guerra e 

notadamente pela gripe espanhola que assolou diversas regiões da Europa, 

sobretudo em 1918.  

A solidão é fruto da convergência e somatório tanto das venturas quanto das 

desventuras da vida e, sem sombra de dúvida, se constitui numa das mais duras 

                                            
3
   O pior momento se verifica entre o segundo e o quarto mês após aposentadoria ou desemprego.  

4
  O conceito de “acidente” abordado no presente texto se associa a duas variáveis distintas e ao 

mesmo tempo correlatas: acidente propriamente dito, aquele que provoca lesão, e sua vertente 
causal. Vale lembrar que desajustamento nas relações de trabalho se constitui numa das principais 
causas de acidente. 
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provações que o ser humano poderá suportar, pois que martiriza o corpo e flagela o 

espírito. As sensações de perda, de desamor, de carência e até mesmo a dor física 

o indivíduo, bem ou mal, suporta, com ou sem auxílio terapêutico – o que não ocorre 

com a solidão. A solidão avassaladora e prolongada tende a conduzir o ser humano 

a um endereço certo e inevitável: à corrosão das defesas orgânicas com possíveis 

agravos ao estado geral de saúde. Aliás, a solidão, por si só, pode ser entendida 

como um agravo à saúde, pois maltrata e atinge as pessoas na sua essência maior: 

a alma. Daí o sentimento manifesto por Søren Kierkegaard, quando ele afirmara que 

viver é angustiar-se. Kierkegaard era um homem sensível e profundamente 

amargurado com as adversidades da vida. Por isso, talvez, e mais pela sua 

genialidade, foi quem melhor compreendeu o significado de estar e/ou sentir-se só, 

na acepção do termo.5 

A solidão do desempregado desamparado ou do aposentado desorientado, isto é, 

daquele que não se preparou minimamente para a aposentadoria ou para uma 

possível desocupação forçada, ainda que temporária, é ainda pior, porque a ela se 

associa o sentimento de abandono, de desvalia, de exclusão, de inutilidade e 

fracasso. Tal estado de espírito, especialmente no aposentado cuja aposentadoria o 

tornou sem rumo, só encontra alívio no sono e na alienação. Para Emil Cioran, 

pensador romeno radicado em França, o sono não tem finalidade apenas de 

descanso, serve também de esquecimento. Segundo Cioran, a vida, independente 

das circunstâncias, somente se torna suportável diante da descontinuidade 

proporcionada pelo sono. Ai daquele que não dorme! Ao levantar-se pela manhã, 

depois de uma noite de sono reparador, a sensação que se tem é de que tudo 

começa de novo. As coisas de hoje podem ser as mesmas de ontem; o indivíduo, 

não. Ao quebrar a continuidade monótona da vida, o sono faz o individuo sentir-se, 

todas as manhãs, renovado para dar continuidade a vida. Já a alienação, segundo 

Cioran, funciona como mecanismo de prevenção da demolição do ser: quando não 

se sabe, não sente; e por não sentir, não sofre. O sofrimento mental, excluindo os 

distúrbios endógenos, decorre dos níveis de consciência crítica, isto é, do que se 

sabe. Não há dúvida de que Cioran tinha razão ao afirmar que a alienação previne a 

demolição do ser. Ao conversarmos com pessoas de níveis diferentes de 

entendimento da crise moral e ética vivida atualmente pelo País, observamos a 

                                            
5
  KIERKEGAARD, S. Desespero; a doença mortal. Rés Editora Ltda., Porto, Portugal, 159 p. 
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diferença de sentimento manifesto por elas. Enquanto as pessoas bem informadas 

se sentiam incomodadas, chocadas, tristes, ultrajadas, enojadas e verdadeiramente 

revoltadas com as revelações diárias, especialmente no tocante ao comportamento 

da maioria dos políticos, os menos informados não se sentiam, do ponto de vista 

moral, atingidos pelos acontecimentos.  

O conhecimento, a despeito do que ele proporciona ao indivíduo em termos de 

inserção na vida, em todos os sentidos, não deixa de ser, a um só tempo, um fator 

de desequilíbrio entre a noção de ser e a noção de estar. Em todas as 

circunstâncias, ao mesmo tempo em que o conhecimento constrói, demole. Muito 

antes da divulgação das teses de Emil Cioran, autor do polêmico princípio, Hegel já 

havia se referido ao tema ao afirmar que “toda consciência é a negação de uma 

consciência”. “Que toda verdade trás em si o postulado de sua negação”. Para as 

pessoas equilibradas, o desfazimento das verdades postas e a assimilação de 

outras, representa apenas o andar da carruagem – é assim que a vida se faz. Para o 

pessimista, no entanto, o conhecimento assume sempre o sabor de calamidade, 

representando, na sua essência, mais demolição do que propriamente construção. 

Assim sendo, para o pessimista estremado quanto menos consciência da realidade 

se tem, menor é o sofrimento dela advindo. Esse é o estado de espírito de quem se 

encontra desorientado na vida, não importando a que classe social pertença, se rico 

ou pobre, se rei ou vassalo.6 Se existe sítio ideal para o cultivo da visão pessimista 

não há dúvida de que ele se localiza na ausência de sentido para a vida.  

Paradoxalmente, o pessimista que desenvolve esse jeito de lidar com o 

conhecimento somente consegue sobreviver quando ainda lhe resta capacidade de 

engendrar para si mesmo, a cada dia, outras razões para existir. Não há como 

sobreviver no nada absoluto, na negação infindável do ser. Alguma coisa que dê 

sustentação à vida, necessariamente, terá que ser engendrada, ainda que fruto de 

abstrações – onde também é possível encontrar razões para a existência. Até 

                                            
6
  Nesse sentido, vejamos o que diz Edgar Morin em O Homem e a Morte, quando se referia aos 

infindáveis divertimentos do rei: “O rei quer divertir-se, quer festas, canções, quer esquecer-se de 
si próprio, pois esquecer a morte é sempre esquecer-se de si próprio. Apraz-lhe disfarçar-se, 
misturar-se com os súditos, como Harun-al-raxide, viajar incógnito para esquecer aquela 
individualidade terrível e soberana, no seio da qual resplende a morte”. Com palavras diferentes, 
mas dizendo a mesma coisa, encontramos Pascal, citado por Edgar Morin na mesma obra: “O rei 
está rodeado de pessoas que só pensam em divertir o rei e em impedi-lo de pensar em si próprio. 
Porque, se pensar em si próprio, será infeliz, embora seja rei”.  
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quando, ninguém sabe; isso pouco importa. O importante é o sentido que se possa 

tirar do que se pensa e do que se faz. 

No caso do desempregado ou aposentado desorientado essa inversão de valores é 

perfeitamente compreensível. Imagine uma pessoa cujo tempo era praticamente 

tomado pelos afazeres do trabalho, com pouca disponibilidade para a família, para o 

lazer, para os amigos, para si próprio – porque considerava isso de somenos 

importância – e que, de uma hora para outra, depara-se com tempo de sobra, do 

amanhecer ao anoitecer, à sua disposição, sem saber o que dele fazer. Isso é mais 

ou menos como exigir de um paulistano, operador da bolsa de valores, uma 

temporada de dois a três meses numa fazenda no Mato Grosso onde só se enxerga 

pastagens, bois, plantação de milho, soja e algodão. 

O vazio é consequência de tudo isso – ora resultado da falta de objetivos na vida, 

ora de frustrações decorrentes da impossibilidade de auto-realização; e, ainda, pelo 

fato de se ter de suportar as contingências impostas pela vida. Esse é um terreno 

fértil para a conjugação de bondades inúteis e ruindades contidas, um estado que 

delimita as fronteiras da sanidade; além delas, é a morbidez. Daí a procura 

compulsiva de muitos aposentados por atividades de lazer, lazer infindável – danças, 

jogos, viagens, encontros, reuniões de comilanças e bebedeiras – que lhes servem 

muito mais como mecanismos de fuga do que como lazer propriamente dito. A 

exacerbação da fuga chega às vezes a tal nível que o indivíduo nem mesmo acabou 

uma dada atividade de lazer – viagens, por exemplo – e já se vê totalmente 

envolvido na programação de outras.7 Esse envolvimento é explicável pela sensação 

de ocupação que as atividades de lazer lhe proporcionam. No caso das viagens, a 

permanência dos indivíduos nos locais previstos no itinerário previamente definido é 

breve, de poucos dias. Isso para que os preparativos das viagens os mantenham 

permanentemente ocupados. A lufa em arrumar e desfazer malas os remete ao 

                                            
7
  Conversamos com vários aposentados em viagens de lazer, que, abordados sobre o verdadeiro 

significado das viagens que faziam, a princípio demonstravam estar satisfeitos, divertindo-se. 
Todavia, quando questionados sobre alguns aspectos de suas vidas na condição de aposentados, 
desviavam o eixo da conversa ou se mostravam tristes e taciturnos. Sabiam que havia uma 
diferença fundamental entre uma viagem de lazer propriamente dita – a que se faz normalmente 
em períodos de férias – e as andanças de aposentados, denominação dada por eles mesmos às 
viagens em grupos, feitas por aposentados desocupados. A maioria deles reconhecia que aquelas 
viagens representavam muito mais um meio de safar-se da solidão, das rotinas doentias da vida 
doméstica, do que propriamente uma fonte de divertimento que os fizesse alegres e felizes. As 
constatações referentes às andanças dos aposentados desocupados nos remetem ao que 
escrevera Edgar Morin ao referir aos infindáveis divertimentos do rei.  
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tempo em que a vida era marcada por compromissos e correrias impostos pelo 

trabalho formal. A sensação obtida com essa azáfama é a de que estão 

demasiadamente ocupados – trabalhando. Ao final de cada partida e de cada 

chegada, mostram-se cansados como nos tempos de trabalho duro. E, com isso, a 

vida vai sendo vivida no esconderijo, no jogo do faz-de-conta, na negação de si 

mesmo e na projeção de uma vida imaginária, irreal. Não há como pensar em si, na 

velhice avançada, como percebeu Edgar Morin, sem sofrimento. Então, é melhor 

não pensar. É melhor ocupar o tempo livre com algum tipo de atividade do que se 

dedicar ao ócio contemplativo. Na velhice, o exercício de voltar-se para si mesmo 

dificilmente se faz sem pensar no fim último, na morte.8  

Interessante é que as lições aprendidas pelo indivíduo no trabalho formal sobre 

como lidar com as coisas práticas e com o tempo, certamente lhe servirão muito 

pouco para o enfrentamento desse tipo de conflito. O tempo, para um aposentado ou 

desempregado atolado em conflitos dessa ordem, depois de esgotada a correria dos 

primeiros momentos, flui demasiadamente devagar. Tudo tem o seu ritmo, inclusive 

o próprio organismo. Não respeitar essa contingência é piorar as coisas ainda mais; 

é tornar maior o vazio e, consequentemente, o estado de exasperação.  

Numa cultura onde tempo é visto como dinheiro, mas a sabedoria e as 

possibilidades de trabalho para os velhos são pouco reconhecidas ou aceitas, não é 

de se admirar que a maioria esmagadora dos aposentados padeça do sentimento de 

inutilidade e em decorrência disso, da sensação de vazio, de menos valia. E o pior é 

que isso pode perfeitamente acontecer às pessoas hoje vivendo a meia-idade. 

Quando se tem vigor físico, boa saúde, trabalho seguro, acesso ao consumo, pensar 

em terceira idade – principalmente em aposentadoria – é como pensar em qualquer 

coisa irrelevante. Embora a tarefa de idealizar e estruturar a vida futura seja um ato 

de livre escolha, a maioria das pessoas, por ignorância ou por imaginar que na 

terceira idade a vida seguirá o curso presente, prefere ignorá-la. 

Nesse sentido, é conveniente ressaltar que uma coisa é a idéia que se tem ou que 

se faz de liberdade; outra, muito diferente, é o uso que dela se possa fazer. A 

verdadeira liberdade consiste na possibilidade de se optar entre variáveis distintas. 

                                            
8
  Vários foram os idosos, especialmente do sexo masculino, que nos relataram que ao pensar em 

si, terminavam contabilizando os amigos, de faixa etária semelhante, mortos. Muitos diziam que 
das amizades da infância não restava mais ninguém, todos haviam morrido. 
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Não se opta sem alternativas factíveis. A esse respeito vejamos o que nos diz 

Eduardo Gianette: 

“O conceito de liberdade pressupõe a existência de alternativas. Se as alternativas são a 

princípio duas, acertar ou errar, e o indivíduo descarta de antemão a possibilidade de 

ocorrência da segunda, então não há mais alternativas e logo não há mais por que falar em 

escolha livre. A questão é que não é possível afirmar a liberdade de apenas e tão-somente 

acertar. A liberdade monopolizada pelo acerto perdeu o seu atributo definidor, que é a 

possibilidade genuína de errar. Errar e descobrir errando são privilégios que a maioria dos 

homens prefere preservar”.
9
 

Aproveitamos aqui à primorosa ideia de Eduardo Gianette, exatamente para 

sustentar que a liberdade de escolha pressupõe erros. Só existem erros onde há 

busca por acertos. As pessoas não erram com o propósito deliberado de errar. Se a 

vida do aposentado lhe parece vazia, sem sentido, falida, certamente ainda haverá 

oportunidades e tempo suficiente para fazê-la diferente; é apenas uma questão de 

escolha. Por princípio, todo erro tem conserto, exceto o que leva ao suicídio. 

Evidentemente, existem erros cujo conserto demanda investimentos de vulto, 

todavia, menos pesados talvez do que o que foi investido para ocasioná-lo. O 

problema é que o cometimento de erros, nesse terreno, representa a soma de 

eventos ocorridos em um dado espaço de tempo, normalmente longo – às vezes, a 

vida inteira. A busca por soluções, ao contrário, tende a precipitar-se de maneira 

abrupta assim que o indivíduo se depara com a necessidade imperiosa de alterar 

radicalmente o curso da vida. Há uma tendência natural nas pessoas de quererem 

resolver, de uma hora para outra, de preferência empregando a lei do menor 

esforço, problemas acumulados ao longo de uma vida. Mesmo assim, não há dúvida 

de que é melhor desgastar-se tentando fazer coisas que dão sentido à vida do que 

se poupar para nada, ou melhor, para a chusma de doenças psicossomáticas ou 

para a morte. A questão é saber para onde a pessoa deseja ir. Para permanecer 

como está ou para piorar, ela não precisa se esforçar, o ciclo se fecha por si. Um 

estado de angústia tende naturalmente a produzir mais angústias que seguramente 

vão se transformar em desespero e deste em doenças tipificadas. Agora, inverter 

uma situação de penúria ocasionada por erros acumulados ao longo de anos não é 

tarefa simples. Carece de discernimento, vontade, obstinação, esforço e, acima de 

tudo, persistência tenaz. 

                                            
9
  FONSECA, E. G., Vícios privados, benefícios públicos? 
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A saída desse estado de solidão angustiante não se faz apenas com o desejo 

simples de mudanças, de mãos vazias, faz-se mediante ações concretas, 

meticulosamente pensadas, que podem resultar, de imediato, em desgaste ainda 

maior do que aquele sentido no momento em que a mudança é percebida como 

imprescindível. A diferença é que o desgaste decorrente do acúmulo de problemas 

não resolvidos tende a ser cumulativo e permanente, enquanto o desgaste imposto 

pelas mudanças radicais é transitório. Além disso, o desgaste produzido pelas 

mudanças, quando corretamente planejadas, gera alento e esperança ativa.  

De qualquer forma, não há, para aqueles que acreditam na vida, nada mais 

importante do que um dia depois do outro, principalmente quando o dia seguinte não 

é vivido como apenas mais um dia, mas como uma oportunidade que se abre à 

efetivação das mudanças necessárias. Posicionar-se com coragem e determinação 

diante dos desafios impostos pela vida é vivê-la verdadeira e plenamente. As 

pessoas que ainda não conseguiram obter paz na condição de aposentadas 

precisam acreditar e buscar caminhos alternativos, antes que seja demasiadamente 

tarde. Não escolhemos viver no momento em que vivemos. Não escolhemos ser do 

sexo masculino ou feminino. Não escolhemos nem mesmo o nome que temos. A 

vida é um presente de Deus para os que Nele crêem ou um gesto sublime da 

natureza para aqueles que preferem acreditar que os milagres da vida são obras da 

natureza. Sob qualquer olhar, a vida é um acontecimento sem paralelos, singular; 

desperdiçá-la é desperdiçar a si próprio. E a vida material não é perene e nem 

tampouco repetitiva, é única e relativamente breve. Vivendo-se bem ou mal, a vida 

está aí, manifestando-se e renovando-se a cada instante. A maneira de viver, 

mesmo que as possibilidades de escolha sejam limitadas, é absolutamente 

individual, singular. E nesse sentido, independentemente de qualquer singularidade, 

não deixa de ser a determinante da maneira de se amar e de se odiar, de se alegrar 

e de se entristecer e do mesmo jeito, de se adoecer e de morrer. Morremos 

precisamente como vivemos, sina que o homem até hoje não conseguiu alterar. E 

por mais que ele se esforce, jamais o conseguirá. A disposição para o enfrentamento 

dos problemas fundamentais da vida pelas pessoas tomadas por fortes sentimentos 

de vazio, que não conseguem sozinhas encontrar razões que as levem a recuperar 

a auto-estima e consequentemente a coragem, que não atentam para a busca de 

ajuda profissional ou de qualquer outra natureza, poderá ser melhor compreendida – 
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compreendida, (não resolvida) com o auxílio do quadro “Evolução do Estado de 

Desajustamento”, aqui proposto. 

Ao optarmos pela elaboração do quadro Evolução do Estado de Desajustamento, 

não o fizemos com outro objetivo senão o de relatar o que observamos na 

convivência com centenas de pessoas durante os anos em que passamos lidando 

com o tema “Qualidade de Vida no Trabalho” e posteriormente com a “Qualidade de 

vida de aposentados”. Não nos apoiamos em nenhuma teoria comprovada; por isso, 

não nos prendemos ao necessário rigor técnico para a sua elaboração. Sabemos de 

sua imperfeição, todavia foi o único meio que encontramos para ordenar as 

informações levantadas e processadas. O interno mundo dos homens é uma 

incógnita que está a desafiar a quem quer compreendê-lo; daí a nossa disposição de 

relatar, sem receio de errar e de ser criticado, o que pudemos observar nesses 

longos anos de convivência com centenas de pessoas portadoras de toda sorte de 

desarranjos motivados por doenças que as tornam inativas, por aposentadoria 

desastrada, por desemprego prolongado ou por desajustes nas relações de trabalho.  

Vale ressaltar que, desde o início, quando começamos a lidar com o público 

mencionado acima, nossa preocupação foi sempre a de ouvir, conversar e ao 

mesmo tempo observar, com o rigor necessário, como reagem as pessoas, 

notadamente as desajustadas nas relações de trabalho. O quadro proposto – 

Evolução do estado de desajustamento – surgiu da necessidade de 

estabelecermos certo nível de ordenamento nas informações obtidas por meio de 

questionários específicos, nos colóquios e nas observações diretas do 

comportamento de pessoas, enquadradas nas referências mencionadas acima, sem 

projeto para viverem, de maneira saudável, esse momento da vida.  

O Quadro em questão foi elaborado com o propósito de oferecer ao leitor um 

caminho alternativo de se entender os fenômenos que constituem, na nossa 

compreensão, a cadeia do desajustamento, observada ao longo dos anos em que 

passamos coletando informações para o presente trabalho. A sequência aqui 

proposta foi definida a partir de dados que tivemos oportunidade de levantar por 

ocasião das centenas de entrevistas que fizemos com pessoas aposentadas, 

desempregadas e desajustadas nas relações de trabalho, de ambos os sexos, a 

partir do final dos anos noventa. É certo que as pessoas se desajustam em tempos e 

de maneiras diferentes quando expostas às mesmas contingências de vida, tidas 
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como de difícil superação. Isso ocorre, primeiro, porque as pessoas são diferentes 

em muitos aspectos,  especialmente na maneira de lidar com os problemas da vida. 

Cada indivíduo é dotado de uma capacidade peculiar para reagir aos estímulos do 

meio ambiente. As pessoas não são diferentes apenas nos aspectos físicos, mas 

principalmente no jeito de ser e de agir. E são justamente essas características, 

aliadas ao conhecimento, que distinguem as pessoas no tocante ao discernimento e, 

sobretudo no enfrentamento dos problemas fundamentais da vida.  

A diferença entre as pessoas já começa a ser percebida a partir do seu próprio 

organismo. Se colocarmos uma dezena de pessoas, por exemplo, em contato com 

portadores de tuberculose ou de qualquer outra doença infecto-contagiosa, em 

condições semelhantes, elas não irão, todas, se infectar ao mesmo tempo. Algumas 

delas poderão nem mesmo se contaminar; isso porque, para aquele tipo de afecção, 

seus organismos são resistentes. A mesma situação é suscetível de ocorrer diante 

das agressões de natureza emocional. A resistência humana às agressões do meio 

ambiente não é uniforme, mas obedece a inúmeras variáveis, algumas conhecidas e 

a outras à espera de deslinde por parte da Ciência. Sobre essa afirmação vale 

relatar uma situação que nos chamou atenção. Trabalhamos numa localidade na 

Região Amazônica onde as chances de contrair malária, febre amarela, 

leishmaniose e outras doenças do gênero eram enormes. No entanto, os índios 

habitantes dessa região, pareciam imunes a essas enfermidades. Vimos muitas 

pessoas, não índias, em tratamento das referidas patologias, especialmente malária. 

Não vimos um único índio acometido das referidas enfermidades a despeito de não 

utilizarem das precauções a que estávamos submetidos.  

O ordenamento das informações contidas no Quadro 3, Evolução do estado de 

desajustamento, foi feito tomando-se por modelo o Quadro concebido pela Dra. 

Elizabeth Kübler-Ross, intitulado: “Estágio do morrer”.  
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Quadro 1: Estágios do morrer.  
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Fonte: Elizabeth Kübler-Ross. “Sobre a Morte e o Morrer”. 
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A Dra. Elizabeth, após três décadas lidando com pacientes terminais, portadores de 

doenças incuráveis e fatais, percebeu, com argúcia, como descrito no Quadro 2 – 

Estágios do morrer –, o que se passava com esses pacientes no momento em que 

eles tomavam, de fato, consciência da gravidade de suas enfermidades. O quadro, 

descrito pela Dra. Elizabeth, comum a todos os pacientes, era de cunho evolutivo, e 

interrompido somente quando se atingia o estágio denominado por ela de decatexia 

– estágio ou quadro que coincide com a fragmentação da esperança, seguido de 

morte. Os quadrinhos colocados à frente de cada fenômeno, localizados na linha 

horizontal, no referido quadro, retratam a fragmentação do próprio fenômeno no 

decorrer do tempo, indicando que ele não desaparece tão logo o paciente atinje o 

estágio subsequente. 

A percepção de um fenômeno seguinte, na sequência proposta pela Dra. Elizabeth, 

não significa que o paciente se desvencilha totalmente do fenômeno anterior. A 

intensidade de sua manifestação está intimamente condicionada à maneira adotada 

pelo paciente para lidar com os conflitos, manifestos ao longo do tempo – por 

exemplo, ao sair do estado de choque mediante a constatação ou confirmação de 

uma doença grave – câncer, por exemplo – e adentrar-se pelo estado de sua 

negação e deste para a raiva, não significa que seu sentimento de negação tenha 

desaparecido totalmente. Ele continua, dissipando-se apenas com o passar do 

tempo e com a certeza que o paciente vai adquirindo de que a sua patologia é 

incurável, portanto, irreversível. O mesmo fenômeno verifica-se até a decatexia, que 

coincide com a fragmentação da esperança, seguido da morte.  

No estado de desajustamento, o que nos foi possível observar, é que o fenômeno é 

razoavelmente parecido, iniciando pela tomada de consciência (constatação) da 

realidade vivida pelo indivíduo, isto é, da identificação e mensuração de um 

determinado problema vivenciado em um dado momento. A constatação, sem 

retoque, de uma situação absolutamente incômoda, necessariamente leva o 

indivíduo a se mover, a tomar alguma atitude ou pelo menos a pensar no que fazer 

para livrar-se da tal situação. E foi justamente a partir dessa constatação que 

começamos a observar que havia no ordenamento de ideias ou tomada de atitudes, 

uma sequência de fenômenos, num percentual elevado de pessoas, que resultou na 

formulação do quadro proposto. O Quaro 3, “Evolução do estado de 

desajustamento”, foi elaborado tomando-se como exemplo a matriz intitulada 
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“Estágio do Morrer”, contido no livro “Sobre a Morte e o Morrer” de autoria da Dra. 

Elizabeth Kübler-Ross.  
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Quadro 2: Evolução do estado de desajustamento.  
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No estado de desajustamento, o primeiro degrau da escalada se inicia com a 

constatação da realidade, isto é, com a tomada de consciência da real situação 

a que o indivíduo se encontra em um dado momento. O topo dessa escalada, 

quando atingido, não há dúvida, pela sua natureza, termina levando o 

indivíduo, obrigatoriamente, à busca de novos rumos. Diante de um quadro 

agudo de desajustamento não há como o individuo permanecer inerte: para um 

quadro ou situação de melhora ou de piora, fatalmente ele será impelido. Vale 

ressaltar que o desajustamento não ocorre de forma linear, ou seja, o indivíduo 

não percorre linearmente todos os estágios previstos no quadro proposto. De 

pessoa para pessoa, o fenômeno pode ocorrer de maneira aleatória. Algumas 

pessoas como nos foi dado observar, vivenciam, no processo de 

desajustamento, todos os fenômenos previstos no quadro proposto; outras os 

experimentam parcialmente e sem nenhuma ordem sequencial.   

PRIMEIRO DEGRAU DA ESCALADA: Constatação da realidade (ver 

Quadro 2)   

Constatada a realidade, o que comumente ocorre pela percepção dos efeitos 

dos desarranjos vivenciados pelo individuo, isto é, identificados os problemas 

fundamentais que o afligem, espera-se que ele intervenha no processo – como 

mostra o quadro – corrigindo, de imediato, aquilo que é possível de ser 

corrigido, esgueirando-se daquilo que está fora de sua capacidade 

momentânea de controle e, quando nenhuma das alternativas puder ser levada 

a cabo, aprendendo a conviver com as situações de agravo de forma a não ser 

consumido por elas.  

A fuga certamente nunca foi nem poderá ser a solução definitiva para nenhum 

tipo de problema; todavia, o comprometimento do estado geral de saúde em 

consequência dele também não o é, embora muitos preferem optar por essa 

via. Entre continuar vivendo com a sensação de que se está comportando de 

maneira “inadequada” e ter a saúde arruinada por algum “capricho” 

considerado como acerto – porque problema que justifique uma dada doença 

ou a morte só poderá ser assim definido – é preferível continuar vivendo 

“inadequadamente” a ser caprichoso. Isso porque “nunca estamos tão seguros 

de nossas razões a ponto de imolarmo-nos por elas” – sabiamente, asseverava 
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Nietzsche. O que é verdade hoje certamente não o era ontem nem temos tanta 

certeza de que o será amanhã. E, sem o gozo da vida, o indivíduo não tem 

como certificar-se dessa realidade nem tampouco vivenciá-la. Evidentemente, 

o que denominamos “maneira inadequada” não pode ser o que contraria as 

regras básicas que norteiam a convivência fraterna e social: os princípios 

alicerçados nos ordenamentos públicos, nas leis vigentes, nos costumes, na 

ética e na moral. 

As verdades dos homens são tão frágeis e mutáveis que, sem dúvida, não 

valeria a pena morrer por elas, a não ser na defesa da própria vida. Tome-se 

como exemplo os milhões de seres sacrificados em nome do socialismo, 

especialmente na antiga União Soviética, vítimas do estalinismo patológico. Até 

hoje não se sabe o número exato de mortos – talvez mais que a população de 

uma Grande São Paulo – imolados em nome de uma causa que nem mesmo 

os “donos da verdade” tinham tanta certeza do alcance de suas finalidades, de 

seu sucesso. Tanto que, na maioria dos países, se desmoronou sem as 

reações esperadas. Não menos lastimável e perverso foi o nazismo hitlerista, 

que engoliu outras tantas vidas em nome de outras “verdades”. E assim, todos 

os genocídios praticados especialmente nos séculos XIX e XX, com destaque 

para o genocídio dos Armênios, vítimas dos Otomanos, e Cambojanos, vítimas 

do Khmer Vermelho, dos Ruandeses, nas disputas entre as etnias Hutu e Tutsi, 

sem contar os milhões de seres, maltratados e sacrificados em nome de 

princípios defendidos por ditaduras sanguinárias dispersas pelo mundo, 

especialmente América latina, Ásia, Oriente Médio e África. Situação não 

menos perversa se enquadra nas políticas e ações do Santo Ofício de Deus – 

a Inquisição – que devorou, na tortura e na fogueira, milhares de inocentes em 

nome de uma fé que, paradoxalmente, era também a fé da maioria das vítimas, 

apenas expressa de maneira diferente ou porque sua prática não servia aos 

interesses de alguns segmentos da Igreja Católica. E de outra feita, as diversas 

manifestações de intolerância religiosas e étnicas espalhadas pelo mundo. 

As razões engendradas pelos homens só existem para eles na condição de 

vivos. Não se tem notícia de nenhum morto que tenha ressuscitado, de fato, 

para testemunhar que, se tivesse de morrer novamente pelos mesmos 

princípios, o faria com igual disposição; quem afirma isso são os vivos. E não 
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se deve esquecer de que erros e acertos são coisas de vivos; os mortos nunca 

erram, pelo menos na lógica dos vivos. Motivos louváveis que tenham levado 

pessoas a imolar-se por eles deixam de ser louváveis pelo simples fato de não 

terem servido à vida, mas à morte. Paradoxalmente, a morte não precisa de 

auxílio, ela é suficientemente capaz de, mesmo que tudo conspire contra ela, 

cumprir rigorosamente sua missão – é apenas uma questão de tempo e 

oportunidade. Ora, sendo isso verdade, por que criar e defender motivos cujo 

emprego serve mais à morte do que à vida? A morte não reclama nem carece 

de ajuda. Ela está sempre onde esteve; silenciosa, imperceptível, inalterável, 

nas mais remotas profundezas de cada ser vivo. Por mais que se queira evitá-

la, ela está lá, algumas vezes oculta; outras nem tanto, mas nunca inativa. A 

morte é parte intrínseca da vida, uma não existe sem a outra; são frutos da 

mesma ordem e coabitam lado a lado no mesmo ambiente e espaço. A 

natureza é assim; diferentes são os homens que acenam com a imortalidade 

sem se darem conta de que não são suficientemente capazes de aproveitar 

plenamente nem mesmo as oportunidades a eles reservadas nesta vida, que, 

por sinal, não é tão longa e menos ainda repetitiva. 

O estilo de vida adotado pelo homem moderno, em muitos aspectos, 

frequentemente o leva a viver em débito consigo mesmos e com os outros. 

Nunca está satisfeito com o que tem e menos ainda com o que é. Está sempre 

negando o que é e almejando ser o que não é. Da mesma forma, chegando 

demasiadamente cedo ou tardiamente aos acontecimentos importantes da 

vida. A ânsia de poder, de importância, de ser o centro das atenções tem tirado 

da maioria dos viventes a oportunidade de um viver pleno, e pior, subtraído as 

oportunidades de outros. Milhões de pessoas, por exemplo, passam a vida 

inteira lutando desesperadamente para ganhar e acumular fortunas 

simplesmente para morrerem como todos morrem: despojadas de tudo e 

solitárias. Ninguém morre na condição de rico ou de pobre, de feio ou bonito, 

simplesmente morre. Não queremos com isso acreditar e menos ainda afirmar 

que a pobreza seja, de outra feita, algum mérito. De forma alguma. A pobreza é 

sempre um fenômeno deplorável e perverso. Ninguém é pobre por opção, 

salvo alguns poucos místicos, assim mesmo quando sabem ter a subsistência, 

de uma forma ou de outra, assegurada. A pobreza não é uma opção de vida, é 
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antes uma imposição, é fruto de uma série de limitações ou da exploração do 

homem pelo próprio homem. O equilíbrio não está, portanto, exclusivamente na 

riqueza individual acumulada – anseio da maioria – e menos ainda no flagelo 

da pobreza; ele está no projeto de vida de cada pessoa. As pessoas são muito 

do que desejam ser. Se desejam tudo, no fundo, pouco têm ou podem ter 

muito, mas serem reduzidas à materialidade. Por outro lado, se o desejo é 

limitado, limitada também será a expressão de vida. E não há dúvida de que a 

expressão de vida circunscrita aos contornos da sobrevivência, no conjunto das 

misérias humanas, seja uma das mais deploráveis.   

A propósito de se ter na fuga, quando possível, a solução não dos problemas, 

mas da relação que se deve estabelecer com eles, citamos um pequeno trecho 

da poesia de Rainer Maria Rilke: 

“Seja paciente com as coisas 

não resolvidas em seu coração... 

Tente amar as próprias questões... 

Não procure agora as respostas 

que não podem ser dadas 

pois você não seria capaz 

de vivê-las. 

E o mais importante 

é viver tudo. 

Viva as questões agora. 

Talvez você possa então, 

pouco a pouco, 

sem mesmo perceber, 

conviver, algum dia distante, 

com as respostas.” 

Rilke, poeta trágico, sensível, mais do que ninguém, tinha razão. Quando não 

se pode resolver todos os problemas que estão à espera de solução, o que se 

deve fazer é priorizar e enfrentar, sem temor, os inadiáveis e construir tempos 

melhores para o devido enfrentamento dos demais; é aprender a extraordinária 

lição de conviver com eles, sem ser por eles consumido. Aprender com os 

problemas a principal lição da vida – a humildade. Aprender a administrar a 

arrogância de se achar que na vida nada deva ficar sem solução, mesmo 
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porque não se está tão seguro a respeito do que se entende por solução. Às 

vezes, aquilo que se acredita ser a solução de um determinado problema não 

passa de outro problema, talvez maior e pior. Daí a importância de se ter pleno 

conhecimento dos problemas para não se cometer erros deploráveis na 

definição e adoção das respectivas medidas de controle.  

Ao procurarmos compreender melhor o que comumente acreditamos serem 

erros ou acertos, vejamos o que nos diz Gottold Lessing, filósofo e dramaturgo 

alemão, contrapondo-se a T. H. Huxlei, biólogo e filósofo britânico, de solidez 

de formação, semelhante:  

“Se Deus segurasse em Sua mão direita toda verdade, e em Sua mão esquerda a 

perene busca pela verdade, embora com a condição de que eu deva para sempre 

errar, e me dissesse: Escolha! Humildemente eu escolheria a mão esquerda e diria: 

Dai-me, Senhor! A verdade pura é para Vós somente”.  

Entre a verdade final e a busca da verdade, Lessing opta pela segunda. E 

justifica a escolha, sugerindo que o saber perfeito e acabado – a posse da 

verdade pura, seja lá o que possa ser isso – não é compatível com a condição 

humana. O homem é um ser falível, condenado ao erro; mas é também um ser 

que busca e que não abre mão de buscar o acerto. Um ser que transforma sua 

imperfeição e fraqueza em algo valioso.10  

É essa a reflexão que o aposentado, o desempregado ou o desajustado nas 

relações de trabalho, atormentado por problemas mal resolvidos, produzidos ao 

longo da vida ou pela própria aposentadoria ou desemprego abrupto e 

prolongado, deverá fazer se quiser continuar vivendo sem comprometer o seu 

estado geral de saúde. A vida humana é um poço de imperfeições e decerto a 

pior delas é a recusa em não se reconhecer e aceitar a condição de humano, 

limitado, imperfeito e falível. Ignorar essa condição é imaginar-se divino – o 

que, além de absurdo, em nada contribui para a tarefa de pacificação do 

espírito. Nunca é demais lembrar: a maneira como se vive é que determina a 

maneira como se adoece e, consequentemente, como se morre. Uma vez 

descoberto que a maneira como se está vivendo no momento serve mais à 

                                            
10

  FONSECA, E. G., Vícios privados, benefícios públicos? 
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morte do que à vida, e nisso se persiste, nada mais se espera do que o 

desfecho final – doença grave ou morte.  

 

SEGUNDO DEGRAU: Dissociação de interesses  

Transposto o primeiro degrau, isto é, consciente do que se passa e nada 

fazendo para alterar o curso dos acontecimentos, o passo seguinte poderá ser 

o desencadeamento do sentimento de dissociação de interesses. Nessa fase, o 

indivíduo, sucumbido pelo desarranjo na relação com o mundo que o rodeia, 

descobre que, enquanto ele se orienta em uma dada direção, as pessoas com 

quem convive, especialmente parentes e amigos, orientam-se para rumos 

diametralmente opostos. Essa situação poderia até mesmo existir antes da 

aposentadoria ou do desemprego prolongado; só que o indivíduo, em função 

do ritmo de vida imposto pelo trabalho, não a percebia ou não conferia 

importância suficiente ao que percebia.  

No trabalho, esse fenômeno é normalmente percebido quando a pessoa se 

descobre trafegando em uma direção e à empresa onde trabalha em outra, 

muito diferente. Na família, o fenômeno é explicitado mediante a revelação de 

idéias, necessidades e interesses antagônicos, principalmente nas relações 

entre pais e filhos. O pai descobre que o filho trafega, em termos de princípios, 

por terrenos opostos aos seus. Às vezes, o que o filho entende por liberdade, 

para o pai, não passa de afronta e/ou desrespeito. É o caso, por exemplo, do 

filho ou filha pretender dormir com o namorado ou namorada na casa dos pais. 

Para um pai cuja diferença de idade em relação ao filho seja superior a trinta 

anos, uma proposta dessa natureza pode parecer despropositada, absurda, ao 

passo que para o filho, é um acontecimento banal no rol dos princípios que ele 

interpreta como razoáveis e normais. O que para o pai é representado como 

princípio de valor, para o filho, não passa de “caretice”, de bobagem ou de 

conservadorismo puro e simples. Situação semelhante ocorre em relação ao 

trabalho. Muitos filhos, mesmo maiores de idade, acreditam ser natural e 

legítima a recusa ao trabalho para suprir as suas próprias necessidades; e 

mais, que esse papel, em todas as circunstâncias, deve ser exercido pelo pai 

ou pela mãe. Acreditam, e pior, agem como se direitos e deveres não tivessem 
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entre si nenhuma relação de reciprocidade, que não há necessidade de 

cumprimento de deveres, ainda que elementares, para terem assegurado o 

direito de usufruir de qualquer coisa que pertença aos pais.11 

Inúmeros são os mecanismos por meio dos quais o sentimento de dissociação 

de interesses se manifesta. Importante é o indivíduo, primeiro, aceitar que essa 

é uma situação que o afeta; segundo, compreender as razões fundamentais do 

fenômeno e procurar agir no sentido de definir o que fazer, qual postura 

assumir. E isso, fugindo-lhe do controle, o melhor caminho é aprender a 

conviver com as diferenças. 

A compreensão de que, mesmo no antagonismo absoluto, as pessoas podem 

se entender, se respeitar mutuamente e, mais do que isso, se amar constitui-se 

não apenas na mais alta expressão de sabedoria, mas principalmente na 

acertada busca de harmonia nos relacionamentos interpessoais. Aliás, o amor 

a outras pessoas nasce e floresce precisamente nas diferenças, desde que 

haja o desejo deliberado de que isso aconteça. A concordância permanente 

pode ocultar, de um lado, justamente o desamor, manifesto na submissão e/ou 

na subserviência de quem assim procede; e de outro, o autoritarismo de quem 

subjuga. A civilidade – ponto alto da convivência humana – não deixa de ser 

um gesto de amor, sendo conquistada apenas no nivelamento das diferenças. 

Convém ressaltar que o que chamamos de nivelamento de diferenças não é 

submissão; trata-se de compreender e respeitar o outro exatamente nas 

diferenças. O que não é conveniente é, em se compreendendo o problema, 

ignorá-lo ou, pior, procurar resolvê-lo por vias unilaterais, isto é, por onde os 

espaços alheios sejam ignorados ou subtraídos. Quando a dissociação de 

interesses se aprofunda sem solução a vista, o próximo passo, para muitas 

pessoas, poderá ser – de acordo com o modelo proposto, o desencadeamento 

do sentimento de vítima. 

                                            
11

  Um dos piores conflitos vivenciados pelos pais em relação aos filhos adultos que moram em 
sua companhia, que tivemos a oportunidade de constatar, diz respeito ao uso de automóvel 
de propriedade do pai e principalmente utilização de vagas de garagem. No tocante as 
vagas de garagem, o conflito se avulta quando o filho ou filha resolve proteger a namorada 
ou o namorado com utilização das vagas em detrimento dos demais membros da família, 
possuidores de veículos. As vagas de garagem, a princípio destinadas à guarda dos 
veículos dos proprietários do imóvel, se transformam em verdadeiro poleiro, objeto de 
desavenças. A palavra “poleiro” foi pronunciada por um dos aposentados entrevistados.  
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TERCEIRO DEGRAU: Sentimento de Vítima.  

Quando se pensa em vítima, logo se imagina uma pessoa submetida a alguma 

espécie de horror ou algum tipo de constrangimento do qual ela não pôde ou 

não teve como se esgueirar ou dele se livrar. No caso em tela, o sentimento de 

vítima procede de razões menos alarmantes, porém, tão nefastas quanto estas 

se não compreendidas e resolvidas adequadamente. Vale ressaltar que o 

sentimento de vítima está sempre associado à crença de que os problemas 

que afetam ao seu portador não foram por ele ocasionados. 

A primeira e talvez a mais premente tarefa a ser perseguida por quem, de uma 

maneira ou de outra, deseja lidar com o que denominamos sentimento de 

vítima é compreender como se comporta a maioria das pessoas por ele 

tomadas. Em suas primeiras manifestações, denominamos tal sentimento 

como inversão. O indivíduo, antes mesmo de estabelecer qualquer relação 

entre evento, causas e consequências, julga-se excluído, desfavorecido e 

lesado. O sentimento de injustiça, na lógica da vítima, não delimita fronteiras; 

manifesta-se por todos os meios reais e imaginários, possíveis e impossíveis. 

Ela está sempre arquitetando formas requintadas de responsabilizar alguém 

pelos seus desacertos. Ela nunca é ela quando se trata de assumir 

responsabilidades pelos seus atos, nisso se configurando o que denominamos 

inversão. As poucas vezes em que a vítima, aqui nominada como tal, se coloca 

como partícipe de algum diálogo é para apontar as falhas alheias e para 

expressar o quanto é prejudicada nesse ou naquele aspecto. Na sua visão, 

tudo o que é ruim recai sobre sua cabeça. 

A inversão consiste no afastamento do indivíduo do cenário dos 

acontecimentos, anulando-se enquanto ator ativo. Todos os desacertos de sua 

vida, em momento algum, tiveram a sua participação, direta ou indireta; todos 

os seus desacertos foram ocasionados pelos outros. Em casa, ele é o esbirro: 

paga todas as contas, trabalha como ninguém e nenhum agradecimento ou 

reconhecimento tem por parte de seus dependentes diante dos seus 

sacrifícios. Deu a todos boa vida para ter em troca desmerecimento e 
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indiferença.12 No trabalho, se ainda trabalha, é quem, no seu julgamento, 

resolve tudo, mas não é reconhecido e nem recompensado por isso. Os 

acertos são a outros creditados, enquanto os erros, independentemente de 

quem os tenham cometidos, são a ele debitados. Enfim, a vítima é sempre a 

pessoa que se julga lesada em qualquer relação; é a pessoa que nunca erra. E 

quando erra, foi por conta de alguém que a atrapalhou ou que a impediu de 

acertar.  

Pessoas que se sentem e se comportam como vítimas transitam e se 

encontram por todos os lados. Poucas são as pessoas que um dia não 

experimentaram tal sensação; ela é comum e inerente à condição humana. Há 

momentos em que, por mais corajosa e equilibrada que seja, a pessoa poderá 

se sentir impotente diante das adversidades da vida. Não existe imunidade 

para o sentimento de vítima; ele é fruto das limitações humanas manifestas 

principalmente nas relações interpessoais. O que pode ser contido é a 

exacerbação do próprio sentimento e do mal que ele poderá ocasionar às 

pessoas na sua relação com outras e, consequentemente, com o ambiente em 

que elas vivem. Casos de pessoas que se sentiram encurraladas e que, 

movidas por profundo sentimento de vítima, arruinaram suas próprias vidas e 

as de outros inundam diariamente as páginas do noticiário policial e os 

tribunais de todo o país.  

São demasiadamente frequentes os exemplos de mulheres graduadas em 

ensino superior que optaram por cuidar dos filhos, enquanto os maridos se 

desenvolviam profissionalmente, e que, ao verem os filhos criados e a casa 

vazia, passaram a responsabilizar os maridos pela sua solidão e isolamento. 

Casamento desfeito sem uma rigorosa preparação é outro ambiente favorável 

à manifestação do sentimento de vítima. Paradoxalmente, quanto mais 

profundo é o relacionamento afetivo, tanto mais suscetível é de produzir 

vínculos cujo rompimento, quando ocorre, a maioria das pessoas não se sentir 

em condições de administrar, sem que os traumas se manifestem em forma de 

sentimento de vítima. 
                                            
12

  Ouvi de um dos aposentados entrevistados uma afirmação que vale a pena reproduzi-la: 
“pais que esperam gratidão (no sentido de dever) de seus filhos agem como agiota e não 
como pais verdadeiros. O investimento na criação e educação dos filhos foi feito em 
beneficio deles e não dos pais”.  
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Outro exemplo contundente em relação ao sentimento de vítima é a perda do 

emprego. A maioria das pessoas dispensadas de seus empregos não procura 

identificar e analisar as prováveis causas envolvidas na dispensa, não procura 

averiguar se houve de sua parte alguma contribuição para o evento. E não o 

faz porque tal exercício demanda esforço, e pior, o provável reconhecimento de 

suas limitações, fraquezas e toda sorte de deficiências individuais. Embora seja 

essa a única experiência verdadeiramente construtiva, a vítima prefere recusá-

la e transferir a outrem a responsabilidade pelos seus desacertos. Não 

confundir desemprego decorrente de crises, como a que se vive atualmente no 

Brasil, com esse que estamos nos referindo.  

O mais trágico no comportamento da pessoa tomada pelo sentimento de 

vitima, no entanto, está na maneira adotada por ela no encaminhamento de 

qualquer discussão que possa levar ao entendimento e à solução de algum 

conflito no qual ela esteja envolvida. Quando convidada a discutir questões 

conflitantes nas quais é parte interessada, ela, imediata e incisivamente, 

retruca: “Mudem vocês, eu nada tenho a mudar”. Em hipótese alguma, ela se 

julga falível, errada, diminuta, arrogante e prepotente ao se defender daquilo de 

que não é acusada. Pessoas tomadas pelo sentimento de vítima, em qualquer 

conflito, se sentem dona da razão. A razão da vítima é ela própria – inicia-se 

nela e encerra-se nela. Para ela, o mundo inicia-se e encerra-se nela mesma. 

Ela não é capaz de ver, compreender e respeitar o outro, não importa se o 

outro é detentor da razão. A vítima não pondera, se situa nos extremos; ora se 

comportando como um trator triturando o que esteja à sua frente, ora se 

recusando a reagir, a lutar. Daí a sua recusa em aceitar que esteja em algum 

ponto errada e que qualquer sinal de mudança deva partir precisamente dela. 

Ela é, por princípio e, sobretudo por conveniência, a encarnação da anti-

mudança. 

Paradoxalmente, a posição de vítima é demasiadamente vulnerável. O 

desgaste provocado nos relacionamentos, as fissuras nas amizades e o estado 

de impaciência a que são levadas as pessoas que com ela convivem terminam, 

com o passar do tempo, isolando-a cada vez mais. Em decorrência disso, 

todas as pessoas de suas relações se afastam como se fugissem de uma 

doença grave e contagiosa, como gripe suína ou das aves, ebola, meningite, 
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morféia e tuberculose, por exemplo. Uma vez rejeitada e isolada, ela logo 

descobre que sua posição é vulnerável e insustentável – e o que é pior, não lhe 

produz mais nenhuma espécie de ganho secundário. Nesse momento, a 

pessoa começa a perceber que não há como não mudar; alguma coisa terá 

que forçosamente ser feita nesse sentido.  Prensada contra a parede, ela, mais 

dia, menos dia, terá que mudar. E depois de sofrer os horrores do isolamento, 

do distanciamento dos convivas, termina mudando.  

O sentimento de vítima, pela facilidade de disseminação, é suscetível de ser 

transmitido a outras pessoas que estejam às voltas com dificuldades que lhes 

pareçam intransponíveis. O ditado popular “Água mole em pedra dura, tanto 

bate até que fura” é aqui aplicado sem ressalvas. Em terreno fértil, isto é, em 

ambiente de crise, o discurso fastidioso da vítima funciona que nem visgo.13 

Quando as pessoas acometidas pelo sentimento de vítima descobrem que 

essa posição está lhes acarretando mais perdas do que ganhos – no princípio 

o sentimento de vítima parece oferecer algum tipo de ganho secundário – elas, 

de acordo com suas conveniências, imediatamente procuram saídas. E uma 

delas, cujo caminho lhes parece mais curto e menos oneroso, poderá ser a 

fantasia de fuga. 

 

QUARTO DEGRAU: Fantasia de Fuga.  

A fantasia de fuga, pelo seu caráter eminentemente artificial, termina 

revelando-se demasiadamente fácil; daí as pessoas menos avisadas, ou 

melhor, acostumadas a esgueirar-se dos compromissos da vida, optarem por 

ela. Fingir que está tudo bem, que não há nada a resolver, que os desafios da 

vida foram todos vencidos, que os problemas porventura existentes podem ser 

adiados é um sentimento por demais atraente para quem pretende viver 

                                            
13

  O sentimento de vítima, em muitas situações, é utilizado, ainda que totalmente desprovido 
de razão, como arma de defesa. A vítima, mesmo na qualidade de ocasionadora dos 
distúrbios que afetam negativamente quem esteja à sua volta, não é capaz de aceitar que 
esteja errada, que seja ela a responsável pelos desacertos. As causas do distúrbio não 
derivam de sua conduta, mas da conduta dos outros. Exemplos típicos dessa situação 
poderão ser encontrados no mundo político brasileiro. O prejudicado, no seu julgamento, 
nunca o é por causa de suas deficiências, erros ou falcatruas, mas pelas perseguições 
ferrenhas de seus adversários.  
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apenas sob o manto da lei do menor esforço, independentemente das 

consequências futuras. Imagine o que poderá ocorrer a um pai que resolveu, 

de uma hora para outra, ignorar os conflitos domésticos, por exemplo – a 

situação de um filho maior de idade que não quer saber absolutamente de 

nada, não trabalha nem estuda, mas que esgana a mãe todos os dias à 

procura de dinheiro para bancar suas aventuras pessoais; ou então, a situação 

de uma filha menor que não tem hora certa para chegar a casa, e quando 

chega, nunca vem sozinha, está sempre acompanhada de namorados 

diferentes. Essas situações, por mais que o pai queira e se esforce para ignorá-

las, um dia, sem aviso prévio, estarão postas diante dele. E ele, querendo ou 

não, terá que enfrentá-las. O pai poderá não ter e nem conseguir a solução 

desejada; porém, passivo diante delas ele não haverá de ficar, a menos que 

tenha perdido totalmente o senso natural de pai – o que, embora raro, 

acontece. Iguais a essas situações existem inúmeras outras, que determinadas 

pessoas, em determinados momentos, esgotadas as possibilidades de solução, 

procuram, pelo menos temporariamente, ignorar. “Problema sem solução 

aparente, solucionado está!”. Esse é o lema ou mote de quem opta pela 

fantasia de fuga diante de problemas reais, desafiadores.  

A fantasia de fuga, embora pareça dar às pessoas certa dose de alívio, em 

termos de duração é mais curta do que a síndrome de vítima, onde o campo de 

ação é maior porque o principal alvo, a princípio, não é o próprio indivíduo, mas 

as pessoas que ele julga responsáveis pelos seus desatinos. Somente depois 

de esgotado o arsenal de lamúrias e queixas e de não ter mais a quem 

responsabilizar pelos seus desacertos, é que o indivíduo tomado pelo 

sentimento de vítima se volta, a princípio, timidamente para si mesmo. 

Vale ressaltar que em qualquer das fases previstas na “Evolução do Quadro de 

Desajustamento”, a pessoa tem a oportunidade de intervir voluntariamente no 

processo evolutivo do desajustamento, procurando reverter a situação e 

definindo novos horizontes ou novos rumos para sua vida. Quando isso é 

negligenciado, inevitavelmente, a pessoa pula para o estágio subsequente na 

rota do desajustamento. Da fantasia de fuga, não se mudando o rumo das 

coisas, a etapa seguinte poderá ser o sentimento de revolta.  
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QUINTO DEGRAU: Sentimento de Revolta  

A arte de enganar, quando se tenta enganar a si mesmo, além de imprópria é 

mais que insalubre; é perigosa. A regra é simples: engana-se a poucos 

esclarecidos por tempo curto, a muitos sem esclarecimento por tempo incerto, 

a si mesmo até os limites da tolerância do organismo. A arte de enganar a si 

mesmo é, sem dúvida, uma porta aberta, primeiro, para o desequilíbrio 

orgânico, marcado pela angústia; depois, para toda sorte de distúrbios 

psicossomáticos. E é precisamente no paradoxo do mentiroso que caem as 

pessoas que procuram resolver seus problemas fundamentais por meio da 

enganação. É o enganador sendo vítima da sua própria astúcia. A esse 

respeito, vejamos o que diz o Giannetti da Fonseca:  

“Eu estou mentindo. Se for falsa, isso quer dizer que eu não estou mentindo, o que 

contradiz a afirmação feita. Mas se ela for verdadeira, então a afirmação será falsa – 

ao dizer que estava mentindo eu disse a verdade e logo não estava mentindo. A 

afirmação é verdadeira se for falsa e falsa se for verdadeira! O que é dito nega o que 

se diz. O paradoxo do mentiroso é um beco sem saída”.
14

 

Para o mentiroso, as saídas são escassas e na maioria das vezes, nulas. 

Enquanto suas mentiras não ultrapassarem as fronteiras do comprometimento, 

em qualquer que seja o terreno, ele continuará mentindo, enganando a si 

mesmo e aos outros. E assim procedendo, ele certamente obterá os ganhos da 

sobrevivência. Não é exatamente o que acontece quando a situação se inverte, 

isto é, quando a mentira passar a produzir mais estragos do que vantagens – 

se é que podemos associar mentira à alguma espécie de vantagens, salvo no 

discurso dos políticos carreiristas, demagogos, corruptos, sobretudo em época 

de eleições, orientados por marqueteiros, profissionais da mentira e da 

enganação. Esse beco sem saída constitui-se no fertilizante da revolta, que já 

se encontra latente. 

O quadro de revolta é instalado pela impossibilidade de conviver pacificamente 

com o acúmulo de problemas a espera de solução. As artimanhas anteriores – 

sentimento de vítima e fantasia de fuga – além de não terem contribuído em 

nada na solução dos conflitos vividos pelo indivíduo, subtraem-lhe o tempo e as 

                                            
14

  FONSECA, E. G. Vícios privados, benefícios públicos? 
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oportunidades de conferir à vida rumos diferentes por meio de decisões 

acertadas. A revolta é fruto da convergência e confluência do imponderável 

com a insensatez. É a conjugação de ressentimentos contidos com a 

necessidade inadiável de saída. É a explosão descontrolada de ressentimentos 

represados por tempo demasiadamente longo.  

Indiferentemente de conceitos, a revolta, enquanto mecanismo impulsionador 

de mudanças, de tomada de decisão, representa uma saída espetacular. Ela 

quebra o imobilismo e projeta o indivíduo rumo a alguma coisa ou lugar, certo 

ou incerto. Na revolta, não há como se acomodar. Para alguma direção o 

revoltado terá que se mover. A revolta, em si, não é causa de nada; é antes 

consequência do acúmulo de conflitos adiados, não resolvidos ou mal 

resolvidos. Todavia, certas atitudes decorrentes do desequilíbrio emocional 

típico dos quadros de revolta podem perfeitamente, pelos estragos que 

costumam ocasionar, transformar-se em causas de outros desarranjos da 

mesma ordem e com potencial de ocasionar outros tipos de danos.    

A revolta, embora represente uma maneira impulsionadora de saída, é sempre 

extravagante e traumática. Isso porque nunca se sabe o que virá após o 

transbordo descontrolado dos sentimentos reprimidos. No caso de conflitos 

familiares, as consequências das manifestações do estado de revolta poderão 

resultar em estragos e rupturas traumáticas e às vezes irreversíveis nos 

relacionamentos. Na revolta, as pessoas terminam verbalizando, sem qualquer 

elaboração e constrangimento, o que foi engendrado pelos conflitos ao longo 

do tempo. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das piores facetas de tal estado 

de espírito. No ápice da revolta, as pessoas não escolhem e nem medem 

palavras, não avaliam consequências; o que elas querem mesmo é expressar, 

extravasar os seus ressentimentos represados, não importando o que isso 

possa ocasionar a alguém ou a si próprias.  

Não há como medir os efeitos da revolta a não ser por meio dos estragos 

provocados por ela. Se o revoltado tivesse uma clara consciência disso, talvez 

orientasse melhor a explicitação dos seus sentimentos reprimidos. Ofensas 

graves costumam produzir, no ofendido, reações que, de imediato, nem ele 

mesmo saberá avaliar, quanto mais administrar. Evidentemente, as reações do 
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ofensor diferem das do ofendido, principalmente no momento em que ambas 

são provocadas, o que não significa que tanto um quanto o outro não sofram os 

efeitos do que foi desencadeado. Um fato, porém, é inquestionável: nessas 

situações, as relações existentes entre ambos jamais serão as mesmas. O 

ofensor, quando pacificado o estado de cólera, padece pelo constrangimento 

de ter explicitado o que há de mais feio numa pessoa educada – ou que se 

imagina educada – que é a deselegância manifesta no espírito animalesco, 

sem retoques. Já o ofendido padece pelo vexame de ter sido exposto à sanha 

do raivoso, pelo conteúdo do que foi verbalizado e principalmente – quando se 

trata de amizade consolidada – pela decepção. E aqui é bom que se lembre: 

poucas são as dívidas que se equiparam, em termos de resgate, à decepção. 

Por uma razão simples: decepção, em todas as circunstâncias, é resultante da 

demolição da admiração que se tem por alguém ou por alguma coisa. Ninguém 

se sente decepcionado com outra pessoa, independentemente do que ela 

tenha feito, se o relacionamento entre ambas se manifestava ou se 

caracterizava pela superficialidade. E, quando o sentimento de decepção é 

associado ao sentimento de ingratidão, a fissura nos relacionamentos poderá 

ser maior ainda, mesmo porque não há como interpretar o sentimento de 

ingratidão senão como uma manifestação patológica de extrema gravidade.15  

Nunca é demais lembrar: para as ofensas graves a melhor maneira de repará-

las é não cometê-las. O ofensor poderá até se esquecer do significado da 

ofensa; o ofendido, jamais. Um amante, sobretudo rude, traído e abandonado, 

por exemplo, dificilmente terá o seu sentimento de perda reparado ou mesmo 

apaziguado, exceto pela sua morte. O mesmo acontece às mulheres que 

passam por situação idêntica, a despeito da generosidade que lhes é peculiar. 

Não confundir o exemplo aqui colocado com separação conjugal precedida de 

preparação, isto é, de acertos. O rompimento de um relacionamento, não 

importando a profundidade dele, pode constituir-se num dos gestos mais 

elevados do ser humano. Tudo depende da maneira como os conflitos são 

                                            
15

  A esse respeito vejamos o que nos diz Hans Selye, em “O Stress – a tensão da vida”, no 
capítulo “Implicações Filosóficas”. “Gratidão é o despertar noutra pessoa o desejo de minha 
própria prosperidade, em retribuição pelo que lhe fiz. Talvez seja a característica mais 
humana de assegurar segurança (homeostase). Ela anula o motivo de um choque entre as 
tendências egoísticas e altruísticas, porque inspirando o sentimento da gratidão, induz outra 
pessoa a partilhar de meu desejo natural visando meu próprio bem-estar”. 
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conduzidos. Uma separação conjugal, enquanto solução de um conflito de 

relacionamentos poderá representar não apenas a única opção viável, mas 

também o caminho correto. Pior do que uma separação, por mais dolorosa que 

seja, é a manutenção de um relacionamento falido, preservado para dar 

demonstração de decoro. Quando os relacionamentos são desfeitos em clima 

de sinceridade e honestidade, por maior que seja o sentimento de perda e até 

de ódio, a decepção, embora presente, não perdurará, indefinidamente, na 

memória de quem se julga derrotado – situação oposta quando o clima é de 

falsidade, embuste e de desonestidade. 

Outro caminho largamente percorrido por um sem-número de revoltados, para 

a manifestação de seus sentimentos de transbordo, é o silêncio acaçapante. 

Por meio dele algumas pessoas conseguem minar as defesas pacíficas dos 

outros e com isso as suas próprias, a ponto de tornar a si ou a eles 

desorientados, doentes. O silêncio, dependendo das circunstâncias, do 

ambiente e do interlocutor, poderá ser tão cruel e demolidor quanto às palavras 

envenenadas e avassaladoras. Pelas palavras, o agressor verbaliza seus 

sentimentos e suas intenções, o que não ocorre com o silêncio. Face ao 

silêncio constrangedor não há diálogo e menos ainda defesa; pelo contrário, o 

que certamente ocorrerá é o acúmulo de mais ressentimentos, que, de um 

momento para outro, poderão transformar-se em manifestação de 

malquerenças e desaguar no terreno da revolta. 

O estado de revolta tem uma característica peculiar: não se fragmenta como as 

outras manifestações descritas no modelo proposto – Quadro 3. O indivíduo 

encurralado por conflitos reprimidos ao longo do tempo, por mais que tente 

manter-se equilibrado, num dado momento, sem aviso prévio, extravasa. E os 

fragmentos dessa manifestação arrebatada acabam se dispersando por todos 

os lados, atingindo, inclusive, o terreno da agressividade. O contrário dessa 

situação poderá também ocorrer: não colocar para fora o que sente, mas 

tornar-se moribundo em decorrência da angústia resultante do acúmulo de 

problemas adiados, mal resolvidos ou não resolvidos.   
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SEXTO DEGRAU: Agressão 

A palavra agressão, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, entre os 

seus diversos significados, tem por sinônimo: conduta caracterizada por intuito 

destrutivo. Curioso é que, ao nos referirmos à conduta destrutiva, pensamos 

sempre em alguém infligindo a outrem algum tipo de agravo que lhe possa 

acarretar prejuízos de monta. Em relação ao que estamos tratando, às vezes, a 

palavra poderá ter também esse significado. A diferença é que aqui a agressão 

costuma mudar de direção; sua rota tem como principal endereço o próprio 

agressor – conforme observamos na maioria das pessoas ao longo dos últimos 

anos em que estivemos envolvidos neste trabalho. Eram pessoas com idade 

superior a sessenta e cinco anos, aposentadas e com a vida praticamente 

fincada no passado. 

Na Evolução do Estágio de Desajustamento, o indivíduo atinge o estágio de 

agressão quando as demais tentativas de busca de soluções para seus 

conflitos falharam ou então porque ficou ele, à medida que os conflitos se 

avolumavam, a imaginar soluções vindas dos céus – dos outros, melhor 

dizendo. A espera de soluções para os dramas da vida que não procedam de 

atitudes corajosas do próprio indivíduo é frequente em pessoas dominadas, por 

tempo demasiadamente longo, pelo sentimento de vítima, e que, tendo essa 

posição se revelado insustentável, apelaram para a fantasia de fuga como 

alternativa para a solução dos problemas. De qualquer forma, por qualquer 

ângulo que se queira apreciar a relação do indivíduo com o seu mundo, tendo 

como referencial o sentimento de agressão – como nos outros estágios – se 

ele não se dispuser a colocar suas reservas de energias orientadas por 

compulsiva coragem na inversão do quadro que se lhe apresenta, dificilmente 

ele terá outro rumo a percorrer, senão o da saturação ou esgotamento. 

O que mais nos impressionou nas centenas de pessoas em quem pudemos 

observar o processo gradual de desajustamento ocasionado pelos efeitos 

nocivos da aposentadoria desastrada e/ou pelo desemprego prolongado foi o 

fato de serem as manifestações de agressividade, na maioria das vezes, 

endereçadas a elas próprias. Isso se explica talvez pelo fato de o indivíduo, nas 
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condições aventadas, não ter com quem compartilhar ou endereçar suas 

manifestações de dissabores.  

A relação estabelecida entre quem agride e quem sofre os efeitos das 

agressões, em muitos aspectos, é influenciada pelo equilíbrio ou desequilibro 

nas relações de poder. Nas relações onde uma das partes se apresenta 

perante a outra, por motivos diversos, em posição de relativa inferioridade, seja 

no terreno econômico ou no saber, qualquer distúrbio nos relacionamentos, se 

não trabalhado de maneira adequada, tende a transformar-se em manifestação 

de agravo, cujo endereço depende do temperamento de quem se encontra 

envolvido na situação aventada. O que aqui chamamos de agressividade ou 

gravo pode não ser entendido por quem se porta como favorecido no embate, 

todavia, o é para quem se julga inferiorizada na relação. É o caso, por exemplo, 

do aposentado cuja aposentadoria lhe acarretou prejuízo de toda natureza, 

mas principalmente financeiro, com repercussão desastrosa nas relações 

domésticas. Situação semelhante se verifica com desempregado às voltas com 

toda sorte de carências e principalmente encalacrado de dívidas. Outra 

situação que comumente propicia o surgimento da agressividade se verifica 

nos relacionamentos de um subordinado com um chefe prepotente, arrogante, 

autoritário, principalmente quando este é o dono da empresa na qual o 

subordinado trabalha. Nessa circunstância há uma forte tendência de o 

resultado de qualquer desequilíbrio nas relações entre ambos assumir, para o 

que se sente inferiorizado, caráter de agressão. Se a fala ou qualquer gesto na 

comunicação não se caracteriza propriamente pela agressão, o fato de o 

subordinado não poder conduzir o diálogo em nível de igualdade, por si só, 

poderá, para ele, subordinado, ser interpretado e sentido como um gesto de 

agressividade. Outra situação na qual a agressividade pode se evidenciar é no 

relacionamento entre casal, onde um dos cônjuges é, financeiramente, 

inteiramente dependente do outro, especialmente quando a mulher é a 

provedora e principalmente se ela for a proprietária da moradia. 

Às vezes, o condicionante da agressividade nas relações poderá se localizar, 

ainda que subliminarmente, nos desníveis de qualquer natureza existentes 

entre as partes envolvidas em algum embate, do que propriamente no 

conteúdo da comunicação. Liberdade em regime de absoluta desigualdade, em 
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algumas circunstâncias, poderá perfeitamente caracterizar-se como opressão. 

O problema fundamental, nessas circunstâncias, ainda que o subordinado 

esteja com a razão, é a pobreza do diálogo. Se a ausência de diálogo pode ser 

considerada um poderoso obstáculo ao equilíbrio das relações, de maneira 

idêntica, o diálogo empobrecido não deixa de ter o mesmo significado ou 

talvez, pior. 

Paradoxalmente, nesse estágio de desajustamento, ao contrário do que 

imaginávamos, é frequente as pessoas agredirem mais a si mesmas do que 

propriamente a outrem. Há uma tendência das agressões se voltarem contra 

elas não sem motivo. Observe-se, por exemplo, como se comportam as 

pessoas que trabalham como empregadas quando agredidas e ofendidas 

verbalmente por seus superiores hierárquicos.16 Na luta pela preservação do 

emprego, elas vão engolindo todas as espécies de “sapos” até o limite de suas 

gargantas. De repente, reagem. Contra quem? Contra as chefias insolentes, 

autoritárias? Evidentemente que não. Os ônus da ofensa e da humilhação 

recaem sobre elas, as pessoas ofendidas. E é justamente aí que se localiza o 

maior risco: por não ser o corpo orientado por inibições e menos ainda pela 

consciência crítica, ele sofre, e não raro, adoece. O desequilíbrio endócrino, 

que tanto marca esses quadros, recai sobre o sistema nervoso com 

repercussões severas em todo o organismo.  

Situação semelhante foi observada em muitos casamentos onde a relação 

marido/mulher era profundamente marcada por desequilíbrios ocasionados 

pela subordinação de uma das partes à outra. A despeito de o casamento, 

sobretudo civil, colocar o casal em igualdade de direitos, na prática, não é bem 

isso o que acontece, quando uma das partes é inteiramente dependente da 

outra. Quando a mulher ganha mais do que o homem e este depende dos 

proventos dela para manter, principalmente, o status de consumo pessoal e 

doméstico, é comum os desequilíbrios nas relações assumirem as mesmas 

feições, ou até piores, quando o fenômeno ocorre no sentido inverso. 

                                            
16

 Constrangimentos gerados nas relações de trabalho, especialmente entre chefias e 
subordinados, comumente não ocorrem de maneira franca e aberta, isto é, com palavras ou 
frases verbalizadas sem rodeios, mas de maneira sutil, subliminar. Os termos que 
configuram agressividade são endereçados de maneira indireta.   



 

34 
 

SÉTIMO DEGRAU: Saturação  

É importante observar que na evolução do desajustamento, conforme o modelo 

proposto, a reação imediata à agressividade – isso quando o indivíduo não 

procura soluções adequadas para os problemas que o aflige – inapelavelmente 

é a saturação. Esse fenômeno comumente ocorre em decorrência do 

endereçamento da agressividade. Nessa fase do desajustamento, como 

mencionado anteriormente, a agressividade costuma ter endereço certo: a 

própria pessoa que se encontra em tal situação.  

Na saturação, como no estado de revolta, o indivíduo permanece por pouco 

tempo. O quadro de saturação assinala apenas uma passagem, da agressão 

ao que denominamos de desfecho; por isso, não há fragmentação como 

percebida em outros estágios. A saturação é a encruzilhada mais penosa de 

uma caminhada cheia de atropelos, de problemas mal resolvidos ou não 

resolvidos; de frustrações vividas e prolongadas; do toque em chagas vivas. A 

saturação é como um rio caudaloso em períodos de chuvas torrenciais, 

transborda e inunda, levando na correnteza tudo o que não for suficientemente 

estável. A saturação assinala o fim de uma ordem e, por conseguinte, o 

surgimento de outra. É um momento normalmente marcado por profundos 

contrastes: de um lado, a laceração da miséria, uma possível ruptura com o 

que não está dando certo; de outro, a possibilidade de saída, de busca de 

novas oportunidades, de novos horizontes. No estágio de saturação não há 

como o individua optar pelo imobilismo, pela lassidão. A situação requer ações 

concretas, que se não tomadas, pode ocasionar danos comprometedores ao 

estado geral de saúde e levar o individuo ao que denominamos de desfecho.  

OITAVO DEGRAU: Desfecho  

O desfecho é o último estágio na caminhada do desajustamento em que o 

indivíduo pode, voluntariamente, promover alterações nos rumos de sua vida. 

Nessa fase, ele ainda dispõe, ainda que demasiadamente restritos, de espaços 

e às vezes de recursos – disposição – para intervir no processo, alterando o 

curso dos acontecimentos, sem ser impelido, compulsoriamente, a fazê-lo. 

Evidentemente, a distância interposta entre o primeiro estágio (degrau), que 
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corresponde à constatação da realidade, até o desfecho, que coincide com 

uma série de sinais de manifestações do desequilíbrio orgânico, é 

demasiadamente longa para ser revertida sem esforço compatível com a 

extensão dos agravos. O acúmulo de problemas pode ser maior do que a 

capacidade de enfrentá-los voluntariamente. Insistimos no termo voluntário por 

uma razão simples: transposto o que denominamos desfecho, o indivíduo 

perde a capacidade de escolher livremente se pretende ou não intervir no 

processo de desajustamento, fazendo, de maneira planejada, o que é 

necessário. A partir do desfecho, o desajustado não tem mais escolha; 

simplesmente é impelido a tomar decisões, a modificar-se, custe o que custar. 

E ao modificar-se, modifica, da mesma maneira, o jeito de lidar tanto com o seu 

mundo interior quanto com a realidade vivenciada, mesmo porque não há como 

modificar-se sem conferir a vida novos rumos. Nesse estágio, não há muitas 

escolhas, as opções são demasiadamente limitadas: o instinto de 

sobrevivência passa a comandar os acontecimentos. Face à ameaça de 

colapso orgânico, distúrbios cardiovasculares, por exemplo, há pouca 

resistência assentada na razão, na voluntariedade. A ameaça e o medo da 

morte costumam promover, no indivíduo reticente, mudanças que em outras 

circunstâncias dificilmente ele as levaria a cabo. 

Enquanto o corpo não atinge os seus limites, tudo pode ser negligenciado. 

Para os recalcitrantes, porém, até mesmo os avisos mais prementes do 

organismo são deixados de lado ou não são levados a sério, pelo menos nos 

momentos devidos. São às vezes deliberadamente ignorados. Há pessoas que, 

mesmo diante de avisos iminentes de colapso, continuam inalteradas. A 

questão fundamental é saber: até quando? Claro que não há resposta pronta 

para esse questionamento. Cada ser é um ser único. Cada pessoa responde 

às demandas momentâneas da vida de uma maneira que lhe é própria, 

singular. Todavia, como a natureza, embora pródiga, não abre concessões, em 

um dado momento, aquilo que deliberadamente é negado ou negligenciado, 

poderá acontecer. Não foram poucas às vezes em que convivemos com 

pessoas consideradas saudáveis – montanhas de músculos, verdadeiras 

máquinas devoradoras de toda sorte de alimentos, bebida alcoólica, cigarros e 

acostumadas a noitadas – que de nada se queixavam, mas que premidas por 
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acúmulo de aborrecimentos, de uma hora para outra, sucumbiram diante de um 

quadro agudo de stress. Convivemos, da mesma maneira, com pessoas 

submetidas a problemas semelhantes e que não manifestaram qualquer 

sintoma de stress, mas que tiveram como desfecho uma doença ou acidente 

grave – câncer, AVC (acidente vascular cerebral) ou ataque cardíaco, por 

exemplo. E ainda outras tantas, em idênticas condições e sem nada sofrerem, 

que continuam levando a vida como se vivessem no melhor dos mundos, como 

nas sátiras de Voltaire. E sendo assim o ser humano, é importante que cada 

um procure, de todas as maneiras possíveis, se conhecer melhor, observar 

como seu organismo reage às exigências do meio ambiente, internas e 

externas a ele. Talvez seja essa a melhor maneira de se prevenir dos efeitos 

deletérios das agressões impostas pelo estilo de vida moderno, principalmente 

quando submetido aos rigores de uma aposentadoria desastrada, de um 

desemprego prolongado ou de conflitos exacerbados nas relações de trabalho.  

O momento ou estágio que denominamos desfecho, como já foi dito 

anteriormente, se constitui na última das paragens rumo ao desajustamento em 

que o indivíduo pode, voluntariamente, decidir se intervém ou não no curso dos 

acontecimentos que o afligem, isto é, alterar a rota da vida na busca por novos 

rumos. Como assinala o quadro, a partir desse estágio, o indivíduo é compelido 

a modificar o curso dos eventos, uma vez que doravante ele próprio, 

seguramente, não será mais o mesmo. A partir do desfecho, os caminhos que 

virão pela frente, embora múltiplos, são incertos e, pior, inevitáveis. O indivíduo 

poderá sair do desfecho para um quadro agudo de stress, com consequências 

imprevisíveis. Mas poderá também, de maneira menos indolor, trilhar caminhos 

que o levem à busca por soluções ou equacionamento dos problemas que o 

afligem. O certo é que, nessa fase, não há como continuar imaginando a vida 

como sempre fora. A mudança tornar-se-á inevitável. E é bom que seja o 

próprio indivíduo, de maneira consciente, a tomar a iniciativa de promovê-la; do 

contrário, os acontecimentos poderão empurrá-lo para caminhos ainda mais 

incertos, uma vez que, a partir dessa fase, os sinais impressos pelo corpo 

tornar-se-ão de tal forma evidentes que poderão colocá-lo no centro de todas 

as atenções. 
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O corpo, na sua naturalidade, é um credor implacável; não perdoa dívidas 

contraídas, dispõe de métodos próprios de acertos e não delega as ações de 

cobranças. O dia seguinte a um ataque cardíaco ou AVC, por exemplo, não 

importando o porte do vitimado, não será apenas um dia a mais na vida de um 

enfartado. Ele poderá renunciar ao que bem quiser – parar de fumar, não 

comer mais feijoada, tornar-se abstêmio de álcool, de fumo – mas, à condição 

de enfartado, jamais. Por mais que ele queira livrar-se do incômodo do 

acidente, este será, para o resto de sua vida, um parceiro inseparável, o 

companheiro de todas as horas. A lembrança permanente da doença será um 

dos maiores presentes que a família lhe ofertará, pois que a todo o momento 

disso o lembrará, por mais que ele queira ocultá-la. A frase sempre ouvida 

será: “Olhe o coração, você não pode fazer isso nem aquilo”. Mesmo que o 

enfarto não lhe acarrete qualquer restrição ou sequela orgânica, ele jamais 

deixará de ser um enfartado. O mesmo ocorre com outras doenças graves, 

curadas ou inibidas. É o caso, por exemplo, do câncer. O sujeito, ainda que 

curado, não deixa de ser amedrontado, amofinado; é um ex-canceroso. O 

fantasma da doença, a iminência da morte e o temor de sua recidiva são 

sempre maiores do que a capacidade de esquecê-la. É possível que a 

recordação frequente da doença seja, no subconsciente, uma manifestação de 

defesa do organismo, vez que inibe ou priva o indivíduo de fazer o que não é 

benéfico ao seu estado geral de saúde. 

A propósito, conheci, na minha terra, um sisudo cidadão, proeminente 

negociante e fazendeiro, beato, moralista contumaz, adepto ardoroso da TFP – 

Tradição, Família e Propriedade, que – por não respeitar as limitações do 

próprio organismo – enfartou-se pela segunda vez, no exato momento em que 

tentava uma relação sexual com uma mulher quarenta e dois anos mais jovem 

do que ele, gerente de uma de suas lojas. Pior; o moribundo foi morrer, nessa 

condição, logo numa cidade provinciana do sertão mineiro, onde nem mesmo 

os acontecimentos banais passavam despercebidos, quanto mais à morte 

inusitada do homem mais rico da cidade. Diziam as más línguas que o homem, 

empanturrado de amendoim, ovo de codorna, mocotó e catuaba, fez-se erétil 

não apenas no que deveria, mas em todo o corpo debilitado, “bateu as botas” 

só de ver a beldade nua. O coração debilitado, que pulsava emoções, foi o 
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mesmo que o traiu na sua melhor hora. Ainda a seu respeito, as histórias 

correntes diziam que o sujeito, de pão-duro e miserável que era, morreu tão 

erétil que foi preciso um caixão especial para acomodá-lo.  

A vida do velho, é certo que não de todos, é povoada dessas coisas. Quando 

sadio, não faz isso ou aquilo porque é velho, está fora de forma; quando 

doente, não faz porque a doença o impede. Se é rico, às vezes a riqueza, por 

si mesma, só serve para criar-lhe embaraços, visto que, nessa fase da vida, as 

aspirações e necessidades das pessoas nem sempre serão respondidas pelas 

relações de compra e venda. Disso depreende-se ser a velhice avançada uma 

espécie de beco sem saída: para qualquer lado que se queira locomover, há 

sempre um obstáculo a se interpor, dificultar ou impedir a passagem. 

Ironicamente, à medida que a velhice progride, a única via desobstruída, larga 

e pavimentada por onde o velho se movimenta, sem tropeços, é a que conduz 

à falência orgânica e, consequentemente, à morte. Infelizmente, por mais que 

se queira imaginar que essa constatação não seja verdadeira, aí está ela a nos 

desafiar. E o desafio maior, a nosso ver, não está em negá-la ou em afirmá-la, 

mas em enfrentá-la com resignação e coragem.  

Para o enfartado ou o acometido por um acidente sério ou doença grave, ainda 

que perfeitamente recuperado, tempo para refletir sobre os mistérios e o 

significado da vida é precisamente o que não lhe faltará. Ele não precisa, como 

imaginam os familiares, de ser o tempo inteiro lembrado dessa condição; o 

enfarto, como qualquer outra doença grave, tem suas formas genuínas de 

comunicação. Apenas quem já esteve à beira da morte sabe perfeitamente o 

exato significado dessa situação. Por isso, dela não precisa ser lembrado; ela 

é, por si só, a lembrança viva. Pessoalmente, posso confirmar isso, por ter-me 

recuperado de um choque anafilático ocasionado por uma injeção venosa de 

um composto vitamínico.  

A perspectiva de lidar com a morte é uma sensação de difícil descrição. O 

indivíduo não deseja partir, se consciente, porém, não há desejo nem força que 

detenha o fluxo da morte quando o momento é chegado. Cada um terá, 

conforme o destino ou a maneira como viveu, um fim único. O morrer, da 

mesma maneira que o nascer, é uma missão indelegável, é uma incumbência
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intransferível, embora fosse esse o desejo de muita gente. A sabedoria, por 

isso, ensina que a melhor forma de lidar com a morte é estar constantemente 

preparado para vivenciá-la. Ninguém morre de véspera, nem mesmo os 

suicidas. E a melhor preparação para a morte, segundo nosso juízo, é a vida 

que ensina. É conferindo sentido a vida, explorando as suas fronteiras, 

amando-a que vamos desvendando não apenas os seus segredos, mas 

também os mistérios da morte. É explorando todas as possibilidades que a vida 

poderá e certamente oferece, que o vivente vai, aos poucos, vivenciando, da 

mesma maneira, os segredos da morte. E assim, quando a licença de viver não 

for mais renovada, isto é, quando a morte resolver saldar, sem delongas, as 

contas, o vivente entenderá que o ato de morrer não é somente perda, mas 

também a oportunidade derradeira para o linho da caminhada rumo à vida 

eterna ou a outros estágios superiores. É morrendo que se nasce para a vida 

eterna.  

 


