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Evitar o mal-estar o agrava ainda mais, diz autora de "Angústia"
MARCELO JUCÁ
Escrito pela psicanalista e doutora em psicologia clínica, Sonia Leite, o livro "Angústia"
busca traduzir o significado da experiência que inspira as mais diferentes interpretações
no campo da filosofia, medicina e psicanálise.

Em entrevista à Livraria da Folha, a autora responde as principais dúvidas sobre esse
incansável sintoma que atormenta o homem desde seus primeiros dias, e o diferencia da
depressão e ansiedade, palavras também muito usadas no cotidiano.
Siga a Livraria da Folha no Twitter
"A angústia expressa o fato de que nascemos desamparados e dependentes de outro ser
humano e sempre que revivemos situações de desamparo nos reencontramos com uma
ausência de respostas sobre o que somos e o que queremos", explica.
De forma clara, expõe as principais causas da angústia moderna, diferencia a
interpretação da psicanálise para outros tratamentos, como psicologia e psiquiatria, e por
fim, esclarece se a angústia tem cura.
Confira a entrevista.
*
Livraria da Folha- Na obra, você faz o resgate que, desde sempre, a angústia acompanha
a história do homem. Nos tempos atuais, é possível dizer que ela está "pior" do que
antes, dada a enorme oferta de desejos por parte do mercado? A saber, eletrônicos,
carros, casas, sexo, etc.
Sonia Leite- Na realidade, a oferta maior por parte da sociedade tem sido de objetos
mais do que de desejos. O que caracteriza a nossa época talvez seja, exatamente, o fato
de que os objetos são inúmeros, mas, também, plenamente descartáveis e inutilizáveis
num tempo muito curto o que acaba por tornar o desejo também obsoleto. Trata-se muito
mais de gozar imediatamente dos objetos, vistos como descartáveis, do que desejá-los.
Porque desejar não é o mesmo que ter. Se tomarmos a perspectiva da psicanálise da
angústia como ausência de desejo é possível de fato considerar uma emergência mais
notável desse afeto em nossa época mais do que em qualquer outra.
A angústia é uma dor mental que, dependendo de sua evolução, atinge também o físico?
A angústia é fundamentalmente algo que se sente no corpo, como afirma Freud, é o
momento em que toda representação psíquica se ausenta do ponto de vista do sujeito.
Não se trata, portanto, de um sentimento e, sim, de um afeto. Mas o fato de ser uma

experiência basicamente corporal não significa que o tratamento deva visar
exclusivamente o orgânico. A angústia é muitas vezes desagregadora exatamente
porque o sujeito perde suas referencias imaginárias e simbólicas e, por isso, a
importância de um tratamento que resgate o discurso do sujeito, ou seja, as
representações psíquicas tão fundamentais para situá-lo mais uma vez no mundo.
Como saber se uma pessoa está, de fato, angustiada, depressiva ou ansiosa? Há como
notar diferenças?
A palavra utilizada pela psicanálise é angústia. A angústia pode se apresentar como um
sinal de angústia ou na forma de uma angústia automática ou real (crises de angústia). A
depressão é uma forma de dor (psíquica, moral) que pode servir de defesa contra a
angústia e se diferencia da angústia pelo fato desta última se caracterizar por descargas
no corpo que afetam a respiração e os batimentos cardíacos, por exemplo. A depressão
implica num certo desinvestimento do mundo devido a uma impossibilidade do sujeito
fazer o luto por determinadas perdas e reencontrar um sentido para sua existência.
Existem níveis diferentes de depressão e deve-se ter o cuidado de não confundir a
tristeza normal que faz parte do luto constitutivo das perdas que compõem a vida, de um
estado patológico constante em que a pessoa não consegue mais criar laços com as
coisas e as pessoas.
Lidar com a angústia também sofreu modificações com o tempo, ou tudo, grosso modo,
depende de uma mente focada e serena para lidar com o mal-estar do cotidiano?
A angústia é estrutural, o que significa dizer que não é possível erradicá-la da existência
humana. A angústia expressa o fato de que nascemos desamparados e dependentes de
outro ser humano e sempre que revivemos situações de desamparo nos reencontramos
com uma ausência de respostas sobre o que somos e o que queremos. Muitas vezes as
chamadas crises de angústia ocorrem porque a pessoa tenta evitar essas situações
abdicando de certas escolhas na ilusão de que assim encontraria um estado livre de todo
sofrimento. Mas o que ocorre é exatamente o contrário. Quanto mais se tenta evitar o
mal-estar mais ele se agrava. Se a pessoa, por outro lado, consegue enfrentar o
mal-estar que faz parte do cotidiano, ela consegue suportar o fato de que a vida sempre
apresenta um lado de insatisfação, e de incerteza, que deve ser atravessado para que
um tanto de felicidade possa ser desfrutada.
O que a psicanálise, ao contrário da psiquiatria e psicologia, oferece no tratamento da
angústia?
A experiência psicanalítica inclui como parte do tratamento o encontro consentido com a
angústia e uma aposta na recriação da vida. A proposta não é considerar esse afeto
como um sintoma a ser erradicado, mas, fazer da presença da angústia um momento
propício para o sujeito recolocar as suas escolhas perante a existência. Para esse
caminho é imprescindível a presença do analista que se caracteriza pela abstenção de
valores pessoais ou de expectativas morais.
Esportes, ioga e artes também podem ser úteis para enfrentar e descarregar as
frustrações?
Todas as atividades que enriquecem a vida e abrem novas experiências são
fundamentais para as pessoas e não entram em contradição com a experiência
psicanalítica apesar de que esta última se caracteriza por ser outra proposta que não tem
uma relação direta com essas atividades.
A angústia pode ser curada?
Para a psicanálise, a angústia é algo estrutural à existência das pessoas e revela a
marca do desamparo humano. Por outro lado, a exacerbação da angústia revela a
presença do conflito neurótico, ou seja, o fato de que a pessoa em questão nada quer
saber do seu desejo. O objetivo do trabalho analítico é possibilitar um resgate do desejo
inconsciente de modo que o sujeito possa se reinscrever na vida.
*
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