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O MEU EU DANÇA NO ‘’CARNAVAL’’ DAS MÁSCARAS: 
UMA BIOPATIA SOCIAL 

 
 

Rafaela Tinti 
Ms: Maria Lúcia Lorenzetti 
Defesa: Novembro de 2006. 
 
Resumo: O trabalho foi desenvolvido a partir do tema peste emocional. Reich a descreveu 
como sendo uma biopatia social, pois acomete o ser humano e se manifesta socialmente. 
Acrescenta aspectos históricos como o Fascismo do século XX para ilustrar a peste como 
epidemia. Como o ser humano está intrínseco ao meio social, o trabalho visa investigar o tema 
no intuito de identificar e conhecer a estrutura e a origem da fonte do caráter pestilento no 
intuito de mostrar o dinamismo de ação comum, pois tais características aparecerão no meio 
social consequentemente. Essa estrutura da peste emocional foi explanada com ênfase nos 
aspectos referentes ao pensamento, ação, sexualidade e trabalho; assim como a origem da sua 
estruturação biopática. Ao final, de maneira bastante suscita, se apresenta algumas 
possibilidades de alívio e precauções aos ataques da peste. Nas considerações finais foram 
enfatizadas questões relevantes como: a repressão sexual no meio social e o poder de escolha 
como instrumento de vivenciar a liberdade.   
 

Palavras-chave: ; peste emocional; repressão sexual, Wilhelm Reich 
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Você é um sonhador? 

Sim! 

Não tenho visto muitos ultimamente. As coisas andam difíceis para os sonhadores. 

Dizem que o ato de sonhar está morto. Ninguém mais sonha.  

Não está morto!  

Apenas foi esquecido. Removido da nossa linguagem.  

Ninguém ensina, então ninguém sabe que existe. 

O sonhador é banido à obscuridade. Estou tentando mudar isso.  

Espero que você também esteja... todos os dias. 

Sonhando com nossas mãos e mentes. 

 Nosso planeta está diante dos maiores problemas que já enfrentou.  

Não se entedie! 

Esta é a época mais fascinante em que poderíamos esperar viver. 

E está apenas começando! 

(Filme: Waking Life) 
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Aqueles que atiram as primeiras pedras, aqueles que espalham os 
boatos mortais e aqueles que lançam a polícia, os juízes, os cães, a 
multidão e os psiquiatras no enlaço do meliante, do vagabundo, do 
judeu, do negro, do imigrante e do marginal e aqueles que lançam, com 
grandes gritos místicos, suas furiosas ‘’verdades religiosas, políticas, 
científicas, e todos aqueles inumeráveis que se arrebatam em coro – na 
igreja, no partido ou na seita – atrás dos führers, aglutinam-se e formam 
multidões para saborear a calúnia, divulgar o boato, inflar as brigadas de 
aclamações, alimentar as fogueiras, acorrer ao linchamento e assegurar 
de coração a boa administração dos hospícios, das prisões e dos 
campos de concentração e a massa imensa e pretensamente silenciosa 
que se regozija sempre ao atirar as ultimas pedras – eis algumas das 
figuras da pestilência caracterial-social que Reich descreve amplamente  
sob a denominação ‘’peste emocional’’ (DADOUN, 1991, p. 331). 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

Guerras, politicagem corrupta, difamações ao vizinho, tudo isso já se tornou 

intrínseco à pauta do dia-a-dia discutido pela sociedade atual. Porém, o que percebo é 

que estas ‘’histórias’’ apenas se perpetuam (geralmente de maneira insinuante e 

difamatória) de quarteirão a quarteirão sem conclusões, tampouco soluções. É claro 

que nada disso é novo, há tempos o homem alimenta e se alimenta destas falácias, 

porém, as consumindo como verdades. 

 Infelizmente esta é uma realidade medíocre que acomete uma generosa parcela 

dos cidadãos do mundo, e serve como amostra de um cotidiano característico de uma 

sociedade vítima de ataques da peste emocional1. Visto que esta é uma realidade 

social ‘’reincidente’’, ou melhor, uma realidade social que caminha entre o paradoxo da 

atualidade e dos tempos de ‘’sempre’’, justifica-se o tecer de uma explanação sobre o 

tema peste emocional. Todavia, fica enfatizada a não utilização deste tema apenas 

como crítica ao sistema atual, mas uma tentativa de elucidar uma problemática que 

pertence e historicamente pertenceu à realidade social, algo que está intrínseco ao ser 

humano e à sociedade. 

 Foi por pensar nesta realidade social e pelo interesse na obra de Wilhelm Reich 

que surgiu a possibilidade de refletir sobre o tema peste emocional. Ao entrar em 

contato com sua obra é possível encontrar exemplos claros dos ataques que sofreu de 

pessoas empesteadas, principalmente por seu engajamento no meio social, sua luta 

contra a repressão social e sua visão de homem e de mundo que se diferenciou da 

prática clínica vigente na época. Foi Reich que, através de suas experiências conseguiu 

nomear e entender esta biopatia social a qual chamou peste emocional.  

 Portanto, antes de pensar se alguma coisa pode ser feita em relação ao ataque 

peste, faz-se necessário investigar e conhecer a origem da peste para poder identificar 

sua estrutura através de aspectos como: pensamento, ação, sexualidade e trabalho. 

Portanto, partir para possibilidades de combate a peste. Para tal, se torna 

                                                   
1 De modo sucinto, peste emocional é considerada uma biopatia de caráter que se manifesta no meio 
social (Reich, 1995).  
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imprescindível o uso das obras de Reich no processo de construção deste trabalho, que 

vai do entender teoricamente, ao sentir propriamente sua força. 

 Reich (1967), partindo de uma perspectiva pessoal sobre os fatos da história 

social atribuiu à peste emocional o sinônimo de “Modju”, que se constituiu a partir da 

junção de ações características do caráter pestilento. Reich descreve a origem do nome 

Modju da seguinte maneira: 

 

Mocenigo, um idiota, um Zé-Ninguém, que entregou um grande cientista, 
no século XVI, à Inquisição. Esse cientista era Giordano Bruno. Esteve 
preso durante 8 anos e depois foi queimado na fogueira. Este Mocenigo 
era um Zé-Ninguém que não sabia nada, não aprendia nada, não podia 
aprender nada. Ele queria receber uma boa função de memória, de 
Bruno. Percebe? É MO-cenigo. E DIJU é Djugashvili. É Estaline (Reich, 
p. 23, 1967). 

 

 

O indivíduo acometido pela peste emocional, embora seja bastante esperto  

quanto ao saber como lidar com as pessoas e contenha uma grande quantidade de 

energia biológica (pode ser entendida como libido enquanto energia sexual atuante no 

campo psíquico), é incapaz de viver uma vida naturalmente verdadeira. Conseqüência 

de uma educação precária de contato2, autoritária; uma educação que impede a 

espontaneidade de nossas crianças (REICH, 1967).  

Estas concepções provêm de anos de estudo e doação à cientificidade e a 

preservação da vida, na qual Wilhelm Reich protagonizou e defendeu seus ideais, 

sofrendo sua trágica conseqüência. Pois para ele, o homem científico tem de provar na 

prática cada uma de suas afirmações, tem que refletir, procurar novos caminhos e 

reconhecer erros; enquanto pesquisador, precisa examinar e refutar falsas teorias, e a 

cada nova realização expor-se a maldade humana e lutar até a vitória (REICH, 2001). 

Reich, ao longo de sua vida, foi acometido por episódios depreciativos, 

repreendido por suas teorias acerca da sexualidade humana, sobre sua forma de viver 

e encarar a dinâmica da vida. Dado isso, não é surpresa encontrar em suas 

bibliografias exemplos claros, sofridos por ele, em decorrência de pessoas infectadas 

                                                   
2 Contato: percepção da sensação produzida pelo movimento de energia acima de um certo nível mínimo 
mais a sua excitação (BAKER, 1980, p. 308). 
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pela peste emocional. Foi o primeiro homem a estudar deliberadamente e a entender 

de maneira satisfatória a base biopatológica do suplício decorrente da supressão da 

vida de amor genital, visando ao longo de sua vida métodos práticos de combatê-lo. 

Chamou atenção ao fato da chaga emocional ser o único inimigo do homem, pois a 

menos que fosse combatida, tornaria impossível a eliminação da agonia da criança, do 

adolescente e das multidões de seres humanos, biofísica e emocionalmente doentes 

(REICH, 1998).  E, acerca do nosso dever como profissional da saúde, que lida com as 

pessoas, com a saúde delas, Reich coloca: 

 

 

Pela primeira vez na história da medicina, a peste emocional, que é 
formada e mantida pelo medo das sensações orgânicas, encontrou seu 
oponente médico. Este é o nosso grande dever: CAPACITAR O ANIMAL 
HUMANO ACEITAR A NATUREZA QUE EXISTE DENTRO DE SI, 
PARAR DE FUGIR DELA, E PASSAR A DESFRUTAR DAQUILO QUE 
AGORA TANTO O ATEMORIZA (REICH, 1995, p. 446).  

 

 

 Reich perseguia seus grandes ideais, preocupado não apenas com questões 

exclusivamente biológicas e psicológicas que envolvem o ser humano, mas preocupado 

sempre com questões sociais intrínsecas às outras ordens. Percebe a complexidade do 

ser humano bio-psico-social. Trilhava o caminho da ciência na tentativa de buscar 

alternativas para contribuir com a vida e com todos que dela se beneficiam. 

 Portanto, pretendo que esta pesquisa possa contribuir como coadjuvante para 

uma reflexão crítica e para por em prática constructos teóricos que por vezes não saem 

do papel, e acabam não passando de frases bem formuladas por estarem desprovidas 

de ação. Desta maneira, o que ouso almejar é que o mesmo sirva para as pessoas 

tornarem suas vidas e de outros, mais saudável; para que no meio acadêmico as 

pessoas que entrem em contato com esta problemática possam se perceber, se 

questionar; além de servir como base, meio introdutório para futuras propostas de 

intervenção e aplicabilidade teórico/prática; também, que possa servir como subsídio 

teórico para a sociedade perceber a necessidade de cuidar das crianças, e de modo 

geral, entrar em contato com sua realidade, com seu processo natural de 

desenvolvimento.  
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 Dito isto, faz-se primordial que o ser humano, enquanto fazendo parte deste 

carnaval, que nada mais é do que o meio social, suspenda a necessidade de fazer uso 

de tantas máscaras, que apenas ajudam o ser humano a se distanciar, a se proteger de 

si e de outros, se fazendo quase imperceptível, ou seja, permanecendo nos moldes 

‘’ideais’’, que pensa ele (pensamos nós), seja esta a única maneira de ser convidado 

para o baile.  
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1. PESTE EMOCIONAL 

 

 

O ser humano... O ser humano é estômago e sexo e tem diante de si 
uma condenação, terá obrigatoriamente que ser livre! Mas ele mata e se 
mata com medo de viver! Por isso meus olhos estão cegos, para não 
enxergar a gosma desses pecadores. Meus ouvidos escutam uma voz 
que diz: Padre! Morrer não dói! Morrer não dói! Estamos todos 
condenados, eternamente condenados, condenados a ser livres! (Filme: 
Amarelo Manga, 2003). 

 

 Esta citação mostra nitidamente o reflexo da condição do homem encouraçado, o 

homem que teme a liberdade por estar preso em seu próprio mundo, ou melhor, em seu 

próprio corpo. Este corpo que, segundo Reich (1980) exprime duas necessidades 

fisiológicas básicas no que diz respeito à satisfação, que é a necessidade de alimento e 

a necessidade sexual. Contudo, a necessidade do alimento se mostra num nível mais 

objetivo, compreensível se comparado às necessidades sexuais, que ao longo dos 

tempos vem se transformando, em decorrência da repressão sexual, conteúdo temido, 

ou ainda, escondido. Consequentemente seu temor exigirá maior proteção, e esta 

proteção é o que lhe distanciará de ser livre.  

Portanto, a liberdade do homem encarcerado em seu próprio mundo, liberdade 

que não se percebe mais como uma dádiva, mas motivo de temor e esquiva, por ser 

esta a base intrínseca a todo processo natural, que nada mais é do que o movimento 

fluídico funcional entre o ser humano e o meio onde está inserido, que refletirá na 

expressão e no sentir de cada corpo, no sangue percorrendo as veias, em sentir o 

desejo, o ódio, o amor, em ser verdadeiro com seu próprio eu, contudo, presenciando a 

função de ser e estar na vida, é esta possibilidade de vivenciar esta fluídica 

funcionalidade, esta liberdade que o amedronta. Sendo, o ser humano incapaz de ficar 

defronte ao processo natural da vida, se vê acorrentado em suas couraças, sendo 

assim, acha subterfúgios para se distanciar do processo natural da vida.  

O grande questionamento sobre a liberdade do homem encarcerado em seu 

próprio mundo já não é mais razão para surpresa, tampouco serve para uma amostra 

de espetacular poder do intelectual filosofar.  
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Jean Jean-Jacques Rosseau descrito em Reich (1999, p. 1) traz que “o homem 

nasce livre e por todo lado ele está acorrentado. Mesmo quem se crê senhor dos 

outros; esse ainda é mais escravo do que eles. Como se fez esta transformação? Eu 

não sei”. 

Rosseau a mais de duzentos anos fez esta indagação e não alcançou maiores 

explicações. Assim como ele, muitos já se questionaram e tentaram respondê-la. Reich, 

por sua vez, volta à questão, porém a analisa por uma outra perspectiva e se pergunta 

o porquê do ser humano não conseguir encontrar a resposta para tal pergunta (REICH, 

1999). 

Há muito tempo tal indagação está em pauta, porém o ser humano ainda não foi 

capaz de respondê-la. Existe algo no interior da sociedade humana que impossibilite a 

resposta, alguma coisa impedindo que nos focalizemos na questão correta, deixando 

na penumbra tanto a questão, quanto à resposta correta. Esta penumbra que encobre 

os olhos da sociedade é mais um subterfúgio encontrado pelo ser humano para não se 

relacionar à Vida viva, pois este se amedronta quando defrontado com esta realidade 

de um processo natural. Para que isto não aconteça com perfeição, desenvolve meios, 

subterfúgios para não manter contato com esta realidade de um processo natural. 

Portanto, esta fuga, isto que está oculto pela penumbra é o que Reich discorre em 

algumas de suas obras, como peste emocional. 

É teorizada por ele como uma biopatia3 crônica do organismo que se manifesta 

fundamentalmente na vida social como uma doença endêmica. Ainda que não seja uma 

doença hereditária, sua origem está na relação mãe/bebê (considerando a mãe como 

representante social perpetuando a moralidade), na precariedade do contato físico, 

energético e emocional por quem faz a função materna, atribuindo ao desenvolvimento 

desta criança uma educação baseada numa lógica autoritária e compulsiva (VOLPI, 

2003). Pode-se dizer que este processo é bastante instigante para a formação de um 

organismo encouraçado, a mercê da peste emocional. Pois conforme os escritos de 

Reich (1995, p. 461), “o homem atravessa a vida com as muletas da peste emocional 

                                                   
3 Biopatia: distúrbio resultante da perturbação da pulsação biológica em todo o organismo. Abrange todos 
os processos de doença que perturbam o aparelho autônomo da vida. O mecanismo central é um 
distúrbio na descarga da excitação biossexual (REICH, 2001, p. XXIII) 
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quando as expressões auto-reguladoras naturais da vida são suprimidas desde o 

nascimento”.  

 Segundo Reich (1995) para que o ser humano possa se prevenir dos ataques da 

peste emocional é essencial que compreenda que esta se manifesta nas esferas mais 

importantes da vida. Assim, conseguindo atentar à proximidade das manifestações da 

peste. É prioridade saber identificá-la: na religiosidade utilizada de modo destrutivo, no 

autoritarismo e no moralismo, na politicagem, sobretudo, corrupta, nos métodos sádicos 

de educação e na tolerância masoquista destes ou mesmo na revolta criminosa contra 

eles, tudo que envolve negociata e agiotagem, na pornografia, na criminalidade anti-

social, seus preconceitos, bem como na bisbilhotice e difamação, que são 

exemplificadas em pontos indispensáveis do presente trabalho. Porém o autor ressalta 

que o termo peste emocional não deve ser usado como forma de xingamento, pois não 

está imbuído de significado depreciativo (REICH, 1995). 

Reich (2001), através da sua prática terapêutica percebe a necessidade de 

considerar a estrutura biopsíquica do ser humano em três diferentes níveis. Considera 

como primeiro nível, um nível superficial da personalidade, ou seja, onde os 

comportamentos serão correspondentes às expectativas sociais, moralmente mais 

aceitos pela exigência social. Neste nível, ficam perceptíveis atitudes passivas, 

comportamentos controlados, adaptados.  

Embora este primeiro nível esteja intimamente ligado ao segundo, seus 

conteúdos diferem, pois o 4segundo nível é constituído pelos impulsos secundários, 

impulsos de natureza geralmente sádicas e cruéis. Este segundo nível tem como 

característica uma couraça que se defende tanto de ataques que venham do meio, 

como internos, ou seja, uma espécie de auto-encerramento, que consequentemente se 

refletirá em rigidez e contrações crônicas de músculos e tecidos (CONGER, 1993). 

O terceiro nível é o que Reich denomina como cerne biológico, que está sob a 

pressão exercida pelo contexto social e pelos impulsos secundários, impulsos 

destrutivos. É neste nível que se torna possível, sob condições sociais favoráveis, que o 

homem demonstre sua espontaneidade, que se demonstre como um animal racional, 

que ama, mas, tendo motivo odeia. Portanto é neste nível que a estrutura de caráter do 

                                                   
4 Reich coloca que o segundo nível corresponde ao inconsciente freudiano (Conger, 1993). 
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homem se mostra flexível. Contudo, para que se possa chegar a tal nível, o mais 

próximo da natureza de cada organismo (esta natureza se refere tanto à natureza 

externa do ser humano, quanto para mencionar uma natureza interna, que no caso 

abrange o mundo instintivo, involuntário, biológico, primário (ALBERTINI, 1997)), é 

necessário transpor os níveis mais superficiais, ou seja, ao cair a máscara da placidez 

não será a sociabilidade natural que surgirá, mas sim, o caráter perverso-sádico  

(Reich, 2001). 

Sendo que os três níveis são comuns a todos os seres humanos, a todo tipo de 

caráter, pois representa a estrutura biopsíquica do ser humano, fica clara a dimensão 

indefinida de seres vulneráveis à peste emocional. 

 Por isso que a peste emocional, que se alimenta dos impulsos secundários 

contidos no segundo nível se apresenta tão fortemente expressa nos calcanhares da 

sociedade, devido à realidade social repressora que proporcionou esta infeliz 

estruturação.   

  

1.1 Qual a origem da peste emocional?  

 

“Não faz isso amigo, já se sabe que você só procura abrigo,  

mas não deixa ninguém ver.  

Por que será?”  

(Música: Los Hermanos). 

 

 O homem nasce e, a partir do momento que suas expressões naturais são 

reprimidas, torna-se impossibilitado de mostrar sua espontaneidade, desenvolvendo 

sua proteção contra o mundo externo e seus impulsos internos, no caso, sua couraça. 

Ele apresenta uma alta quantidade de energia biológica, ou seja, energia libidinal, 

contudo, se este indivíduo que contém uma alta tensão biológica for impedido de 
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experienciá-la naturalmente pela rigidez de sua couraça tanto caracteriológica5 (caráter) 

quanto muscular, este se torna uma vítima da peste emocional (REICH, 1995). Como 

conseqüência desta opressão, seu contato com a Vida viva e consigo se tornam 

precários, mesmo almejando viver plenamente, se torna incapaz, existe uma 

‘’contradição entre seu intenso desejo de vida e sua incapacidade básica para 

preencher adequadamente esta vida’’ (DADOUN, 1991, p. 335), resultando num 

profundo ódio a tudo que é vivo.  

Entretanto, este ódio contra o vivo se alimenta da incapacidade de alcançar uma 

satisfação sexual natural, devido à estase6 sexual biológica sofrida pelo organismo. Ou 

seja, é um ser humano que não vivencia a potência orgástica, no qual representa a 

capacidade de abandonar-se, livre de quaisquer inibições, ao fluxo de energia biológica; 

a capacidade de descarregar completamente a excitação sexual reprimida, por meio de 

involuntárias e agradáveis convulsões do corpo (REICH, 1998, p. 94).  

Esta energia advinda da frustração genital, da sua não capacidade de descarga 

completa de energia sexual (impotência orgástica), desenvolve impulsos secundários7, 

especialmente sádicos, que, alimentam o indivíduo empesteado, por exemplo, por meio 

de difamação ou ações sádicas. A couraça, ocasionada por esta alta concentração 

energética (estase), faz com que o impulso original seja bloqueado, dando margem ao 

desenvolvimento dos impulsos secundários. A respeito deste processo Reich (1995, p. 

460) explica que 

[...] o impulso começa com intenção racional; a couraça distorce o 
desdobramento orgânico e regular do impulso; o caráter atingido pela 
peste sente essa obstrução como inibição intolerável; o impulso tem de 
romper primeiro a couraça para poder se manifestar; nesse processo, a 
intenção original e o objetivo racional se perdem. 

                                                   
5 O caráter é uma modificação crônica do ego, no sentido de que é uma proteção contra perigos internos 
e externos. Por ser uma proteção crônica, Reich acredita que é correto chamar-lhe de couraça, mas com 
a ressalva de que não é totalmente rígida e impermeável (Tallaferro, p 189, 1996). 
6 Estase é um conceito utilizado por Reich, tomado do termo grego stasis, que significa estagnação ou 
parada de qualquer fluido circulante. Reich seguirá a proposta freudiana da libido como energia psíquica, 
funcionalmente idêntica a uma energia biológica. A questão da natureza dessa energia biológica será 
compreendida, inicialmente, como uma energia bioelétrica, e, por volta de 1939, como uma energia 
cósmica que se concentra em todo organismo vivo (Reis, Magalhães, Gonçalves, 2005, p. 47, nota de 
rodapé). 
7 O impulso secundário nasce pela impossibilidade da plena expressão do impulso primário, que são 
expressões naturais do corpo que ocorrem quando não há inibições impostas de fora (BAKER, 1980 p. 
308). 
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Na realidade o ser humano age como um hipócrita (pode agir tanto de modo 

consciente como inconsciente), pois expõe a pergunta sobre sua liberdade como se 

quisesse ter o conhecimento da resposta, visto que tal verdade é extremamente 

amedrontadora para ele. O ser doente, acometido pela peste emocional não quer entrar 

em contato com sua couraça8, devido a frustração que vivencia ao entrar em contato 

com sua impotência orgástica, por isso, ao ser questionado sobre sua liberdade, se 

sente ameaçado e foge, e/ou ataca, revida fervorosamente (REICH, 1995).  

Os efeitos da peste se expressam tanto no ser humano, quanto na sociedade, 

visto que se manifestou junto à primeira repressão em massa da sexualidade genital 

sofrida pela sociedade. A peste, assim como qualquer doença contagiosa pode se 

tornar epidêmica e, exemplos que expõe a sociedade aos cuidados da epidemia da 

peste não falta. Dentre as manifestações epidêmicas da peste vale a ressalva para dois 

exemplos clássicos marcados pela história: a Inquisição Católica da Idade Média e o 

Fascismo Alemão do século XX. Nos exemplos citados anteriormente, a relevância se 

apresenta quando visto que o objetivo real e o objetivo dado diferem. Em relação ao 

Fascismo, o exemplo fica claro ao perceber que seus objetivos são incongruentes, pois, 

o objetivo proposto foi de “salvação e pacificação da nação alemã”, sendo que o 

objetivo real era somente a guerra imperialista (REICH, 1995).  

 

1.2 Como está estruturada essa biopatia ?  

 

“Lance o vírus no ar! 

 Sua propaganda não vai me enganar!” 

 (Música: Nação Zumbi). 

 

 Reich (1967) descreve a estrutura emocional do caráter pestilento como sendo 

ativa e volúvel, ou seja, existe uma agilidade bioenergética acima da média, contudo, 
                                                   
8 O termo couraça é aplicado à soma total do caráter e atitudes musculares que um indivíduo desenvolve 
como defesa contra a irrupção de sensações vegetativas e emoções, em particular ansiedade, cólera e 
excitação sexual (Reich, nota nº 25,1967, p. 250). 
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ele explica que esta instabilidade energética é curto circuitada, o que faz com que as 

grandes idéias e boas intenções se dissipem, antes de produzir resultados duráveis. Na 

prática este curto-circuito é responsável por bloquear, por abortar as grandes 

qualidades do indivíduo, e este percebendo seu potencial bloqueado vai se frustrar, ao 

ponto desta frustração chegar a nível crônico. Esta frustração crônica deve se basear, 

assim como em todas as biopatias, numa perturbação da função da gratificação genital. 

Esta é a dita verdade que é tão repugnante para o indivíduo aceitar, pois a verdade 

tende a causar ainda mais frustração. Para que o indivíduo continue neste engodo ele 

desenvolve uma grande capacidade de mentir, sendo assim, ele se apresentará como 

um mestre da arte de enganar, persuadir será hábil na maneira de ‘’saber como’’ lidar 

com as pessoas, esta mentira não tem um padrão determinado, ela acolhe todos os 

níveis da mentira aplicada.  

 Qual será então a brecha que a peste emocional encontra no organismo para 

poder agir desta maneira caracteristicamente maliciosa? Todos os indivíduos têm algo a 

esconder, esta é a brecha que a peste emocional encontra para agir. Esta fragilidade,  

que geralmente se insinua como um sentimento de culpa, é o caminho para a 

instalação e perpetuação da peste no organismo, é o que está sob a máscara da 

mentira que possibilita o ataque da peste ao organismo. Por isso, que o indivíduo 

mostra-se paradoxalmente um ‘’malandro’’ na arte de lidar com as pessoas e um fraco, 

covarde. A honestidade não faz parte de sua arte, negligenciando a verdade ele se 

coloca num círculo vicioso que apenas o fixará ainda mais neste processo do engodo 

vivencial (REICH, 1967). 

 O núcleo da ansiedade social continua sendo a chamada ‘’vida privada’’, ou seja, 

a vida amorosa do indivíduo, estando escondida neste como uma máscara de retidão, 

pode ser equiparado ao núcleo da estrutura da peste, que está diretamente ligada ao 

ódio que o indivíduo sente por todo processo que traz a tona o seu desejo, sua vontade 

orgástica (Reich, 1967). Não tendo como ser de outro jeito, o caráter pestilento só pode 

ser pornograficamente lascivo e sadicamente moralista ao mesmo tempo (Reich, 1995).  

 

[...] o indivíduo reprimido socialmente por uma moral sexual autoritária 
acaba mantendo esta mesma moral repressiva em sua relação com os 
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outros, quer a nível sexual ou em nível das atividades sociais.... Estes, 
novamente, precisam ser obstaculizados por sua natureza anti-social, o 
que será feito por uma maior repressão sexual. Assim 
consecutivamente, em um círculo vicioso, a repressão se auto-reforça 
(GONÇALVES apud REIS; GONÇALVES; MAGALHÃES, 2005, p. 113).  

 

Assim que a peste emocional vitimiza mais um ser humano, assume nesta 

estrutura um tipo de caráter específico da peste emocional, ou seja, o caráter pestilento. 

Este tipo de caráter tende a sobrepujar, se enfatizar sobre o caráter de base do ser 

humano acometido. Para tanto, Reich (1995) aponta que o caráter pestilento manifesta 

características próprias na sua forma de pensar e agir; em relação à sexualidade e ao 

trabalho.   

Contudo, a peste emocional apresenta como característica básica uma 

incongruência entre a ação e o real motivo desta, não conseguindo experienciar seu 

impulso original, o indivíduo apresenta um falso motivo que representará a razão de sua 

ação (REICH, 1995). Por este motivo, é evidente que tanto a repressão quanto os 

impulsos secundários continuem a existir, pois o indivíduo acometido pela força da 

peste emocional teme profundamente entrar em contato com seus impulsos naturais, e 

como conseqüência desta vida regida principalmente por impulsos secundários, seus 

pensamentos, suas ações e reações se apresentam de forma irracional, pois o motivo 

de sua ação será sempre falso.  

 O indivíduo acometido pela peste se orienta por emoções particularmente 

irracionais, sendo assim, seu pensamento segue uma lógica perturbada por conceitos 

também irracionais. É um tipo de pensamento que não aceita argumentos, ele apenas 

confirma uma conclusão irracional já pré-determinada. E não demonstram qualquer tipo 

de ressentimento quando percebem a natureza prejudicial de seus atos, pois acreditam 

nos motivos e objetivos ostentados, embora estes não pertençam a ordem do real. 

Existe uma compulsão estrutural que impede os indivíduos de reagirem sem os 

sintomas da peste, mesmo que suas intenções sejam boas estes ainda são forçados a 

agirem como doentes da peste emocional (REICH, 1995). 
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1.2.1 Pensamento 

 

 O caráter pestilento se baseia em pensamentos irracionais no sentido de que seu 

pensamento não é congruente com seus reais motivos. Por exemplo: um ser humano 

está desdenhosamente falando sobre judeus e você o questiona sobre o que é ser 

judeu. Este, por conseguinte, mesmo se mascarando com respostas bem articuladas 

não saberá dizer o que é um judeu, pois esta forma de pensar está pré-determinada. 

Este ser humano está dominado por pensamentos irracionais uma vez que não percebe 

que assim como o judeu tem sua bagagem cultural, este também tem, e que como o 

judeu, ele é uma mistura biológica e cultural, produto de todas as classes, raças e 

nações. Este pensamento irracional ajuda o ser acometido da peste a não entrar em 

contato com as emoções que estão protegidas por sua couraça, que é o que tanto 

teme, assim, enquanto difama o outro, fica longe de si. Neste exemplo fica claro, 

segundo Reich (1998), que este ser humano se utiliza da difamação para não precisar 

aceitar o quanto se sente superior ou inferior, até porque ele não entra em contato 

consigo, ele não reconhece o real motivo pelo qual desdenha o judeu. Este movimento 

vai de encontro com a necessidade de se proteger, pois entende como perigoso tudo 

ou todos que podem ameaçar sua couraça, por mais que não tenha consciência desta. 

Contudo, como é um tipo de pensar que já está pré-determinado pela doença 

emocional, ele não aceita argumentos, até porque seus pensamentos são congruentes 

com sua ação, mas não com o motivo real, caracterizando seu pensamento irracional 

(REICH, 1995). 

 

1.2.2 Ação 

 

Segundo Reich (1995) o ser humano que se encontra a mercê da peste 

emocional tem como característico do seu caráter (caráter pestilento) uma 

incongruência entre sua ação e o real motivo desta. Embora o real motivo da ação 

esteja sempre disfarçado por outro motivo, sua ação é congruente com sua natureza 

caracterial uma vez que acredita estar agindo certo, nos motivos e objetivos ostentados. 
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Contudo, nem os motivos, nem os objetivos têm base real, seja consciente ou 

inconsciente. Mesmo assim, mesmo agindo por uma lógica irracional, não se ressente 

quando percebe a danosa natureza de seus atos, pois acredita estar agindo certo. Por 

isso que o ser humano acometido pela peste age sob uma compulsão estrutural, pois 

está sempre a procura de proteger sua forma de viver. O caráter com peste emocional 

tentará em todas as circunstâncias e com todos os meios a seu alcance, modificar seu 

ambiente, para que sua maneira de viver e de ver as coisas não seja colocada em 

perigo (p. 470). A partir do momento que ele tenta modificar o meio para não se sentir 

ameaçado, ele se protege de ter que analisar as coisas por seus reais motivos, sendo 

assim, ele estará sempre alimentando este tipo de comportamento. Estará imerso em 

um círculo vicioso criado e nutrido compulsivamente por ele mesmo. Exemplifica-se 

abaixo: 

O marido descobre que sua mulher o traiu e pede divórcio, contudo é preciso 

decidir com quem ficará o filho do casal. O marido pensando estar fazendo o melhor 

para o filho pede a guarda deste com a argumentação de que o está protegendo. Ele 

não reconhece o real objetivo da ação, que é distanciar a mulher do filho, tanto que não 

questiona o fato do filho sentir falta da mãe, pois mesmo que aconteça, ele utilizará de 

todos os argumentos possíveis para apoiar sua convicção de que, como pai, está 

agindo em prol do filho. Ele realmente acredita estar agindo para o bem do filho, não 

reconhecendo conscientemente que o está utilizando como instrumento de vingança 

contra a mulher. O real motivo permeia o ódio que sente contra si e/ou contra a ex-

esposa. Neste caso específico, a compulsão estrutural fica clara na medida em que o 

pai tentará com todas as suas forças salvaguardar sua convicção de estar fazendo tudo 

pelo filho, assim, não precisará entrar em contato com o ódio que sente, e ainda assim 

continuará atacando a ex-esposa. O pai, acometido pela peste emocional coloca todos 

à mercê dos efeitos peste, uma vez que suas ações abatem por toda a família na 

medida em que os sentimentos do filho não estão em pauta nesta vingança “silenciosa”, 

o que consequentemente trará sofrimento para todos. 
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1.2.3 Sexualidade 

 

O ser humano acometido pela peste ou sempre foi orgasticamente impotente, ou 

ficou em decorrência da peste emocional, portanto entrar em contato com este fato traz 

ao empesteado frustração no sentido que percebe sua incapacidade de descarga 

completa. O caráter pestilento assume uma sexualidade com características, ao mesmo 

tempo sádica e pornográfica, onde a lascívia e o moralismo sádico se enfatizam. Devido 

a sua incapacidade de viver uma satisfação sexual plena, desenvolve um ódio a todo 

processo que instigue seu desejo orgástico, causando a angústia do orgasmo. Portanto, 

para que o indivíduo experiencie, em algum nível, uma satisfação sexual, ele reage 

através da difamação e da intriga, que são características da reação da peste, deste 

modo, ele alcançará um tipo de satisfação sexual, porém não genital (REICH, 1995). 

Uma mulher que está em casa, imersa num casamento fracassado vê seus 

vizinhos, um casal de adolescentes, namorando. Estes adolescentes trocam algumas 

carícias e um simples beijo de tchau. Neste momento a vizinha, acometida pela peste, 

ao presenciar tal demonstração de afeto se revolta em nome da moral e dos bons 

costumes e vai de encontro com a mãe da adolescente no intuito de avisá-la sobre o 

que havia observado. Com certo sadismo apoiado numa falsa moral, a vizinha relata a 

mãe da adolescente os pormenores da indecência da filha, provocando certo 

desconforto entre mãe e filha. É importante lembrar que essa confusão se deu por 

causa de um simples beijo de tchau e uma mulher empestada. Na realidade, a vizinha 

teme seus pensamentos e desejos pornográficos, o fato dos adolescentes estarem se 

beijando na rua faz com que, inconscientemente se remeta a tais pensamentos 

doentios, como não deseja entrar em contato com tais desejos recalcados ela os 

desloca para o casal jovem. Para não entrar em contato com sua “imoralidade”, com 

seus próprios pensamentos pornográficos, que no caso é suscitado pelo casal de 

jovens, ela os difama, para conseguir, pelo menos em algum nível, uma satisfação 

sexual, ainda que não genital. Desta maneira sua “imoralidade” jamais será posta em 

pauta. Sua idéia de imoralidade é conseqüência de uma forma de educação calcada no 

autoritarismo e da supressão degradante de seus impulsos sexuais. 
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1.2.4 Trabalho 

 

As massas de pessoas que trabalham e carregam em seus ombros os 
fardos da existência social ou não têm consciência da sua 
responsabilidade social ou não são capazes de assumir esta 
responsabilidade por sua própria liberdade. Isso é resultado de séculos 
da repressão do pensamento racional, das funções naturais do amor e 
da compreensão científica da vida. Todas as coisas que estão 
relacionadas à peste emocional, na vida social, podem ter origem nesta 
incapacidade e falta de consciência (REICH, 2001, p. 298). 

 

Em relação ao trabalho, o ser acometido da peste, da mesma forma com que 

apresenta uma incapacidade em passar pelo processo natural da vida, não consegue 

passar pelo processo gradual do trabalho. Por exemplo: O empestado sonha com um 

cargo de chefia, porém sua ênfase não está na tentativa de crescimento de seu 

ambiente de trabalho. Gostaria muito de ser chefe, pois dessa maneira não precisaria 

fazer, apenas delegar o serviço, pois é incapaz de finalizar suas tarefas. Tem idéias e 

não consegue pô-las concretamente em prática, pois, não tem paciência para tal. 

  Na realidade, a questão de ser impotente orgásticamente o amedronta. Mesmo 

tendo grandes idéias, o ser humano acometido pela peste emocional não consegue pôr 

em prática, por mais que tente não consegue transpor seus pensamentos para o 

concreto, sua ação é bloqueada devido sua incapacidade de sentir satisfação com o 

trabalho. Por isso odeia o trabalho, prefere então as posições de chefia para que possa 

delegar sem precisar fazer o trabalho, pois é incapaz de fazê-lo completamente. Por 

apresentar uma visão de vida feita de fantasias neuróticas e, como ele mesmo é 

incapaz de realizar as tarefas, se predispõe a tornar-se um ideólogo, ou político, ou 

seja, atividades que não necessitam paciência, nem exijam o desenvolvimento orgânico 

(REICH, 1995).  

 Os parágrafos citados acima se remetem teoricamente às características da 

peste emocional. Sendo que cada ser humano exprimi singularidades quanto sua 

estrutura de caráter, pode-se entender que tais características (da estrutura de caráter 
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pestilento) se abaterão sobre a estrutura de cada ser humano de uma maneira 

diferente, ou seja, como citado anteriormente em diferentes níveis. 

 Mesmo compreendendo a peste emocional mais intimamente ligada ao caráter 

neurótico, visto que é considerada uma biopatia de caráter, e percebendo que se 

distingue mais da estrutura de caráter genital do que da estrutura de caráter neurótico, 

Reich (1995) aponta que o ser humano, indiferentemente da sua estrutura caracterial e 

de seus traços mais marcantes, apresenta dentro de si possibilidades; assim como o 

caráter genital também tem suas inibições neuróticas e reações de peste, o ser humano 

acometido pela peste também tem dentro de si possibilidades do caráter genital. 

 Por ser o caráter genital, um tipo de caráter que se mostra mais flexível, ele 

controla as reações da peste da seguinte maneira: 

 

1) Como a estrutura de seu caráter é essencialmente de natureza 
racional, sente suas próprias reações de peste como estranhas e 
sem sentido; 

2) Está tão envolvido em processos racionais, que imediatamente toma 
consciência do perigo de tendências irracionais para seu processo 
de vida. Essa consciência lhe permite manter-se no controle da 
situação (REICH, 1995, p. 474).  

 

Embora se consiga caracterizar o ser humano em diferentes tipos de caráter, 

cada um exige uma visão singular, visto que todos são diferentes. Portanto, mesmo 

refletindo uma estrutura de caráter genital, neurótica ou pestilenta, o ser humano as 

alcança e as vivencia em níveis, ou seja, o caráter genital mesmo sendo considerado 

um tipo de caráter que apresenta maior flexibilidade em relação aos outros tipos, esta 

flexibilidade vai de encontro justamente com as particularidades de cada ser humano 

(REICH, 1995). E é por isso que a estrutura de caráter genital também pode ser 

acometida pela peste emocional, pois nesta estrutura também estão intrínsecos os três 

níveis correspondentes à estrutura comum do ser humano. Mesmo ele chegando mais 

perto do seu cerne biológico, ainda assim, apresenta impulsos destrutivos, e ainda 

assim precisa muitas vezes utilizar de uma placidez para estar na sociedade. Sendo 

assim, por mais que a peste emocional tenha uma forma estrutural específica, o 
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objetivo deve se voltar a aprender a lidar com seus próprios sentimentos e sensações, 

flexibilizar a sua própria estrutura caracterial, fortalece o ser humano a lidar com os 

aspectos da peste emocional mais conscientemente. 

Portanto, o ser humano não deve ser visto como uma estrutura fechada e sim 

como uma estrutura de possibilidades. Reich (1998) afirma que a saúde psíquica se 

caracteriza pelas antíteses vivenciadas pelo ser humano, as alternâncias entre o erro e 

o acerto, entre o ódio racional e o amor racional, ou seja, pelo fato de estar plenamente 

vivo em todas as situações da vida. 
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2. ALGUMA COISA PODE SER FEITA EM RELAÇÃO A PESTE? 

 

“[...] olha só o que eu te escrevi.  

É preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê!” 

(Música: Los Hermanos). 

 

A maneira com que nascemos nus, sem idealismos, sem idéias padronizadas, 

sem falsos moralismos, sem uma ética estética e outras mais variáveis que nos cabe, a 

toda humanidade, faz com que exista uma linha coerente que una, em princípio, a vida 

de todos os seres humanos, independentemente de sua posição sócio-econômica, ou 

mesmo cultural. Contudo, o pensamento, a forma de agir e viver do homem se contradiz 

a este processo natural e primário, a esta raiz, e estes, por conseguinte, se contradizem 

uns aos outros. Desta maneira, mesmo que ainda exista esta linha coerente, este 

tronco comum do gênero humano, existem os pensamentos controversos e anti-

naturais do ser humano, que acabam por tornar esta verdade cada vez mais distante de 

si (REICH, 1967).  

Diante dessa realidade, o fator de mudança deverá se pautar na procura e na 

volta por sua profunda verdade, pois ainda que seja difícil reconhecer e se aproximar 

desta, ela ainda existe dentro de cada ser humano. Esta volta, num sentido de busca 

pelo mais natural possível, busca por flexibilidade, por um movimento mais fluídico de 

energia se dará pela percepção de cada ser diante de seus próprios bloqueios e 

sensações (REICH, 1967). 

Para que realmente se torne possível vivenciar o processo natural é necessário 

supor que o fato de pertencer a uma sociedade onde a repressão sexual é algo 

irrevogavelmente intrínseco aos ditames de uma moral que cultua a negação e propicia 

a formação de organismos impotentes orgasticamente, e sim é irrefutável que haja 

veemência ao combate a peste emocional e a forma extrema de repressão sexual 

(REICH, 1998).  

E, como é possível reagir diante desta forma extrema (caos) de repressão 

sexual? 
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Conforme Boadella (1985, p. 97) existem algumas ações viáveis para esse 

processo. São exemplos destas: 

 

1) União física e mental e satisfação entre duas pessoas que se 
amam mutuamente independente de leis e costumes vigentes. 

2) Libertação de crianças e jovens de sentimento de culpa para que 
possam aproveitar as experiências próprias de cada estágio de 
desenvolvimento. 

3) Evitar casamento ou vínculo com um parceiro até que haja a 
experiência de harmonia mútua, seja física ou em qualquer outro 
sentido. 

4) Nunca ter filhos a não ser que sejam desejados e amados e 
possam ser adequadamente cuidados. 

5) Nunca exigir contato físico ou amoroso como um dever. 
6) Nunca procurar os serviços de uma prostituta, mas escolher um 

parceiro do mesmo nível. 
7) Nunca manter a aparência de um casamento infeliz a despeito de 

“considerações morais” 
 

 

Para que se perpetue uma condição social mais saudável se torna necessário 

que os adultos de hoje percebam a precariedade da educação e ainda suas próprias 

dificuldades. Isto faria com que não projetassem nas crianças dificuldades próprias. 

Visto que na sociedade atual se percebe um movimento cada vez maior dos pais 

delegarem às instituições o papel da educação, se isentando da responsabilidade desta 

e de futuros problemas causados por este tipo de educação (ALBERTINI apud 

AQUINO, 1997) 

Para Reich (1998) é junto com a criança que nasce o grande fruto de esperança 

para uma sociedade mais saudável. Pois desde sempre a criança é vista como um ser 

humano que transporta potencialidades dentro de si, ou seja, a própria representação 

de esperança. 

 Em suma, há urgência no que diz respeito a salvaguardar essas crianças de 

uma humanidade cuja repressão vai se perpetuando ao longo dos séculos. É através 

dessas potencialidades inatas intrínsecas às crianças, que se respalda a esperança 

viva de parar o círculo vicioso propiciado pela repressão sexual social e alimentado pelo 

ser humano na sua individualidade.  
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Ainda para o autor, a viabilização dessa visão de mudança a partir da criança só 

será possível a partir do momento em que haja uma tomada de consciência da 

importância de se prestar mais atenção na responsabilidade individual e social no que 

diz respeito aos direitos e cuidados às crianças. Protegê-las de uma educação 

autoritária e repressiva deve ser o ápice da atenção e do cuidado que o ser humano 

estará dando ao seu desejo de mudança. É a partir desse “fazer responsável” que 

estaremos sendo congruentes com nossa real perspectiva de futuro. “Para poder lidar 

corretamente com a sexualidade da criança, é preciso que a pessoa conheça por 

experiência própria o que é o amor” (REICH, 1998, p. 61). 

Sendo assim, Albertini (apud AQUINO, 1997), através de estudos sobre as obras 

de Reich reuniu, sucintamente, três propostas que visam a promoção à educação para 

crianças e adolescentes, no qual se remete a questão do limite como ponto essencial. 

1º Conquista de um equilíbrio entre a frustração e a satisfação pulsional. A boa 

educação seria aquela que conseguisse colocar limites sem inibir a vida pulsional da 

criança. O equilíbrio entre os extremos (repressão sexual e libertinagem); 

2º Educação e auto-regulação. A proposta visa potencializar as qualidades 

singulares de cada criança e adolescente, sem a necessidade de poda de seus 

potenciais inatos; evitar que as ações educativas criem dificuldades desnecessárias e 

não previamente existentes; 

3º Perceber a sexualidade da criança como algo natural. Contudo para que esta 

prática seja viável, se faz necessário que o ser humano educador consiga reconhecer 

nele próprio sua natureza, sem afastar a criança de suas funções biológicas, primárias, 

auto-reguladas, ou seja, sem afastar de sua natureza interna sábia. Para tanto, faz-se 

necessário o bom estado emocional do educador, que por conseqüência reverbera no 

bom desempenho das atividades educativas.  

Se considerarmos que se apreende em qualquer lugar e com qualquer pessoa, 

então todos os seres humanos que fazem parte de uma sociedade têm sua parcela de 

responsabilidade. Passa de uma responsabilidade individual, delegada aos pais e 

professores, para uma responsabilidade social.  

 

Só uma coisa importa: viver uma vida boa e feliz. Faça o que o seu 
coração mandar, mesmo que ele o leve a caminhos que almas tímidas 
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evitariam. Mesmo quando a vida for um tormento, não permita que ela o 
torne insensível. (REICH, 1998, p.127). 
 

 

O ser humano, responsável pela educação, deve ter acima de tudo um cuidado 

consigo, pois estando imerso às leis da repressão sexual, se torna um perpetuador 

deste modelo. A importância de um olhar para suas profundezas, tende a bruxulear no 

cuidado ao outro, isto é, o ser humano adulto só poderá oferecer uma educação 

saudável quando este se encontrar saudável (ALBERTINI apud AQUINO, 1997) 

E qual a proposta para o ser humano adulto, acometido da peste emocional, que 

realmente gostaria de ser um bom educador? Um pai amoroso, um amante, um amigo 

leal, que vive numa sociedade suscetível às conseqüências da repressão? 

 A proposta reichiana é uma tentativa de trazer o ser humano para mais perto de 

si, conseqüentemente de suas verdades, liberdade e responsabilidade. É através da 

psicoterapia corporal que Reich propõe um trabalho na busca de flexibilização das 

rígidas couraças que atuam enquanto suas verdades permanecem escondidas; 

buscando a primazia do processo natural, sua funcionalidade e crescimento (REICH, 

2003). 

 
“Para compreender o significado da vida, é preciso antes de tudo amar a 
vida, é preciso estar totalmente submerso nela. Só então se 
compreenderá o significado da vida, entender-se-á para que se vive. 
Vida, em contraste a tudo o que o homem criou, é algo que não exige 
teoria. Quem é capaz de funcionar na vida não precisará de uma teoria 
sobre a vida” (BOADELLA, 1985, p. 229)  
 

 

 Portanto, continue fazendo o que sempre fez e faz. Continue a varrer sua casa, a 

levar o cachorro para passear, buscar seu filho no colégio, amar sua esposa, sua mãe, 

só com uma diferença... Se perceba em cada uma dessas situações, se permita estar 

em contato com outro, se inclua e se importe com isto, então tudo o que precisa fazer é 

viver verdadeiramente sua liberdade de escolha.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho se baseia na pesquisa bibliográfica, primando por titulações 

específicas em Wilhelm Reich, para captar subsídios teóricos que possam sustentar um 

entendimento em relação ao tema proposto, no caso, peste emocional. 

 Uma pesquisa bibliográfica  

 

[...] pode ser considerada um procedimento formal com um método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui 

no caminho para se conhecer a realidade ou descobrir verdades 

parciais. Significa muito mais que procurar a verdade: é encontrar 

respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos 

(LAKATOS, 1995, p. 43). 

 

Seguindo a perspectiva de pesquisa bibliográfica de cunho reflexivo-crítico, 

buscou-se subsídios condizentes com a temática especificamente na perspectiva 

reichiana, uma vez que o autor discorre com propriedade a respeito da peste 

emocional.  

Na seleção de materiais, para compor a revisão bibliográfica deste estudo, que 

prescinde a priori conhecer a concepção de peste emocional através da proposta 

teórica de Reich relacionando a realidade social descrita pelo mesmo. 

A escolha de Reich para o presente trabalho, se deu na ânsia de conhecer o que 

o autor denominou como peste emocional, de modo a desmembrar este conhecimento 

contrastando com algumas características da prolixa realidade social. 

A metodologia utilizada para esta pesquisa, foi direcionada de modo a oferecer 

uma reflexão crítica, e para tal obteve sustentação a partir dos seguintes passos: 

• Definição do assunto 

• Seleção de material bibliográfico 

• Leitura e fichamento do material bibliográfico 

• Análise e discussão do material bibliográfico 
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• Considerações finais 

• Organização e estruturação 

A partir da definição do assunto, deu-se a seleção do material pertinente a 

pesquisa, direcionando a leitura e a discussão dos conteúdos explicitados pelos autores 

acerca da peste emocional na perspectiva de Reich, sendo que esta correlação tornou-

se fundamental para compreensão do tema. 

A análise bibliográfica se estruturou imprescindivelmente sobre uma ótica 

reichiana, levando em conta que foi Wilhelm Reich quem se apropriou da relevância de 

estudos sobre a peste emocional. Pois o mesmo discorre sobre peste emocional 

compreendendo-a cientificamente enquanto percebe os efeitos desta ao longo de sua 

trajetória fortemente vivenciada em meio aos padrões da realidade social. Sobretudo, 

as considerações finais, apresentam o reflexo da conseqüente discussão apoiada sobre 

os constructos teóricos de Reich acerca do tema peste emocional, tornando possível a 

construção de respaldo em uma perspectiva pessoal, evidenciando a relação entre 

peste emocional e realidade social. 

Para esta modalidade de pesquisa, Marconi e Lakatos (2001) ressaltam a 

necessidade de efetuar um levantamento de bibliografias publicadas, em forma de 

livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Para tal, a procura deste 

material se deu na Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde e Biblioteca 

Central da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) entre outras. E por fim, aquisição 

de bibliografias pela pesquisadora. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Deixe-se acreditar, nada vai te acontecer,  
tudo pode ser, nada vai acontecer, não tema, esse é o reino da alegria... 

 (Música: Mombojó) 
 

 

O contato com as obras de Reich, para a construção deste trabalho, incitou 

justamente a questão, visto em exemplos, do quanto ele próprio foi acometido da peste. 

Quando descreve em seu livro Escute, Zé-Ninguém! que pode falar sobre suas ações e 

pensamentos irracionais porque também já os teve, reforça o quanto todos estamos a 

mercê de sermos infectados pela peste emocional. Durante o processo, e através de 

leituras fui percebendo episódios em que fui também sua vítima. A percepção deste fato 

acrescentou no sentido que pude perceber na prática, o que teoricamente tentava 

entender. Deste modo, ficou bastante claro o porquê da ênfase dada pelo autor à 

suscetibilidade de todos diante das forças da peste emocional.  

Com esse trabalho foi possível entender peste emocional de duas diferentes 

maneiras. Primeiro, como ameaça à busca por uma estrutura caracterial mais flexível e 

segundo, como oportunidade de crescimento. Visto que a peste emocional é uma 

biopatia que nos acomete em episódios, diferente da nossa estrutura caracterial de 

base. Sendo assim, suas reações cintilam em comparação ao nosso modo padronizado 

de lidar com a vida (determinado por nosso caráter de base), facilitando o movimento 

de se perceber e consequentemente o processo de tomada de consciência. 

Se a partir da tomada de consciência de si, seja através de psicoterapia, ou 

através de uma auto-reflexão, conseguirmos, em algum nível, a flexibilização de nossas 

couraças, conseqüentemente, nossa luta interna se aliviará e aí sim teremos força para 

não mais precisarmos lutar, nem se esconder de nós mesmos e de outrem. 

Nós somos nossos mais cruéis inimigos na medida em que nos boicotamos, nos 

acomodamos à perpetuação da repressão sexual, nas suas formas extremas. O 



 32

equilíbrio entre as forças repressoras é um ideal a alcançar. O equilíbrio entre a 

repressão rigidamente imposta e o total liberalismo “baila” no discurso de muitos. 

Alguns fazem desta discussão um caminho de busca por oportunidades de mudança, 

enquanto outros preferem continuar na tagarelice sem propósito. Aliás, no propósito da 

estagnação, por covardia ao doloroso processo de crescimento. Das duas formas 

continuamos sem sair do lugar, não há equilíbrio enquanto caminharmos pelo 

extremismo. 

O ser humano munido com sua máscara de sociabilidade e simpatia, a partir da 

compreensão deste trabalho foi, em algum nível desmascarado. Portanto, a exploração 

deste tema tornou acessível à compreensão de alguns aspectos referentes a peste 

emocional e para esta, pode-se dizer 

 

[...] estamos começando a exigir de você como você exige dos outros, 
que se submeta as leis da vida e que dedique tanto esforço para se 
aprimorar quanto gasta para criticar os outros; ...; estamos aprendendo 
cada vez mais a respeito de sua ganância, sua irresponsabilidade, sua 
paixão pelos mexericos (REICH, 1998,p.106-107). 

 

Então será que deixaremos que esse conhecimento seja mais um, para não ser 

utilizado? A proposta, é fato, não é nova. Até porque Reich, com todo mérito as estudou 

e desenvolveu utilizando o homem como próprio objeto de estudo. Sendo assim, os 

caminhos que ele buscou descrever para esta tal flexibilidade/felicidade encontra-se 

dentro de nós, basta coragem para procurar. Agora já temos o conhecimento, e com 

isso a responsabilidade de escolha. Não é novidade que conhecimento é poder, mas 

isso se soubermos utilizá-lo de modo consciente. 

Que a esperança do mundo está nas crianças até as pessoas com menor poder 

intelectual sabem, porém o que a sociedade faz com esta informação? A sociedade não 

sabe o que fazer, ou prefere não ver? Porque a partir do momento que esta sociedade 

doente se deparar com a verdade de que somos, como diz Reich, uns Zé-Ninguéns que 

fazem de conta que fazem, aí sim perceberemos a necessidades da procura de nós 

mesmos. 
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A idéia de uma educação voltada à repressão dos impulsos sexuais das crianças 

e adolescentes se pauta no desejo de pais que almejam obediência fiel de seus filhos. 

Contudo, este movimento salienta o bloqueio necessário para fazer com que os desejos 

e vontades infantis sejam suprimidos até que tais pais tenham em casa um bonequinho 

de borracha, sorridente e bem comportado (REICH, 1998).  

O temor que aprendemos impostamente a ter dos nossos impulsos naturais, 

nossos desejos, torna primário nosso engodo vivencial, no sentido que alimenta o 

círculo da repressão sexual exercida pela sociedade, no qual, nutre nossos impulsos 

secundários. Por isso é tão difícil não perpetuar a repressão, pois desta maneira 

estamos protegidos contra nós mesmos. 

O interesse para a construção deste trabalho veio de encontro, justamente, com 

o sentimento de indignação diante do que estamos fazendo das nossas vidas. Por isso 

a necessidade de investigar sobre peste emocional. Conhecer e identificar seus 

mecanismos faz-se essencial no combate à ignorância e confusão decorrentes do caos 

vivenciado nos níveis bio-psico-social. É sabendo reconhecer as reações da peste que 

podemos nos proteger dela. 
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