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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo demostrar que um processo psicoterapêutico com adolescentes 

conduzido por um logoterapeuta e pautado na sensibilidade é eficiente e contribui para que a 

psicologia cumpra seu papel social e transformador. Para tanto, foram apresentados e 

analisados três casos, orientados pelos conceitos fundamentais criados por Viktor Frankl, 

relacionando-os a outras pesquisas de teóricos da logoterapia e críticos do mundo 

contemporâneo. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to demonstrate that a psychotherapeutic process with teenagers conducted by 

a logotherapist and lined on sensibility is efficient and contributes to the psychology social 

and transforming role achievement. To do so, three 

cases were presented and analyzed, guided by the fundamental concepts created by Viktor 

Frankl, relating them to other theoretical research of logotherapy and critics of the 

contemporary world. 
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Introdução 

 

Sempre acreditei que a função do psicólogo vai muito além do trabalho realizado no 

consultório. Liderando processos transformadores, esse profissional exerce uma função social, 

que transcende as buscas individuais e contribui para o posicionamento de cada indivíduo no 

mundo, encorajando-o a questionar e atuar de forma a melhorar realidades.  

Venho me especializando no atendimento psicoterápico de adolescentes e a minha 

grande inquietação, que se tornou objeto deste trabalho, é a forma apática e descrente – de seu 

próprio potencial, das pessoas e do mundo – com que esses adolescentes chegam até mim. 

Fato que não é surpreendente tendo em vista que cada um desses jovens está inserido em uma 

sociedade cada vez mais autocentrada, desprovida de sentido e que prioriza o ter e não o ser. 

Comecei a perceber, durante o meu trabalho, que estes adolescentes não estavam 

sendo convidados a sair do raciocínio lógico, do senso comum, a desenvolver sua 

sensibilidade. Partindo de alguns pressupostos advindos da logoterapia, passei a apostar que a 

vida sensorial quando estimulada e aperfeiçoada transforma a relação com o mundo e com o 

outro, e possibilita um experienciar genuíno de valores. Assim, comecei a propor técnicas 

com esse viés e percebi que eu consegui tocá-los de uma forma diferente. 

Mas isso só se tornou possível quando comecei a entender que a minha trajetória e a 

forma como eu experiencio a minha própria vida fazem muita diferença nesses atendimentos. 

Meu olhar sensível para a sensibilidade do paciente tornou-se fundamental para um 

desabrochar de esperanças, movimento e transformação. É como se existisse uma chama bem 

pequena, quase se apagando, dentro de cada um daqueles adolescentes, e esse encontro de 

sensibilidades fosse a lenha para que essa chama se reacendesse. 
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Da complexidade da vida contemporânea 

 

Estamos vivendo em um mundo, cada vez mais, habitado por uma sociedade 

autocentrada, regida pelas leis de mercado e que prioriza o ter e não o ser. O tempo é 

acelerado e parece nunca ser suficiente. As relações são intermediadas pelos meios digitais, o 

que encurta as distâncias, mas dificulta o fortalecimento de vínculos. Em meio a tudo isso, 

fenômenos como terrorismo, corrupção, desemprego, crise econômica, política e social são 

crescentes, acompanhados da sensação de impotência, descrença, insatisfação, vazio e falta de 

sentido. 

Para Zygmunt Bauman (2007), esta é a modernidade líquida, em que a insegurança é a 

marca fundamental e a exclusão e a desintegração da sociedade expõem o homem aos seus 

temores mais graves. A comunidade atual parece destituída de substância e os laços inter-

humanos se tornam frágeis, o que promove a divisão, incentiva atitudes competitivas e 

rebaixa a colaboração a estratagemas temporários e oportunistas. Os indivíduos começam a 

ser cobrados por se responsabilizarem e suportarem as consequências de suas escolhas. Mas, 

ao pisar em terrenos fluidos, o homem se torna mais sugestionável às leis do mercado, que 

aparecem de forma sedutora como solução para preencher os vazios que a liquidez vai 

deixando. Dessa forma, a sociedade se vê em crise, das mais variadas dimensões – política, 

econômica, social, ética, moral e de valores. 

Edgar Morin (2003) também fala da crise do mundo atual, colocando-a como uma 

crise multiforme, onde “o complexo do mundo é fragmentado em pedaços separados, 

atrofiando as possibilidades de compreensão e de reflexão”. Para o autor, uma inteligência 

incapaz de perceber esse contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e 

irresponsável. Morin acusa nosso sistema de ensino de seguir essa lógica reducionista. “Na 

escola primária nos obrigam a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está 
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ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições 

em nosso entendimento”.  

Consonante com os autores supracitados, Severino Antônio (2009) destaca a crise da 

razão, que leva a uma inteligência cega, manipulando as coisas e as pessoas segundo a lógica 

do utilitarismo. O educador traz como raiz desse problema, o não reconhecimento do outro 

como nosso semelhante, a transformação deste em objeto descartável, de utilidade apenas 

para o gozo imediato, em uma cultura narcisista que valoriza apenas o exibicionismo. É o não 

reconhecimento da necessidade vital da palavra empatia. 

E é nesse contexto que se encontram nossos adolescentes: um mundo líquido, que 

atravessa as mais variadas crises, mas que os isola do problema; os convida a serem racionais, 

individualistas, competitivos, a consumirem e a se exibirem. A sensibilidade é deixada em 

segundo plano. É o cenário propício para a instauração de um vazio existencial que a razão 

não consegue explicar. 

 

A Psicologia nesse cenário 

 

Para além do tratamento de psicopatologias, autoconhecimento e resolução de 

conflitos pessoais, a psicologia também pode contribuir para posicionar o indivíduo no mundo 

em que se encontra, o encorajando a questionar e atuar de forma a transformar realidades e 

construir uma sociedade mais justa, harmônica e igualitária. É o psicólogo assumindo seu 

papel social e exercendo uma função de liderança em processos transformadores no âmbito 

pessoal e da coletividade. 
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Logoterapia 

 

Criada por Viktor Frankl, a logoterapia é uma linha da psicologia existencialista-

humanista que busca o sentido da existência humana. O termo “logos” é de origem grega e 

significa sentido.  

Segundo Guberman e Pérez Soto (2006), a “vontade de sentido” é a motivação básica 

do ser humano, é sua capacidade de encontrar sentido “no que é” e também “no que pode vir a 

ser”. Frankl (2008) traz ainda o conceito de “noodinâmica” que, em oposição ao equilíbrio, é 

a tensão entre aquilo que já se alcançou e o que se quer alcançar. 

Para a logoterapia, o indivíduo é constituído por três dimensões: biológica, 

psicológica e espiritual ou “nooética”, sendo essa última a dimensão da vivência da liberdade 

e da responsabilidade. Responsabilidade é a liberdade do homem atuante no momento em que 

responde ou se posiciona diante das circunstâncias presentes. (FRANKL, 1993, citado por 

COELHO & MAHFOUD, 2001). 

Uma das características mais marcantes da dimensão espiritual é a 

“autotranscendência”, ou seja, o homem é constituído de uma intencionalidade que o dirige 

para algo ou alguém fora de si mesmo. Somente por meio dela é que o espírito se realiza e se 

manifesta verdadeiramente. (FRANKL, 1993, citado por COELHO & MAHFOUD, 2001). 

Segundo Frankl (2003), a total perda de sentido leva ao “vazio existencial”. Tal 

conceito foi difundido devido à dupla perda sofrida pelo homem: seus instintos animais 

básicos e suas tradições. Assim, fica sem saber o que fazer e o que desejar, então, acaba 

desejando fazer o que os outros fazem ou o que outras pessoas querem que ele faça. 

O caminho para a realização de sentido são os valores, que se dividem em três 

categorias: criativos (quando este cria algo e expressa sua capacidade de agir sobre o mundo e 

transformá-lo), vivenciais (vivências dos relacionamentos, compreende a esfera do “receber” 
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do mundo, através da natureza e do contato com os semelhantes) e atitudinais (tomadas de 

decisão do homem frente a um sofrimento inevitável). (GUBERMAN & PÉREZ SOTO, 

2006; FEITOSA, 2012). Cada categoria de valor está ligada a uma das formas que Frankl 

(2008) elenca para a descoberta de sentido, sendo elas: sentido no trabalho, sentido no amor e 

sentido no sofrimento. 

  

O logoterapeuta 

 

O profissional que escolhe atuar nessa área necessita não somente do conhecimento 

profundo da teoria e suas técnicas, mas também lhe é exigido que esteja inteiro, empático, 

sensível e que atue através do amor. 

Para Elizabeth Lukas (1990), a crescente busca por psicoterapia na atualidade é uma 

resposta à necessidade humana de alguém que exista para nós, que nos dê importância. E para 

que o terapeuta acolha essa angústia, ele precisa de muita espontaneidade e autenticidade. As 

técnicas psicoterapêuticas somente serão eficazes se forem refesteladas no amor. 

Lukas (1990) também alerta para a necessidade do logoterapeuta ter uma atitude 

positiva diante da vida, no âmbito pessoal: “Aquele que pretende ser capaz de exercer a arte 

de curar deve também preencher o pré-requisito de ser capaz de uma arte de viver”. 

 

Adolescência sob uma visão logoterápica 

 

Segundo Almario (2014), a adolescência é uma etapa de transição entre a infância e a 

vida adulta. É a fase em que ocorrem transformações físicas significativas, somadas a 

mudanças emocionais e de conduta. Porém, é necessário um cuidado para não cairmos em 

julgamentos e pressupostos do senso comum. Mais do que analisar esse indivíduo em fase de 
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transição, precisamos, acima de tudo, compreendê-lo, alcançando o seu eu mais profundo, a 

sua subjetividade. 

O logoterapeuta, através do amor, tenderá a enfatizar os aspectos positivos, os recursos 

e as potencialidades dos adolescentes, sem perder de vista, a condição de vulnerabilidade, 

também presente nessa etapa da vida. 

 

Estudo de casos 

 

Serão apresentados três casos, a fim de ilustrar a hipótese levantada neste trabalho: a 

necessidade de um olhar sensível do psicólogo para que se possa alcançar a sensibilidade do 

paciente e dessa forma orientá-lo para o sentido de sua vida. 

 

Caso 1 

 

Identificação: L., sexo masculino, 17 anos. Filho de pais separados, com uma irmã mais 

velha. Morava com a mãe e o padrasto. Pouco contato com o pai e uma grande identificação 

com um tio materno. Cursava ensino médio técnico e tinha bom desempenho escolar. 

Queixa: Timidez, isolamento, dificuldade de socialização, autoestima baixa. Excesso de 

rigidez e cobrança consigo mesmo. Sentia falta de uma época em que era considerado 

“popular”. Gostaria de ter relacionamentos amorosos. 

Atendimento oferecido: (11 meses, 36 sessões) técnicas projetivas; exploração de seu mundo 

particular; lembranças (boas) do passado; convites para observar o belo e experimentar o 

novo. 
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Resultados: novos amigos e reconexão com antigos; voltou a sair com meninas; voltou a 

praticar esportes; menos rigidez consigo mesmo, em especial na escola; esforço para ser 

menos negativo, mais tolerante e agradável; passou a mostrar seu lado descontraído. 

 

Caso 2 

 

Identificação: P., sexo feminino, 14 anos. Pais separados. Morava com a mãe, a avó e a tia. 

Pai era casado novamente e tinha outro filho, os via quinzenalmente. Cursava 8º ano do 

ensino fundamental e tinha bom desempenho escolar. 

Queixas: Comportamentos explosivos e agressivos com ela mesma e com os próximos; 

autoestima baixa, insegurança, melancolia; relacionamento difícil e pensamentos ruins e 

agressivos com relação a mãe; preocupação excessiva com a aparência física; desejava 

melhorar a relação com o pai.  

Atendimento oferecido: (13 meses, 27 sessões) diálogo socrático; adaptações de técnicas que 

possibilitassem a linguagem escrita (talento da garota descoberto durante as sessões); 

exercícios de empatia; técnicas projetivas. 

Resultados: Recuperou sua autoconfiança e fortaleceu a autoestima; parou de se importar 

tanto com as opiniões das pessoas e passou e se posicionar mais; melhorou a relação com a 

mãe e aprendeu a controlar pensamentos ruins; melhorou relação com o pai. 

 

Caso 3 

 

Identificação: B., sexo feminino, 15 anos, filha única. Morava com os pais. Cursava o 1º ano 

do ensino médio. Muito comunicativa e sociável, tinha muitos amigos. 
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Queixas: Mudança de atitude, passando a ser mais agressiva, irritada e desrespeitar os pais, 

“um vulcão em erupção”; deslumbramento com a adolescência e consequente queda no 

rendimento escolar; conflitos com a mãe; frustração com amigos. 

Atendimento oferecido: (13 meses, 20 sessões) diálogo socrático; exercícios de empatia 

envolvendo a mãe; técnicas projetivas. 

Resultados: Começou a encontrar o equilíbrio entre os estudos e a vida social; mudança de 

postura com relação à escola; mais segura de si e fortalecida com relação a frustrações com 

amigos; ainda havia conflitos com a mãe e, portanto, continuava em tratamento. 

 

Encontros de sensibilidades e sentidos  

 

Levando-se em conta o cenário de crise e liquidez de valores do mundo 

contemporâneo, poderíamos considerar os adolescentes dos casos relatados como vítimas do 

sistema, culpabilizar seus cuidadores pelos percalços nos caminhos de sua educação e buscar 

tratamentos, enquadrando-os nos transtornos dos manuais de psicopatologias. Mas, dessa 

forma, não estaríamos colocando em prática a logoterapia pautada em uma relação de 

sensibilidade entre paciente e terapeuta. 

Na contramão do mundo retratado por Bauman, Frankl traz a possibilidade de se 

descobrir o sentido único de cada situação, e coloca a liberdade como caminho para a 

responsabilidade. E para enfrentar a crise multiforme e a lógica reducionista, descritas por 

Morin, o criador da logoterapia convida o homem a uma autotranscendência, ou seja, para 

fazer algo para além dele mesmo a fim de encontrar plenitude e realização. 

Sendo assim, o caminho escolhido foi olhar para esses jovens sob o prisma da 

logoterapia, fazendo uso de uma lente positiva, para além das queixas e angústias, que desse 

ênfase à singularidade, beleza e o vir a ser de cada um, como propõem Almario e Antônio, 
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além do próprio Frankl. P., por exemplo, não era apenas a menina agressiva, mas uma menina 

com uma sensibilidade incrível, muito criativa, talento para a escrita e com uma visão de 

mundo que transcendia a si própria e a posicionava no mundo. B. ia muito além das notas 

baixas na escola e o comportamento de adolescente rebelde, sua capacidade empática era 

tamanha que ela se perdia no desejo de ajudar todos os seus inúmeros “melhores amigos” e 

acabava não ajudando a si mesma. Tampouco L. era somente um garoto melancólico e com 

dificuldade de socialização, mas um garoto questionador, com senso de humor inteligente e 

potencial para fazer uso dessas características para se relacionar, trazendo ideias para o 

mundo e o transformando. 

Quão grande seria o erro e quão mais difícil seria o trabalho se apenas os rotulássemos 

pelas suas dificuldades? Partindo do pressuposto logoterápico de que todos os seres humanos 

são constituídos de talentos e potencialidades, a estratégia adotada foi fazer uso de técnicas 

que trouxessem à consciência essas possibilidades e que promovessem a noodinânica 

frankliana, ou seja, tirassem o paciente de uma posição acomodada e o movimentasse em 

direção a seu vir a ser. E, em cada sessão, passavam a ser mais conhecedores de si mesmos, 

ganhando autoconfiança, sentindo-se mais inteiros e autênticos em suas relações e, 

consequentemente, começando a transformar as dificuldades em soluções para superá-las. 

Além disso, foram tratados como protagonistas e condutores de suas próprias vidas, 

tornando consciente a questão da liberdade de escolha desde que haja responsabilidade e 

coerência com seus valores. Com B., foi preciso situá-la na fase do desenvolvimento em que 

se encontrava, identificar os encantos e deslumbramentos desta etapa e alertá-la para a 

consequência de seus atos, os sentidos das obrigações inevitáveis e a necessidade de encontrar 

equilíbrio entre o que se deseja e o que se deve fazer. P. começou a perceber que os 

pensamentos ruins e agressivos com relação à mãe, mesmo depois de entender suas origens, 

ainda poderiam aparecer, mas a diferença é que ela poderia escolher de que forma os trataria: 
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sempre lembrar que o amor que sentia pela mãe era maior que o desejo de agressão. E L. 

entendeu que a vida social lhe fazia falta, que nem todo mundo era tão chato quanto supunha 

e que, no início, precisaria se esforçar para voltar a se conectar com amigos antigos e começar 

novas relações. 

As técnicas utilizadas – sempre repensadas e adaptadas, algumas até criadas com base 

em meu repertório pessoal, tendo em vista as particularidades e necessidades de cada um –, 

foram tratadas como instrumentos facilitadores do encontro do logos de cada paciente e não 

como a solução em si. De nada adiantaria a técnica se não houvesse a construção de um 

vínculo pautado na sensibilidade e no amor, como pontua Lukas. B. era um “vulcão em 

erupção”, com uma necessidade imensa de falar, então, era necessário abrir-lhe esse espaço, 

respeitando sua vontade e reconhecendo sua melhor maneira de se expressar – o diálogo 

socrático puro, da forma como propôs Frankl, foi a melhor forma encontrada para conduzir 

esse caso. Diferentemente de L., que começou o processo pouco aberto ao diálogo sobre si 

mesmo, mas que trazia conteúdos muito ricos quando era convidado a falar das séries, livros e 

podcasts que gostava – com ele foi preciso adentrar em seu mundo particular, para trazê-lo de 

volta ao mundo real. Já P., tinha muita facilidade de se expressar por meio da escrita, então, 

foram feitas adaptações de técnicas para que contemplassem essa linguagem e se tornassem 

mais sensível a ela. 

A participação dos pais no processo também aconteceu de uma maneira muito 

singular, entendendo as diferenças entre as gerações e convocando os pais para a sensibilidade 

de saber lidar com seus filhos adolescentes. Porém, o contrato inicial foi respeitado: os 

assuntos tratados em terapia seriam confidenciais, e nas situações em que houvesse 

necessidade ou sugestão de trazer os pais, o modo de fazer isso seria decidido com o próprio 

paciente. B. tinha um conflito grande com a mãe e demostrou abertura para uma sessão 

conjunta, o que foi bastante rico para o processo, pois puderam colocar suas questões de 
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forma aberta e respeitosa e também praticar a empatia. Para P., a ideia de trazer a mãe à 

terapia não soou confortável, entendia aquele espaço como exclusivo dela, mas conseguiu 

explicar isso à mãe, conversaram sobre suas angústias e conseguiram se entender sem que 

houvesse intervenção do terapeuta.  

Trabalhar a sensibilidade com esses três jovens não seria uma tarefa difícil, já que as 

emoções gritavam dentro deles, se não estivessem inseridos em uma sociedade que não 

estimula esse lado das pessoas. A princípio, eles estranhavam e mostravam resistência a 

convites como: “observe o que é belo em seu trajeto”; “transforme um sentimento em 

escultura e depois em poesia”; “repare rostos desconhecidos e tente entender o que essas 

pessoas sentem”. Mas, aos poucos, foram entendendo o quanto experimentar seus valores de 

vivência e se permitir de fato sentir – por meio dos cinco sentidos – suas emoções, trazia um 

colorido diferenciado para suas vidas. No dia em que L. escolheu observar o seu trajeto até a 

escola, ao invés de ficar fechado em um poadcast, começou a perceber que poderia ter boas 

sensações se começasse a praticar coisas que lhe dessem prazer, como andar de bicicleta. P. 

enxergou na ação do outro, uma paixão, e se motivou para voltar a escrever. E B. passou a se 

sentir melhor com um sentimento que a incomodava, quando o tornou concreto por meio da 

argila e da poesia. 

A evolução de cada paciente foi sendo percebida, por mim e por eles, a cada encontro 

e com os relatos trazidos por eles e pelos pais. O sorriso de menino travesso de L. na sessão 

depois de ter convidado uma garota para ir ao cinema; o brilho no olhar de P. ao constatar que 

poderia driblar seus pensamentos ruins e o tom de voz alegre com que B. voltou das férias 

disposta a começar um ano escolar diferente foram os indicadores de que os pacientes 

estavam respondendo às terapias propostas.  

Os três garotos demostraram valores de autotranscendência, que certamente irão 

contribuir para o encontro dos sentidos de cada um. B. jamais vai admitir um mundo 
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permeado pelo preconceito, e está ciente de que sua luta começa em casa, com a sua mãe. L. 

questiona a frieza das relações atuais, a desigualdade social, o capitalismo exacerbado e 

enxerga a educação, para além do formato da escola que frequenta, como uma solução – 

inclusive, começa a perceber que sua inteligência e senso crítico podem para contribuir para 

isso. E P. vislumbra, um dia, usar sua criatividade e facilidade para escrever em um trabalho 

que faça a diferença e traga felicidades para as pessoas.  

 

Considerações finais  

 

Parafraseando o criador da logoterapia, escolhi ser psicóloga, porque "encontrei o 

sentido da minha vida em ajudar os outros a encontrar um sentido na vida” (FRANKL, 2013, 

p. 198). E mais do que isso, porque acredito no efeito dominó desse trabalho: uma pessoa que 

se conecta com seus valores, passará a encontrar sentido em tudo o que faz, e por isso atuará 

no mundo de uma maneira mais leve, responsável, consciente e feliz, o que consequentemente 

irá impactar outras pessoas a sua volta.  

Assim, a função social da psicologia e a crença em seu poder transformador sempre 

guiaram meus passos. E no trabalho com os adolescentes não seria diferente. Porém, comecei 

a me deparar com a angústia que me moveu em direção a essa pesquisa: Por que os 

adolescentes chegavam até mim tão apáticos e descrentes? O que eu, como psicóloga, poderia 

fazer por eles? 

Tendo a logoterapia e a sensibilidade como alicerces, busquei e encontrei outras 

vozes, que passaram a fazer coro com o que eu estava vivenciando. De fato, temos vivido os 

tempos líquidos, com pouco espaço para sentir, vivenciar cada acontecimento, cada encontro, 

cada batida do coração. Assim, por uma questão de sobrevivência, os adolescentes também 

passaram a ficar mais indiferentes e desconectados com o seu sentir.  
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Pela fase de desenvolvimento em que se encontra, o adolescente já é um indivíduo em 

movimento, com impulso de transformação. O natural é que questione, que se apodere de 

valores antigos que fazem sentido, recicle outros e invente novos. Eu não podia ignorar esse 

potencial, mas era preciso acordar as sensibilidades adormecidas em cada um deles. 

Comecei a perceber que eu só conseguiria alcançar esse objetivo, se eu também 

estivesse fazendo muito bom uso da minha sensibilidade. Afinal, como eu poderia ter a 

pretensão de exercer a arte de curar se eu não estivesse muito bem afinada na arte de viver? 

Percebi, então, que a minha trajetória de vida, tinha sido terreno fértil para que eu me tornasse 

a terapeuta que hoje sou: cada experiência, novidade, aprendizado, recomeço, inquietação, 

angústia, aposta, frustração, conquista, alegria – que eu vivi e continuo me permitindo viver – 

iam regando a minha sensibilidade e sendo transformadas em ferramentas de trabalho, que 

começaram a gerar frutos no encontro com o outro. 

Assim, inseridos em um ambiente de sensibilidade e amor, eu comecei a falar de 

sentido, liberdade com responsabilidade, poder de escolha, autoconhecimento, valores, 

potencialidades, autotranscendência. E dentro deste contexto, a escolha das técnicas, as 

devidas adaptações e criações foram muito importantes para o alcance dos resultados. Mas, 

volto a ressaltar que de nada adiantariam, se os vínculos não fossem construídos por meio de 

uma relação de entrega, disponibilidade, empatia e crença no vir a ser do outro. 

L., P. e B. foram escolhidos como protagonistas desse trabalho não por acaso, mas por 

terem se entregado à proposta de dizerem “sim” à vida, se reconectando com as suas 

sensibilidades e se conectando com a minha. E acredito que a troca tenha sido muito rica: para 

eles, no encontro com seus sentidos; e para mim, na constatação de que um processo 

psicoterapêutico embasado na logoterapia e pautado na sensibilidade é eficiente e possui 

grande poder transformador, de cada paciente, de mim mesma e do mundo. 
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