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1. Demônios em minhas costas

The mind is its own place and in itself

Can make a heav’n of hell, a hell of heav’n.

[A mente é seu próprio lugar e em si própria

Pode fazer do inferno um paraíso, do paraíso um inferno.]

       John Milton

No meio da década de 1970 eu estava com quase trinta anos 

e morava no Upper West Side de Nova York com minha namo-

rada francesa, dando aulas de música em três escolas para ganhar 

a vida. Em uma noite de Dia das Bruxas eu voltava para casa, com 

meu sobretudo bege, imitação de pelo de camelo, carregando 

alguns pacotes do supermercado. Tinha chegado à porta do 

pequeno vestíbulo perto dos interfones dos apartamentos e estava 

desajeitadamente procurando minha chave da porta interna 

enquanto apoiava as compras contra ela quando três garotos 

irromperam pela entrada, às minhas costas, e saltaram sobre mim. 

Em um segundo eles me imobilizaram e exigiram dinheiro. Eu 

estava preso. “Levem o casaco! Levem o casaco!”, gritei sem 
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fôlego, deixando que me desvestissem o sobretudo. (Eu não tinha 

muito dinheiro e ele era uma das minhas posses mais valiosas.) 

Ainda recordo a força com que tentei me desvencilhar dos bandi-

dos. Enquanto lutava, veio à minha mente a imagem de um 

imenso animal pré-histórico com uma enorme concha dura 

abaixo dos ombros, um dorso que podia carregar pesos enormes 

e arremessar pesados monstros. Na verdade sou um homem 

pequeno, mas lembro que meus esforços contra os pretensos 

ladrões não foram completamente em vão. Eu estava furioso. 

Ainda assim, foi sorte um vizinho do andar térreo ter ouvido o 

ruído, aberto a porta do seu apartamento e gritado, fazendo com 

que meus agressores desaparecessem. Súbito, o minúsculo espaço 

em que eu estivera preso era mais uma vez uma calma entrada de 

prédio. Uma doce brisa de outono soprava pela porta aberta.

Apenas aos poucos — enquanto, trêmulo, eu recolhia do 

chão as compras e meu casaco (agora com uma manga rasgada) e 

devagar seguia até o elevador, tentando voltar a respirar normal-

mente e aquietar meu coração disparado — é que me ocorreu que 

eu podia ter acabado de escapar por um triz de ser gravemente 

ferido ou mesmo morto.

Enquanto subia no elevador, pensei na força que tinha sen-

tido e tentei lembrar o que havia passado pela minha cabeça, algo 

como “Eu tenho que me livrar deles; tenho que me livrar deles”. 

Ninguém gosta de ser assaltado. Então percebi que o que me tinha 

feito recorrer a toda a minha força no vestíbulo não fora a ameaça 

de ser roubado, ou a ameaça da morte ou de ser ferido, mas o fato 

de que estavam me imobilizando. Minha eterna claustrofobia 

fizera despertar em mim uma intensidade de reação física que o 

perigo real de ser ferido podia não tê-lo feito. Diante do ataque 

naquele Dia das Bruxas, eu de fato fiquei com medo, mas não com 

mais medo do que qualquer outra pessoa na mesma situação. 

Contudo, eu tinha fobia de ser imobilizado, e isso revelou cada 
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grama de força que eu guardava dentro de mim. Enquanto pen-

sava em todas essas coisas, as portas do elevador se abriram e me 

dei conta de que estava prendendo a respiração desde que entrara 

ali. Aliviado, soltei o ar e segui para meu apartamento, para con-

tar à minha namorada o que tinha acontecido.

Por mais que pareçam iguais e causem sensações similares, 

medo e fobia não são a mesma coisa. E, no entanto, a linha entre 

ambos é muitas vezes de difícil delimitação. Eles podem inclusive 

ser vivenciados simultaneamente.

O fato de a imagem de um animal ter me ocorrido enquanto 

tentava arremessar para longe os rapazes que me atacavam naquela 

noite de Dia das Bruxas, é claro, não foi uma coincidência. Quando 

sentimos medo, passamos pelo banho de adrenalina associado à 

conhecida síndrome de luta-ou-fuga, parte da resposta defensiva 

automática que os humanos e a maioria das criaturas vivas com-

partilham. Por trás de nossos pensamentos amedrontados está um 

antigo processo sistêmico. Em reações puramente fóbicas, essa 

mesma resposta fisiológica, que em situações de emergência pre-

para um animal ou um ser humano para reagir a uma ameaça com 

prontidão, velocidade, força e eficiência extremas, é ativada de 

forma aparentemente aleatória por situações ou objetos que na 

verdade não apresentam perigo real ou imediato. Quando as mes-

mas reações que podemos sentir quando atacados ocorrem em 

resposta a uma circunstância aparentemente inócua — como 

caminhar por um grande estacionamento a céu aberto, andar de 

elevador ou almoçar em um restaurante —, os sintomas físicos 

racionalmente não fazem sentido e portanto se transformam, 

sozinhos, em uma crise.

Sob tais condições, a mente se apressa em apontar uma 

explicação para o pânico corpóreo. Uma súbita aceleração car-

díaca, uma dor no peito, um rubor facial, náusea digestiva, opa-

cidade visual, formigamentos e frio nas mãos, uma sensação de 
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afogamento, fôlego curto, tensão nos membros — esses sinto-

mas só mostram ao cérebro que o organismo que ele monitora 

deve estar em perigo. Afinal, na falta de um motivo orgânico, 

essas reações estão associadas à autoproteção; por que outro 

motivo elas seriam ativadas se não houvesse nada que requisi-

tasse essa proteção? Incapaz de determinar uma emergência 

extrínseca, a mente olha para dentro na tentativa de explicar a 

ameaça, fabricando conclusões lógicas: estamos em crise física 

ou mental. Segue-se então uma espécie de efeito de distancia-

mento, uma impressão de irrealidade detonada fisiologicamente. 

Nós como que nos vemos de fora, enquanto enfrentamos a con-

fusão mental e a espiral de pensamentos amedrontadores que 

também acompanham as reações do corpo e que, por sua vez, 

aumentam os sintomas físicos.

Conquanto o corpo esteja preparado para reagir a uma emer-

gência, ele não está preparado para mandar com presteza um sinal 

de “tudo tranquilo” quando a reação emergencial está a pleno 

vapor. Em situações de verdadeiro perigo, afinal de contas, um 

estado de atenção extra pode vir a calhar. Assim, a natureza garan-

tiu que os processos químicos do medo não apenas se iniciem 

rapidamente, mas também desapareçam de forma gradual, como 

uma daquelas sirenes que atingem um pico agudo em poucos 

segundos e então, lenta e sutilmente, descem para seus tons mais 

baixos. Portanto, embora o pânico decline sozinho de forma sur-

preendentemente rápida, ele deixa um rastro químico que faz 

com que nos sintamos estranhamente irritadiços e cansados.

Ainda se discute o que torna a pessoa fóbica singularmente 

suscetível a detonações do ciclo de ansiedade; as explicações evo-

luem continuamente. Há fortes indicações de hereditariedade — 

uma predisposição química. A criação, na infância, é um fator 
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inegável. A imitação de um dos pais que seja fóbico é um fator 

quase universalmente presente.

Mas por que uma fobia disso e não daquilo? Por que o 

homem que se apavora diante da ideia de falar em público adora 

pilotar seu próprio avião? Por que a mulher que está aparecendo 

em um talk show se apavora diante do elevador do prédio onde 

ele é gravado, mas não da aparição no programa propriamente 

dito? Embora por vezes uma fobia possa ser o resultado de uma 

experiência ou influência negativa, suas origens muitas vezes são 

misteriosas. Discutir fobias nos leva tanto ao reino da fisiologia 

quanto ao reino da história pessoal, na qual experiências traumá-

ticas, modelagem (medos inculcados pela observação de pessoas 

que servem como modelos) e a importância do simbolismo são, 

todos, fatores que entram em ação.

Uma coisa é clara: descrever a reação simplesmente como 

um fenômeno mental é um equívoco. Quando se transforma em 

“problema”, ela já se tornou uma reação habitual tanto do corpo 

quanto da mente, tão automática quando uma reação alérgica e 

igualmente refratária à força da vontade. Eu mesmo sou tão capaz 

de enfrentar o nervosismo quanto qualquer um. Sei o que é ficar 

ansioso antes de dar um concerto ou uma palestra, ser entrevis-

tado para um emprego, ou prefigurar um confronto doloroso 

com um colega ou amigo. Sei o que é respirar fundo antes dessas 

ocasiões e encará-las. Mas, mesmo depois de muitos anos de 

esforço, ainda não dominei minha fobia. Há séculos se sabe quão 

inamovíveis podem se tornar as fobias. Já em 1621, Robert Bur-

ton, em sua Anatomia da melancolia, apontava que o terror fóbico 

(conquanto ainda não identificado por este nome) era imune ao 

raciocínio normal: “de pouco servem os argumentos: é como 

dizer a quem está ferido [...] que não sinta dor”.

A pessoa fóbica é vítima de pavores específicos, de objetos ou 

situações, mesmo que as fobias dos outros lhe pareçam irracio-
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nais. Mas, qualquer que seja o objeto da fobia, em todos os casos 

as respostas físicas e fisiológicas provêm do mesmo repertório 

corporal. De um ponto de vista objetivo, então, é claro que é a 

própria reação fóbica, e não o objeto ou a situação temidos, que 

se deve culpar. Contudo, não vivemos de forma objetiva. Se você 

bate a cabeça em uma porta e alguém lhe diz que a porta existia 

“apenas na sua imaginação”, você vai responder que, o que quer 

que tenha sido, doeu. Como a dor, o medo é um sinal; um sinal de 

que há algo errado. Uma fobia é como uma dor na alma.

A palavra fobia vem da palavra grega para medo, phobos. Foi 

usada pela primeira vez no século i pelo enciclopedista romano 

Celso, que inventou o termo “hidrofobia” para denotar o medo 

da água. Ao emprestar a palavra para o medo, Celso claramente 

buscou mostrar que a fobia tem todas as características do medo. 

Ela é em tudo e por tudo semelhante ao medo e faz com que nos 

comportemos como quando temos medo. E contudo ela também 

parece, aos olhos da mente racional, tanto desproporcionada em 

relação a qualquer perigo possível (sair para nadar não garante 

um afogamento) quanto totalmente deslocada (normalmente 

não é perigoso se aproximar da água). De Celso veio a ideia de se 

ligar o sufixo “-fobia” a qualquer objeto que provoque tal pavor 

irracional. Do ponto de vista do diagnóstico, hoje se considera a 

fobia um “medo persistente e irracional de qualquer objeto, ativi-

dade ou situação específicos, que resulta em um vigoroso desejo 

de se esquivar do estímulo temido, ou fóbico”.

As mais típicas características do medo são um estado agudo 

de vigilância — a sensação de estar em alerta vermelho — e a 

compulsão de fugir do que se teme. A reação da fobia é idêntica. 

Uma amiga, na casa dos vinte anos de idade, me disse acreditar 

que seu medo de aranhas vem de um incidente ocorrido quando 

tinha oito anos. Seu irmão a convenceu a passar sob uma teia de 

aranha, e uma aranha aterrissou em sua cabeça. Hoje em dia, se 
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ela vê uma no quarto, não consegue dormir até ter certeza de que 

a aranha foi morta ou levada dali. Outra amiga, R., sai correndo se 

aparece um rato em sua casa e espera do lado de fora até que um 

membro da família tenha resolvido a situação. Na descrição dela, 

o rato ocupa “toda a sua mente” em tais momentos. Minha amiga 

P. descreve de maneira similar sua reação a mariposas: 

Eu tinha um medo imenso de mariposas. Estranho, não é? Eu fugia 

de um cômodo onde uma minúscula mariposa estivesse presente. 

Podia estar no meio de uma reunião, não importava, eu simples-

mente me levantava e saía. Hoje não reajo mais assim, mas ainda 

sinto medo. Ele é algo muito físico. Mas hoje consigo me forçar a 

ficar, e consigo até prender a mariposa (em um pote de iogurte ou 

um copo de geleia) e soltá-la fora de casa. Isso me custou anos. 

Hoje, por sorte, o medo não me paralisa mais. Em parte, isso se 

deve ao fato de R. ter me ajudado a realmente olhar para elas, a 

relaxar e ver a aparência que elas de fato têm. Ele precisou de uma 

certa paciência. O que é estranho nisso é que eu nunca tive medo 

de borboletas.

Fobias isoladas (de avião, pontes, túneis, espaços abertos, 

aranhas etc.) são comumente chamadas de fobias específicas. São 

realmente variadas e não ficam, de modo algum, confinadas a 

objetos prováveis de repulsa. É surpreendente o quanto são 

comuns várias dessas fobias específicas, sinal de que de fato se 

embasam em reações universais, assim como é surpreendente o 

quanto elas podem ser realmente específicas e matizadas. Uma 

fobia de ratos e camundongos é comum, mas de esquilos, roedo-

res com cauda, é muito menos. Pequenas criaturas peludas e ala-

das, os morcegos incomodam muito mais gente do que os pássa-

ros. Na verdade a ornitofobia é consideravelmente rara. Nem 

todos os que sentem medo de voar têm as mesmas razões. Para 
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alguns, a claustrofobia é a questão central; para outros, podem ser 

os aspectos sociais da experiência; para outros, ainda, trata-se do 

medo da queda do avião. O medo de elevadores é comum. Mas 

mesmo este pode ser dividido em uma miríade de subcategorias; 

o grau do temor pode variar segundo os elevadores tenham ou 

não janelas, sejam feitos de metal ou de madeira, tenham ou não 

música ambiente, sejam automatizados ou de operação manual 

etc. Meu pai, que evitava quase todos os elevadores, ficava muito 

à vontade em elevadores que tivessem ascensorista.

Hoje em dia, distinguem-se as fobias específicas de objetos e 

entornos físicos das fobias sociais, medos que envolvem situações 

como falar em público ou comer em público, em que nos vemos 

sujeitos à “avaliação dos outros”. Por vezes, a categoria específica 

de fobia é ainda dividida em subcategorias.

1. Medos de animais

2. Medos de algum aspecto do ambiente natural (altura, tro-

vão etc.)

3. Medos de situações (elevadores, túneis etc.)

4. Medos diversos não incluídos acima (germes, barulho)

5. Medos de sangue, injeções ou ferimentos, ou ligados a 

esses aspectos.

Este último tipo tem a distinção de ser associado à reação 

física do desmaio. Contrariamente ao que sugerem muitos filmes 

mudos e desenhos animados, em que as pessoas simplesmente 

apagam quando diante do perigo ou do susto, na maior parte dos 

casos em que as vítimas de fobias podem ter medo de desmaiar ou 

de se sentir tontas, a elevação na pressão sanguínea que acompa-

nha suas reações fóbicas na verdade impede que isso aconteça. 




