


Um Psicólogo no campo de concentração

Frankl não relata a paixão e morte dos grandes
heróis e mártires, mas a das pequenas vítimas, a
pequena morte da grande massa



Objetivo : fazer o não-
iniciado também 
compreender a 
experiência do 
prisioneiro e suas 
atitudes, e 
compreender também 
aquele número tão aquele número tão 
reduzido de 
prisioneiros que 
sobreviveram, 
aceitando a sua 
atitude singular 
diante da vida



• É violenta a luta pelo 
pão de cada dia e pela 
preservação e salvação 
da vida;

• O prisioneiro não tem 
tempo nem disposição 
para se demorar em 
reflexões abstratas e 
morais;morais;

• Cada um pensa em 
salvar a sua vida para os 
seus;

• Em geral, somente 
conseguiam sobreviver 
aqueles que não tinham 
escrúpulos 



Todos nós que escapamos com vida por
milhares e milhares de felizes
coincidências ou milagres divinos
sabemos e podemos dizer, sem hesitação,
que os melhores não voltaram



Viktor Frankl:

• Não atuou como psicólogo nem como médico (a 
não ser durante as ultimas semanas)

“Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que 
um prisioneiro ‘comum’, nada fui senão o simples nº 
119.104”

“A maior parte do tempo estive trabalhando em 
escavações e na construção de ferrovias”





“Arbeit Macht Frei” (O Trabalho Liberta)







• Dachau tinha quatro fornos, em cada um deles podiam  
ser queimadas até 3 cadáveres ao mesmo tempo. 



Primeira Fase: 

Choque de recepção



“Olha a tabuleta: Auschwitz!”

Não houve coração que não se abalasse



Os prisioneiros eram transportados em vagões de tre m

Cada vagão havia 80 pessoas, totalizando 1500 
prisioneiros



Finalmente chegamos à estação de desembarque. De re pente 
brados de comando daquele jeito peculiar – estrident e e rude. 



A chegada ao campo suscitava imagens de 
execuções em massa



O terror fica estampado
no rosto. Eu pensava
estar vendo certo
número de cadafalsos
dos quais pendiam
pessoas enforcadas



Aos prisioneiros é solicitado que deixem a
bagagem no vagão, desembarquem e formem
uma fila de homens e outra de mulheres



Para a direita – iriam para o trabalho

Para a esquerda – iriam para a câmara de gás



Nem é tão má a aparência dessa gente, eles estão
visivelmente bem humorados e até rindo; quem diz que não
chegarei também à situação relativamente boa e feliz
desses prisioneiros?



Uma elite de prisioneiros, muito bem
alimentados, iriam guardar as bagagens dos
que agora chegavam



Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de  90%, foi a 
sentença de morte...





Nossa coluna foi obrigada a correr desde a
estação, escoltada por um pelotão da guarda
SS com fuzil engatilhado, passando pelos
corredores de arame farpado carregado de
alta tensão, até o banheiro de desinfecção



Sobre os corpos nus descem chicotes. Então nos
raspam o pêlo de cima a baixo. Não somente da
cabeça; não fica um pêlo no corpo inteiro. Dali
somos tocados para dentro dos chuveiros





Prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool
(...) para não falar dos prisioneiros postos a
trabalhar nas câmaras de gás e no crematório



As primeiras reações:

Humor negro : Sabemos que nada mais temos a perder a 
não ser uma vida ridiculamente nua



“Com a atitude de
observar e esperar, a alma
retrai-se e procura salvar-
se para outro lugar”

Domina o espírito de 
curiosidade, que 
distancia as pessoas do 
seu mundo, fazendo-as 
encará-lo com 
objetividade



O homem é um ser que a tudo se habitua

- Passar meses ou anos no 
campo de concentração sem 
escovar os dentes

- Usar a mesma camisa 
durante metade de um ano

- Não ficar com pus nas 
mãos feridas e sujas de 
trabalhar na terra



A questão do suicídio no 
campo de concentração

Fiz a mim mesmo a 
promessa, uma mão 
apertando a outra, de apertando a outra, de 
não ir para o fio



Segunda Fase: 

A vida no campo de concentração



Fase da apatia: 

Há uma constante mortificação dos sentimentos 
normais 



O indivíduo que antes 
não conseguia 
suportar a cena de 
pessoas sendo 
sadicamente sadicamente 
torturadas, já reage de 
forma diferente, 
chegando ao ponto de 
tornar-se indiferente

“Couraça necessária para a sobrevivência”



O que dói ao ser golpeado é o escárnio

No campo, se é espancado pelas razões mais
insignificantes, e até mesmo sem razão nenhuma, e o que
passa a significar é a dor psicológica, a revolta pela
injustiça ante a falta de qualquer razão



Mesmo aquele que já perdeu a
sensibilidade emocional ainda
chega a ser tomado de revolta, não
por brutalidade externa ou qualquerpor brutalidade externa ou qualquer
dor física, mas pelo escárnio que
acompanha tudo isso



Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar a temperaturas de
20º negativos, famintos, esfarrapados, em plena floresta, sem
luvas, com pouca roupa e esta envelhecida, sapatos recheados
de neve e pés feridos e inchados.



O instinto de alimentação ocupa o primeiro plano

Sonho dos prisioneiros : Sonhos primitivos de realização de 
desejos (quase nunca apresentam conteúdo sexual)

-Sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banhe ira 
cheia de água quente

Sexualidade : O estado de subnutrição explica o fato de o 
instinto sexual, de modo geral, não se manifestar



Religiosidade: Os prisioneiros recém chegados se
surpreendiam pela vitalidade e profundidade do
sentimento religioso

As preces e cultos eram improvisados, no canto de
algum barracão ou num vagão escuro e fechado



Tendência para a vivência do próprio íntimo

Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma v ida 
intelectual e cultural ativa, terá efeitos menos de strutivos 
em sua existência espiritual



“O mundo poderia ser tão belo!”

Outra vez, à noitinha, estávamos estendidos no chão
de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato na
mão, quando entrou um companheiro correndo e
mandou-nos depressa para a área de chamada da
turma, apesar de toda fadiga e do frio lá fora, só para
não perdermos uma visão magnífica do pôr-do-sol



Arte no campo de concentração

Apresentam -se algumas canções e recitam -se poemas,
contam -se ou apresentam -se cenas cômicas, ou mesmo
sátiras alusivas à vida no campo de concentração, tudo
para ajudar a esquecer



Humor no campo de concentração

- Também o humor constituiu uma arma da alma na luta  por sua 
autopreservação

- Constitui um truque útil para a arte de viver



O amor no campo de 
concentração

Meu espírito se apega à imagem da
pessoa amada. Continuo falando com
ela, e ela continua falando comigo. De
repente me dou conta: nem sei se minha
esposa ainda vive! Naquele momentoesposa ainda vive! Naquele momento
fico sabendo que o amo pouco tem a ver
com a existência física de uma pessoa.
Ele está ligado a tal ponto à essência
espiritual da pessoa amada, a seu “ser
assim”, que a sua “presença” e seu
“estar-aqui-comigo” podem ser reais
sem a sua existência física em si e
independente de seu estar com vida



Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento
do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim
como determinada quantidade de gás preenche um
espaço oco sempre de modo uniforme e integral, Não
importa as dimensões desse espaço, o sofrimento ocupa
toda a alma da pessoa humana.



As miseráveis alegrias no campo de concentração
representam uma felicidade no sentido negativo, ou seja,
uma isenção do sofrimento



Contrariando os insistentes conselhos dos meus amigos,
resolvi apresentar-me no setor de serviço médico de tifo
exantemático

Já que eu iria morrer, então eu queria que minha mo rte 
tivesse sentido.





A pessoa que está no campo de concentração procura
submergir na massa



Distanciamento da massa. 

Desejo profundo de ficar sozinho consigo mesmo e com os
próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de
recolhimento e solidão



Experimenta-se a si mesmo como objeto e joguete do 
destino

Medo de tomar nas mãos o seu destino, ou seja, de e nfrentar 
decisões



Apatia e irritabilidade 

Causas fisiológicas:

-A fome e a falta de sono

- Ausência de nicotina e cafeína

Causas Psicológicas: Sentimento de inferioridade



-Superação da apatia e 
da irritabilidade:

- Continua existindo um 
resquício de liberdade 
do espírito humano, de 
atitude livre do eu frente 
ao meio ambiente, 
mesmo nessa situação 
de coação de coação 
aparentemente absoluta, 
tanto exterior como 
interior



Dostoievsky afirmou certa vez: “temo
somente uma coisa: não ser digno de
meu tormento”.



Um violino chora um tango de tristeza infinita,
raramente tocado e ainda não gasto de tanto ouvir...
Chorava o violino – dentro de mim algo chorava
junto. É que aquele dia alguém fazia 24 anos. Este
alguém era a minha esposa



A existência provisória

A pessoa cuja situação não permite prever o final de
uma forma provisória de existência também não
consegue viver em função de um alvo



Terceira fase: após a libertação

Dia da libertação

27 de abril de 1945



O mundo continua sem nos causar impressão

Tudo parece apenas um sonho



Não há felicidade sobre a terra capaz de compensar

o nosso sofrimento

Essa experiência do libertado, porém, é coroada pelo
maravilhoso sentimento de que nada mais precisa temer
neste mundo depois de tudo que sofreu – a não ser seu
Deus


