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enormes dificuldades como perseguição, expulsão, calúnia, 
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tornar a psicanálise mais humana e próxima da humanidade do 
homem. 
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Prefácio 

 
 

O humanismo radical e psicanálise∗ 
 
 
O texto que segue pretende ser um prefácio ao interessante e 
estimulante livro do Doutor Salézio Plácido Pereira. 
 
Aspecto teórico.   
 

Erich Fromm é um intelectual de uma complexa 
formação que encarna, uma força vital de idéias. Fromm coloca 
na cultura do século XIX, os ensinamentos dos grandes mestres 
da humanidade, partindo de Isaias e Sócrates, do Mestre 
Eckhart a Spinoza, de Goethe a Albert Schweitzer, ou seja, 
novas perspectivas de pensamento, destinadas a atravessar um 
longo período de épocas históricas inteiras. 

No pensamento de Fromm, psicanálise e humanismo 
entram em dialogo. O humanismo é um conjunto de 
incorporação de pensamento e de uma prática de vida, que 
percorreu milênios, e a existência da psicanálise é de somente 
um século. Porém o encontro do humanismo com a psicanálise 
vem a enriquecer a ambos. O humanismo questiona e interroga 
a psicanálise e a mesma responde, e esclarece os seus aspectos, 
oferecendo instrumentos de solução ao próprio humanismo. 

O humanismo radical significa ver no ser humano a raiz 
de tudo. Isso parte do pressuposto que existe uma natureza 
                                                 
∗ Dr. Romano Biancoli; Psicanalista, Membro da IFPS-Federação 
Internacional de Sociedades Psicanalíticas;  fundador do Instituto de 
Psicanálise de Erich Fromm de Bolonha. É membro da Sociedade 
Internacional de Psicanálise de Erich Fromm; Sócio fundador da Sociedade 
de Psicanálise Italiana. Escritor de vários livros.  
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humana, como característica geral da espécie humana, uma 
base comum a todos os homens, os quais apresentam não 
somente uma mesma anatomia e uma mesma fisiologia, mas 
também uma estrutura psíquica igual. Isto demonstra que o 
gênero humano é uma unidade e explica a compreensão das 
diversas culturas, da arte, dos mitos e, dos dramas.1 

Fromm concorda com a distinção de Karl Marx entre 
“Natureza Humana em geral” e “Natureza humana 
modificada”. A natureza humana em geral não pode ser 
esquecida enquanto tal e sua situação tem origem nas suas 
diversas manifestações. É na “condição humana” que o gênero 
humano se expressa em todas as culturas, nas mais diferentes 
religiões, artes, mitos, línguas, no modo de viver, e de se 
expressar. Também isto se pode observar na capacidade de 
reação dos animais e nas enormes pressões que a cultura 
exercita sobre eles.  

Outra versão teórica que encontra sua aplicação clinica 
é na relação “centro-centro” ou centrada entre analista e 
paciente.2 O analista pode compreender o paciente enquanto 
experimenta em si mesmo, os sentimentos segundo a máxima 
seguida por Terenzio: “Nada no ser humano é estranho a mim.” 
Cada pessoa, enquanto membro do gênero humano, é 
potencialmente capaz de experimentar em si mesmo, as 
vivências e sentimentos humanos. 

A partir dos textos de Fromm, é possível resumir o seu 
conceito de situação humana. Na evolução dos primatas houve 
o resultado das duas tendências: a determinação sempre menos 
instintiva do comportamento, acrescida no cérebro, 
especialmente no neocortex. O ser humano é o primeiro ser, 
formado de uma mínima capacidade instintiva, e do máximo 

 
1 Fromm. Erich.  Entre as cadeias da Ilusão.  Gesamatausgabe.  Tomo. 9- 
Págs. 37 a 157.  
2 Fromm. Erich.  Sociedade Saudável.  Gesamtausgabe.  Cap.4- Pág. 254. 
   Fromm, Erich. Psicanálise e Budismo.  Gesamatausgabe, 6:301-340     
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desenvolvimento cerebral.3 A singular imersão biológica se 
transforma em um dado, intrinsecamente contraditório da 
situação humana: fazer parte da natureza e com ela transcender, 
utilizando a fraqueza dos instintos e a consciência de si mesmo, 
que é diferente em cada animal. A harmonia do estado natural é 
rompida quando o homem entra em conflito com o mundo e 
consigo mesmo.4  

Vivendo em uma divisão que tem origem no 
fundamento da “dicotomia existencial”: progredir, mas 
individuar-se na própria identidade ou regredindo e afastando-
se dos laços simbióticos.5 O processo de individuação é 
caracterizado pela autonomia e solidão. 

 Antecipando-se a uma longa estrada, o ser humano 
chega e consegue aquele grau de liberdade que possibilita, 
amar e superar a solidão nos relacionamentos amorosos. Existe 
uma alternativa que é a “fuga da liberdade”6 como resposta 
regressiva, contra o medo de experimentar sozinho e de modo 
único, o inevitável custo da individuação. 

A dicotomia existencial individuar-se, regredir, é a raiz 
do conflito permanente da existência humana. A interrogação 
dramática que realiza a natureza humana.7 Acredito que a 
definição frommiana da situação humana se relaciona a um 
traço essencial do universo humano com seu intrínseco, 
insolúvel, conflito de ser parte da natureza.                 
 

 
3 Fromm, Erich.  Anatomia da destrutividade humana. Gesamatausgabe, 
7:1-398. 
4 Fromm, Erich.  O homem em si mesmo. Uma proposta ética na 
psicologia. Gesamtausgabe, 2:157-268. 
5 Fromm, Erich. Fuga para a liberdade, Gesamtausgabe, ed. R. Funk. 
Estocarda: Alemanha Verlags- anstalt. 1980- 81, 2:215-392. 
6 Fromm, Erich. O medo da liberdade.  Gesamtausgabe, ed. R. Funk. 
Estocarda: Alemanha Verlags-antalt. 1980- 81, 2:215-392 
7 Erich Fromm. Ibidem. 1941-1947-1955-1973 
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Ao mesmo tempo desconsiderá-la.  Parece-me que a 
dicotomia que segue, individuar-se ou regredir, como uma 
força psicodinâmica que não estaciona, e que move as reações 
humanas nas condições externas de diversas maneiras e 
contextos, sempre de modo diferente que varia segundo as 
pessoas.       

Arte e técnica na psicanálise: A biofilia é um traço 
importante do humanismo radical. O amor pela vida é um 
sentimento que tudo move, sendo um ato de nascer para a vida. 
A realidade é uma gestação e nós com ela.8  A psicanálise é 
uma arte porque aplica a sua teoria a tudo que se encontra vivo. 
A palavra “arte” é a mais apropriada a indicar o tratamento de 
tudo quanto é vivo, e com um senso de trabalho psicanalítico. É 
uma arte com consciência, como a compreensão de uma poesia.  

Uma arte enriquecida segundo as regras da sua técnica 
aplicada. O termo “técnica”, porém segundo Fromm9 sofreu 
uma leve e importante transformação: o seu significado foi 
criado e trocado de lugar nas práticas, nas regras, sobre os seres 
vivos, e modificados por objetos mecânicos não vivos. A rigor, 
se conclui então, que na psicanálise em ato, volte-se a falar de 
uma técnica e não em termos assertivos, mas problemáticos. A 
psicanálise de fato,  devolve a vida ao ser humano e não a uma 
coisa mecânica, morta. As regras da arte psicanalítica, possui 
sentido somente se garante a unidade de cada singularidade, de 
cada encontro simbólico com o analista. 10 

Também Stephen Michell11 vê a psicanálise como uma 
arte, já que inclui “imaginação e participação”. Ele afirma que 
a técnica psicanalítica possui a mesma criatividade que uma 

                                                 
8 Fromm, Erich. Ibidem (1947)- O Homem em si mesmo. 
9 Fromm, Erich. Ibidem. P.  225-269. 
10 Biancoli, Romano.  “Centro a centro” Relacionamentos entre pacientes e 
analistas. Revista: Fórum Internacional de psicanálise. 4: 105-110  
11 Citado no seu livro: Influencia e Autonomia em psicanálise. Hillsdale, NJ; 
The Analitic Press.  1997, Pág. 11. 
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atividade esportiva, pintura ou na música. A atualidade de 
Fromm sobre estes temas é de muita evidencia e, por esta 
razão, Mitchell atualiza a prática clínica. Mesmo que o trabalho 
quotidiano tenha acompanhado-o por toda a sua vida, ela se 
tornou uma fonte declarada e especifica de sua teoria, se pode 
compreender Fromm quando ele não escreve um livro 
especifico sobre a clinica psicanalítica. Ele nutria uma 
preocupação que sua prática torna-se uma codificação de regras 
enrijecidas e cristalizadas.12 

Existe um fator importante a ser comentado: se Fromm 
fundou com Harry stack Sullivan, Clara Thompson e Frieda 
Fromm Reickmann, o Instituto Alanson White de New York e 
na seqüência fundou o Instituto Mexicano de psicanálise na 
cidade do México, sendo também mais tarde o promotor da 
constituição da Federação Internacional de Sociedades 
Psicanalíticas, ele não tinha uma intenção de fundar uma nova 
“escola” de psicanálise. “Eu nunca quis fundar uma escola de 
psicanálise sozinho”13 Ao invés disso, ofereceu toda uma 
contribuição a psicanálise, juntamente com as idéias de Sandor 
Ferenczi14   

Esta proposta humanista se aproxima de Fromm e é 
bastante clara no sentido que a psicanálise não corra o risco de 
se alienar com a sua própria técnica. Assim considero o tema 
sobre a técnica, entendida aqui como procedimentos que 
substitui a questão “técnica” clássica. Sendo preciso uma 
discusão sobre estas regras para que possamos passar a outras 
gerações de analistas. Esta proposta de discussão se relaciona 
ao plano clinico, teórico e epistemológico. Temos de enfrentar 
uma batalha cultural contra qualquer impedimento da “livre 

 
12 Loeser, R. M. Práticas Terapêuticas de Fromm.  Psicanálise 
comtemporânea, 28:5-23. 
13 Roazen P. A exclusão de Erich Fromm da IPA.  2001 Pág. 37: 5-42  
14 Biancoli, R. The search for Identitá in the Being Mode. Fromm, 
Forum, 10: 23-30. 
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expressão da técnica psicanalítica”15 independente de qualquer 
corrente teórica que se nutre de motivações teóricas ou de 
técnicas que impeçam a sua modificação.                
                     
 

Dr. Romano Biancoli. 
                           Psicanalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
15 Fromm, Erich. Psicanálise: Ciência ou fanatismo.  Gesamtausgabe, 8: 
27-34. 
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Introdução. 
 
 

“Quanto mais se frustra o impulso 
de viver mais se  reforça o de destruir.” 

(Erich Fromm) 
 
 

Dentro das várias teorias na psicanálise, todas 
indiretamente têm uma dívida para com o fundador da 
psicanálise Sigmund Freud; por toda sua contribuição na 
sistematização teórica e clínica da psicanálise clássica. No 
entanto houve a necessidade de uma revisão da teoria, onde 
vários autores acrescentaram e modificaram alguns conceitos 
na teoria psicanalítica. 

Foram várias as correntes teóricas na psicanálise, que 
por suas próprias contribuições ajudaram indiretamente a 
aprimorar os conceitos e as teorias sobre o inconsciente do ser 
humano.  A escola de Adler, também chamada de psicologia 
individual, sustentou sua tese na importância da busca do 
poder; desenvolvendo os conceitos do complexo de 
inferioridade e de complexidade. 

Depois, Carl Gustav Iung foi um dos dissidentes mais 
próximos de Freud, rompeu com a psicanálise clássica com o 
intuito de aprofundar os seus conceitos de Anima e Animus, 
Arquétipos, mitologia, inconsciente coletivo, alquimia. Karen 
Horney orientou sua teoria sob a influência da cultura e da 
educação; Jacques Lacan procurou entender o inconsciente 
humano a partir da estrutura lingüística, de seu significado e 
significantes, descrevendo um novo entendimento da pulsão de 
Freud sob a ótica do desejo. 

Erich Fromm priorizou o estudo científico para 
compreender o homem na sua totalidade, incluindo toda a 
dimensão econômica, política, social, histórica e antropológica, 
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dentro de uma visão transdisciplinar das várias ciências 
humanas e sociais, procurando dar uma resposta ao fenômeno 
da complexidade inconsciente do homem. Entendeu que era 
preciso uma compreensão mais humanizadora, a partir dos 
valores éticos e sociais do humano, arraigado nas profundezas 
do inconsciente. Todo este processo civilizatório de milhões de 
anos, ajudou nesta evolução da hominização do homem. Por 
isto a psicanálise trata do homem na sua integralidade, e em se 
tratando do humano, defendeu sua postura nesta corrente 
teórica chamada “Psicanálise Humanista”. 

Este livro tem a finalidade de mostrar toda a dimensão 
“teórica e clínica da análise na psicanálise humanista”, dentro 
da concepção de Erich Fromm. Queremos acentuar que todas 
as teorias deram sua contribuição para entendermos e 
compreendermos a complexidade do inconsciente e sua 
repercussão na qualidade de vida do ser humano. Nossa 
finalidade é justamente mostrar, esta teorização da clínica a 
partir do estudo da natureza humana. Expressamos o que 
entendemos por pesquisa e, suas metodologias nas ciências 
humanas e sociais e suas diferenças com as ciências exatas e 
naturais. 

Fromm defendeu com profunda sabedoria que a 
psicanálise humanista deveria ser uma ciência do futuro, por 
isso não podia ficar atrelada a determinismos e tampouco a 
dogmas, necessitava de uma abertura transdisciplinar, para que 
com liberdade pudesse ampliar, junto a outras ciências, uma 
teoria mais abrangente e fidedigna para compreender o 
fenômeno complexo que é o ser humano. 

Por desconhecimento histórico e cultural, achei por bem 
esclarecer e retirar algumas dúvidas ao exercício da profissão e 
daqueles que pode ser ou não psicanalistas. No entanto vou 
explicitar com uma análise profunda do pensamento de Erich 
Fromm, através do resgate histórico; os critérios e exigências 
desta corrente teórica chamada “psicanálise humanista”, como 
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uma formação transdisciplinar aberta a todos os profissionais 
da área da saúde e educação. E de tantas outras pessoas 
interessadas, que podem se tornar psicanalistas, desde que 
seguindo as exigências do processo da formação como, por 
exemplo: a análise pessoal, a supervisão clínica, estágio clínico, 
os seminários teóricos; e de uma pesquisa científica de temas 
relevantes à psicanálise. 

Quero acentuar que um dos avanços mais significativos 
se deu através da análise humanista e de sua visão integral da 
totalidade do homem, no resgate inestimável do amor, na 
recuperação, emocional e orgânica de seus pacientes. Erich 
Fromm foi um filósofo com uma formação psicanalítica, onde 
sempre defendeu um pocisionamento aberto e flexível para 
estudar e compreender o homem em todo o seu ser 
multidimensional. Só o fato de assumir-se nesta postura teórica 
de um aprendizado contínuo e autodidatico, introduziu no 
centro da psicanálise uma verdadeira revolução, onde a 
liberdade de Ser e pesquisar estão abertos a qualquer ser 
humano, desde que, esteja interessado em lutar por uma 
sociedade mais justa e humanizada. 

Quero agradecer o convenio assinado com o complexo 
de ensino superior de santa Catarina- cesusc da cidade de 
Florianópolis na pessoa do Prof. Nilo Kaway Junior e João da 
Silveira para o aprimoramento cientifico e cultural na área da 
saúde mental e emocional em nível de pós-graduação, com o 
Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Primeira Parte: Capítulo I  
 

 
1.0 - Vida e Obra de Erich Fromm. 

 
 

“Educar para a criatividade é sinônimo 
 de educar para a vida.” 

(Erich Fromm) 
 
 

Falar do humanismo remete-nos a pensar sobre o 
homem e sua complexidade intelectual, emocional, social, 
religiosa, histórica e cultural. A humanidade dentro da 
psicanálise surge como um princípio ético, para dar sustentação 
ao valor da pessoa, proporcionando-lhe dignidade, amor e 
reciprocidade. 

Qualquer comportamento exige por parte da pessoa uma 
atitude consciente ou inconsciente, porque ela irá realizar uma 
história. Uma trajetória de vida está sendo delineada, pensada e 
realizada. São estas decisões impensadas, inconseqüentes 
inconscientes que produzem o sofrimento. 

Cada pessoa, dependendo do seu momento histórico, de 
sua cultura, seu meio social, político, religioso, econômico, e 
familiar, poderá sofrer influências afetivas e intelectuais. Este 
ambiente pode ajudar na formação do seu caráter e dos valores 
éticos. 
           A Psicanálise Humanista leva este nome, não para 
caracterizar uma demarcação filosófica ou mesmo uma teoria a 
ser defendida, dentro da psicanálise. Só o fato de atender um 
paciente, implica uma atitude carregada de humanismo, esta 
práxis clínica contém sempre um amor (cuidado, orientação, 
comprometimento) com este paciente. Estas características vão 



 17 

                                                

demarcar aquilo que é próprio do homem, o seu dever ético de 
cooperação e solidariedade para com qualquer ser humano. 

A psicanálise para ser entendida em toda sua 
complexidade, precisa se voltar primeiro para conhecer a 
história de vida do autor e através do seu testemunho vivo e 
verdadeiro, como pessoa e psicanalista, entender uma prática 
clínica onde se inclui o fator da congruência e da ética. 

Para esclarecer a história de vida de Erich Fromm 
precisamos conhecer, dois fatos que marcaram sua vida: Ser 
descendente de Pais Judeus, e por ter sido filho único. 
Sublimou esta carência, ampliando o relacionamento com seus 
parentes.  Seus pais, “Naphali Fromm y Rosa Krause, se 
casaran el 16 de junio de 1899, en Francfort del meno. Más 
nueve meses después, nasció Erich Fromm, a las 19:30 del dia 
23 de Marzo de 1900 en la misma ciudad16.” 

Erich Fromm nasceu em uma família com um padrão 
social  cultural razoável, seu pai era um pequeno comerciante 
de vinhos e professor de iniciação no judaísmo, sua mãe era 
dona de casa. A sua relação com seu pai foi extremamente 
distante, pois ele demonstrava uma certa rigidez e 
distanciamento afetivo, situação que acabou refletindo de 
forma direta sobre a mãe, com suas queixas sucessivas nos 
períodos depressivos, essa vivência levou Fromm a 
experienciar o primeiro contato com o mundo neurótico de seus 
pais17.  

A falta de atenção afetiva, de carinho e aproximação, 
proporcionaram-lhe as bases para a consolidação da 
“Psicanálise Humanista”. No olhar de Fromm, é fundamental 
a demonstração concreta, com atitudes de afeto, e de amor, tão 
necessários para o desenvolvimento emocional. Apesar disso, 

 
16 FUNK, Rainer.  Erich Fromm, el amor a la vida.  Buenos Aires, Paidós, 
1999, pág. 13. 
17 FUNK, Rainer.  Vida e Obra de Erich Fromm. Barcelona, Paidós, 1987, 
pág. 25. 
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sua família conseguiu-lhe proporcionar uma base muito sólida 
de valores éticos, dentro dos princípios judaicos, como 
honestidade, solidariedade, compaixão, perseverança e 
amizade. 

Quando ele foi estudar em Heideberg, percebeu um 
forte complexo de inferioridade em seu pai, ao receber a sua 
visita notou que ele estava bastante angustiado e com um medo 
horrível de que se ele não passasse no exame de seleção, ele 
poderia vir a suicidar-se.18  

A paternidade para Erich Fromm foi marcada pela 
obediência, exigência e recriminação do seu pai, isto criou um 
distanciamento gradativo, acrescentado de medo e respeito em 
lugar de amor. Esta falta de afetividade, afetou principalmente 
a sua mãe; “Sempre me sentia como el defensor de mi madre, 
que lloraba mucho, de modo que yo creia que debia defender-
la contra mi padre (...). Él hubiera que jo seguiera siendo un 
nino de três años19.”  

Sabemos da importância do afeto e do amor entre um 
casal, como isto não aconteceu, deslocava este afeto como uma 
espécie de superproteção ao seu filho. Esta ambivalência20 de 
amor e ódio ao seu pai, provocou uma aliança com os mais 
fracos, optava por defender qualquer pessoa que sofresse 
alguma injustiça frente a autoridades, sempre se comovia com 
as brigas contínuas em casa; o distanciamento afetivo, a 
submissão de sua mãe, a falta da liberdade de expressão, 
principalmente no que se refere ao diálogo, levaram este futuro 
garoto a assumir diante de sua existência, com alguns valores 
fundamentais por toda sua vida.  

Na fundamentação de sua teoria tenta elucidar o valor 
da formação social do caráter, tratando-se aqui da forte 

 
18 Ibidem, pág. 17 
19 Ibidem, pág. 19. 
20 Ibidem, pág. 20 
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influência cultural, econômica, política religiosa e social que 
sofreu de seus pais. A formação deste Inconsciente Social tem 
sempre as matizes de uma conotação histórica deste contexto 
de rede social; o meio exerceu forte influência na determinação 
da formação do caráter, tanto no aspecto positivo como no 
negativo. 

A sua formação sócio-política se deu a partir da forte 
influência de um empregado de seu pai chamado “Oswald 
Susmann”.21  Este homem tinha princípios socialistas, com 
uma atitude muito correta diante da existência. Fromm 
conviveu por um longo tempo, recebendo além da atenção, o 
carinho, o amor, uma forte conscientização social e política. 
Portanto, este amigo íntimo e pessoal, foi seu primeiro mestre, 
conseguiu dar a este jovem na pré-adolescência a valorização 
necessária, conscientizando-lhe sobre a importância dos temas 
humanitários e políticos. 

Essa visão política proporcionou-lhe um senso crítico 
para poder posicionar-se com mais clareza sobre as relações de 
poder. Erich Fromm tinha doze anos nesta época, o seu tempo 
era dividido entre a escola e sua família, tinha muito pouca 
interação com outros garotos de sua idade. Houve um fato 
marcante nesta idade, talvez a experiência mais significativa e 
intrigante em relação às reações e atitudes humanas. Este 
acontecimento o deixou perplexo, com várias dúvidas e 
questionamentos sobre o ser humano. “Comecei a interogarme 
por las extrañas y secretas causas de las reaciones humanas”22 

Houve um fato interessante de uma senhorita de vinte e 
seis anos de idade, amiga de sua família e pintora. Era uma 
moça prendada, bonita e atrativa. Sabia-se que ela era muito 
ligada ao seu pai, quando este faleceu, falou do seu desejo de 

 
21 FUNK, Rainer.  Erich Fromm, el amor a la vida.  Buenos Aires. Ed. 
Paidós. Barcelona. España. 1999. Pág. 31. 
22 FUNK, R. Ibidem, pág. 31. 
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ser enterrada com ele. Pouco depois de sua morte, ela suicidou-
se. Tal experiência iria marcar decisivamente o interesse pelos 
dilemas humanos, este fato chamou-lhe a atenção, além de 
impressioná-lo. Não entendeu os motivos dela para tomar uma 
atitude tão drástica, optando por terminar com a própria vida. 

A adolescência foi marcada por estas duas fortes 
influências: o amigo socialista e a vizinha suicida. A forte 
inclinação para preocupar-se com as questões humanas teve 
origem na vivência religiosa através do ensinamento de seu pai. 
A convivência com os valores humanísticos religiosos 
despertou no seu íntimo o desejo ardente de entender e 
compreender as atitudes inconseqüentes e arbitrárias do ser 
humano. 23 

Esta influência da formação judaica cristã se deu a partir 
da convivência de homens que tinham o compromisso de 
resgatar a dignidade da vida, o respeito, o amor e a liberdade de 
ser e agir.  “El rabino doctor Nehemia Anton Nobel (l871-
1922), de la sinagoga de la Borneplatz de Francfort, que era el 
director de la comunidad ortodoxa de la ciudad, fue su primer  
“colaborador importante en la huida”. El segundo fue, desde 
1920 el doctor Salman Baruch Rabinkow, professor talmúdico 
procedente del hasidismo-habad, el cual  colaboró en la ruptura 
de Fromm con la praxis vital judía-ortodoxa y la vivió a su 
lado.”24 

 A convivência com estes homens e a leitura destes 
profetas proporcionaram-lhe uma idéia clara, da existência do 
homem em uma determinada civilização, seus dilemas, 
injustiças e violências, mostravam a dificuldade de viver em 
sociedade.  

No entanto, percebeu no homem este desejo ardente de 
superação dos seus medos e ambições para poder alcançar com 

 
23 FUNK, R. Ibidem, pág. 36. 
24 FUNK, R. Ibidem Pág. 37. 
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humildade e simplicidade a justiça social e humanitária, tão 
necessária para o processo de evolução de consciência do 
homem no processo civilizatório. 

Percebia a importância destes valores humanísticos 
repassados pela religião judaica, como o amor e a justiça. 
Observava com muita atenção os valores arraigados no caráter 
dos profetas em defesa da vida e da justiça. O fato do discurso 
estar incorporado a sua vida prática, o convencia de que pelo 
exemplo poderia mostrar as pessoas incrédulas e indiferentes 
aos problemas sociais.  

Foi a partir desta constatação, que ele soube ligar com 
extrema sabedoria a utilização da psicanálise humanista e 
existencial, onde o modo de vida, os conflitos pessoais, as 
incongruências, os medos, as perseguições eram uma espécie 
de caminho para proporcionar a capacidade de superar estes 
dilemas existenciais, com o intuito de se tornar mais humano. 
Para Erich Fromm o tratamento psicanalítico era um 
método vivencial, extremamente criativo para possibilitar 
as pessoas, a chegar a estágios mais elevados de 
humanidade. 

Ele conseguiu desenvolver uma maior capacidade de 
entender-se e aceitar-se na limitação de sua humanidade. A 
psicanálise possibilitou a ele uma experiência de amor e afeto.   
Com o seu desenvolvimento intelectual e sua maturidade 
psicológica, percebeu dentro do próprio humanismo judaico 
uma série de questionamentos e observações, principalmente 
no que se refere, à ortodoxia do fundamentalismo judaico.  

A partir desta experiência não conseguiu mais conviver 
com os “dogmatismos”, porque seu princípio básico sua 
liberdade de expressão, ficava aprisionado a um silêncio na 
submissão. Esta prática autoritária, doutrinária do judaísmo 
ortodoxo, em não querer estabelecer negociações do espaço 
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territorial entre Israel e Palestina, levo-o a defender 
publicamente os direitos dos palestinos a ter seu próprio pais.25 

Na sua juventude, com apenas dezenove anos, tomou a 
decisão de abandonar os preceitos da religião judaica, indo 
estudar em Heideberg, como uma busca pessoal para superar 
antigas dúvidas e questionamentos sobre a sociedade dos 
homens e seus conflitos existenciais.  

Nesta cidade, Erich Fromm teve algumas pessoas que o 
marcaram profundamente, no estilo de vida, na apropriação do 
saber, na incorporação dos valores éticos e na sua própria 
descoberta profissional. Teve a felicidade de encontrar seu 
orientador da tese de doutorado em Filosofia, o Sr. Weber, 
sobre os cuidados do Talmid Robaskow recebeu uma nova 
orientação sobre o judaísmo. Logo depois Conheceu a sua 
analista e depois sua esposa Frieda Reichmann. Além de seu 
analista, didata George Groddek, o grande psicanalista 
entendido em psicossomática.26 

Seu pai faleceu em 29 de dezembro de 1933, nesta 
época ele já morava em Nova York, quando recebeu a visita de 
sua mãe e logo em seguida ela regressou a Frankfurt. Nesta 
época já fazia um ano da ascensão de Hitler na Alemanha, com 
a política de perseguição aos judeus, iniciou-se o processo de 
imigração de vários alemães para o EUA. Sua mãe faleceu aos 
setenta e três anos, no dia vinte e três de fevereiro de 1959, na 
cidade de New York, de câncer. 27 

Erich Fromm já demonstrava uma capacidade 
intelectual muito grande, pois conseguiu se doutorar em 
filosofia em quatro de setembro de 1925, com apenas vinte e 
cinco anos de idade e aos vinte e seis anos, casou-se com 
Frieda, sua analista pessoal. Com apenas cinco anos de 

 
25 FUNK, R. Ibidem, pág. 41. 
26 FUNK, R. Ibidem, pág. 44. 
27 FUNK, R. Ibidem, pág. 49. 
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casamento ele resolveu se separar de sua esposa porque vivia 
sempre ausente da convivência matrimonial. Groddeck analista 
de Erich Fromm, mostrou que a tuberculose era um sintoma 
criado para estar distante, e ao mesmo tempo sendo utilizada 
para a não conviver com a sua esposa.  

A partir desta constatação, resolveu alugar um 
apartamento com duas habitações por cento e sessenta francos 
suíços, à parte de cima onde morava o seu amigo Gustav 
Krantz. Nesta época começou a sofrer a duras penas os desafios 
apresentados pela existência em várias áreas de sua vida. No 
dia quatro de novembro de 1938, escreve a Horkheimer, sobre 
seu estado emocional, afetivo, econômico e político.  

Muitas foram às experiências negativas. A séria política 
nazista de perseguição aos judeus, a perda de seu pai, a 
separação de sua esposa, lhe acrescentou-lhe uma dose de 
tristeza e depressão, perdendo quase o sentido de sua 
existência. Mesmo sendo doutor em filosofia, ganhava muito 
pouco do Instituto de Frankfurt, que mal dava para pagar a sua 
alimentação e aluguel. Nesta época foi tomado pelo desespero, 
mesmo porque não conseguia escrever e nem atender como 
psicanalista devido ao seu estado doentio. 

Sem dúvida esta consciência social, impôs-lhe uma 
série de sofrimentos e decepções, os acontecimentos na sua 
interpretação eram extremamente maus e injustos para a 
humanidade. Muitos de seus desejos não puderam ser 
realizados, porque seu corpo estava debilitado e 
existencialmente ele se encontrava na tentativa de resolver seus 
sintomas doentios através da análise que realizava com George 
Groddeck (1866-1934), na cidade de Baden-Baden, onde se 
encontrava também com Karen Horney e Sandor Ferenczi, que 
vinham repetidamente ao balneário de Budapeste.  

“Em julio de 1931 enfermó de tuberculosis y debió estar 
separado de sua esposa Frieda durante largo tiempo, em Suiza. 
Groddeck entendió que la enfermedad de Fromm era expresíon 
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de su deseo de separarse de su mujer, y al próprio tiempo de la 
dificultad que sufria com ello, y se lo dijo a Fromm sim amajes 
ni adornos, pero com solidariedad e compreensión”28  

Mas esta fase na sua vida provocou em seu íntimo uma 
valorização das atitudes corajosas diante das situações 
inusitadas e inesperadas, levando a sua pessoa a um desespero, 
precisando buscar força, fé, esperança para sair deste estado 
depressivo, para poder atingir novos objetivos, porque tinha um 
amor especial pela vida. 

Nessa experiência significativa das limitações da 
própria humanidade, na falta de entusiasmo, numa situação 
onde só prosperava a dor e a doença, soube no entanto, com 
maestria compreender a vida. A sua atitude mais sabia foi saber 
vencer os obstáculos, utilizando-se destes sofrimentos para 
recompor-se dentro de uma nova visão existencial. 

O humanismo de Erich Fromm não radica no 
sofrimento, e muito menos em doutrinas sectárias, ao contrário, 
valoriza o grau de sanidade, à tomada de decisão, e utiliza a 
capacidade dos talentos, dons, impregnados de criatividade, 
onde o bem maior é fazer da própria existência, um lugar de 
crescimento e expansão emocional, cognitiva e humanitária. 

Sua existência ajudou na consolidação da sua Teoria 
Psicanalítica humanista. Enfrentou a uma série de obstáculos, 
não somente por esta proposta, mas também pelo fato de ser 
filósofo com uma orientação analítica social. Um dos fatores 
que irá desencadear uma forte crise entre os postulados da 
psicanálise clássica, normatizada, vigiada e fiscalizada pela 
Associação Internacional de Psicanálise, por não ser um dos 
teóricos que não seguiam com fidelidade a doutrina Freudiana. 

Um dos seus questionamentos, mais sérios em relação a 
clínica psicanalítica era em relação ao papel entre o analista-
paciente que mais parecia um “procedimento médico- 

 
28 FUNK, R. Ibidem .Pág.63. 
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terapêutico”29, com isto não concordava com a incorporação 
do modelo médico, de frieza, distanciamento e indiferença. 

Ao perceber esta atitude de neutralidade na clínica 
psicanalítica e para com a vida do paciente, decidiu agir 
diferente, criando a partir da relação terapêutica, a recuperação 
da confiança mútua, da reciprocidade, da amizade, do elo 
afetivo, do comprometimento em restabelecer a saúde do 
paciente, num ambiente onde ambos, se nutriam-se de uma 
atmosfera de credibilidade e responsabilidade. 

A relação terapêutica do setting analítico precisa 
proporcionar ao paciente uma oportunidade de experienciar, a 
aceitação de si mesmo, e buscar no seu próprio íntimo as 
capacidades produtivas necessárias para fazer frente ao seu 
mundo neurótico. Assim, ele mesmo traduzia a experiência 
analítica como “Más bien un amor maternal o parental, o para 
expresalo de forma, todavia más generalizada, un cuidado 
cariñoso”. 30 

Esta humanidade fez ressurgir do íntimo da clínica 
aquilo que é mais precioso e importante na vida de uma pessoa. 
Observa no olhar de alguém a segurança e o cuidado, de 
vivenciar uma atitude de amor, respaldado na confiança, na 
ajuda, na solidariedade, onde o próprio paciente sente-se 
valorizado e entusiasmado em decidir pelo lado positivo da 
existência. Esta credibilidade devolve a este ser, a decisão 
única e pessoal de resgatar o valor da dignidade de existir.  

O seu contato com Harry Stack Sullivam foi 
extremamente importante, não por sua inovação terapêutica na 
psicanálise, mas pelo sua contribuição em valorizar em 
profundidade a teoria das “Relações interpessoais”,  ajudando 
a formular os novos postulados teóricos da PSICANÁLISE 

 
29 Ibidem, pág, 111. 
30 Ibidem, pág. 112. 
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HUMANISTA, mesmo sabendo que esta não seria a solução 
definitiva para a finalização da teoria na psicanálise.  

Na visão de Fromm ele acrescenta um novo modo de 
ver a relação terapêutica valorizando as relações inter, intra e 
transpessoal, indo ao encontro de suas próprias expectativas. 
No seu entender o tratamento na psicanálise deve buscar a 
eficiência e qualidade, despertando os valores humanitários 
para poder viver a sua plena humanidade. 

Logo depois Karen Horney convidou Erich Fromm para 
ir a Chicago no ano de 1933, pois ambos os autores tinham algo 
em comum, o desejo de  ampliar a sua concepção de homem, 
seus modos de relações sociais e a influência cultural. Num 
ponto todos estavam de acordo, não podiam mais concordar 
com a absolutização da “libido”, necessitava ampliar 
teoricamente o modo de ver o homem diante de toda sua 
complexidade, e principalmente a influência doutrinária e 
dogmática da teoria freudiana no processo de formação 
psicanalítica. 

Em 1936, Harry Stack Sullivan31, convida, também, 
Erich Fromm para dar cursos na recém fundada escola de 
psiquiatria de Washington, onde a proposta de formação 
psicanalítica era transdisciplinar, ampliando a conceito o 
homem dentro de uma visão da totalidade. O objetivo era 
congregar vários profissionais das mais diversas ciências para 
dar uma visão ampla e integral do homem em toda sua 
complexidade, esta atitude abriu as portas para integrar as 
várias dimensões do homem, quanto ao biológico, 
antropológico, social, cultural e político. 

No que diz respeito ao seu matrimonio ele terminou sua 
relação  por mais de quinze anos com Karen Horney. Fromm  
relacionou com várias mulheres, Katherin Dunhan, Martha 
Graban, mas acabou se casando com a filha de Henry Gurland, 

 
31 Ibidem, pág. 105. 
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imigrante da França, devido à perseguição nazista em 1940 e, 
no ano de 1944 realizou-se o casamento. Logo depois, Fromm, 
ajudou a fundar em Nova York, a “Associação para o avanço 
da psicanálise,” mas, devido a seu casamento, houve o 
rompimento com Horney em 1943. 

“Erich Fromm que desde el principio participó de la 
formación del nuevo grupo deberia ser, como no era medico, 
“solo” membro honorífico (...). El consejo de la facultad 
rechazó esta petición, porque con ello se sancionaria de forma 
oficial el psicoanálisis por parte de no médicos”.32 O 
desagrado e a decepção foram muito grandes em relação aos 
médicos, do medo que outros profissionais pudessem ser 
psicanalistas, sentindo-se perseguido e pressionado, resolveu 
abandonar esta sociedade. 

No ano de 1946, ele e outros profissionais da área da 
psicanálise fundaram o instituto de psiquiatria, psicoanálisis 
y psicologia William Alinson White, com o objetivo de 
estudar as ciências humanistas e sociais. Proporcionando uma 
formação na teoria e prática à “psiquiatras, psicólogos, 
profesores, párocos, pastores, trabalhadores sociais, 
enfermeiras, médicos, para ampliar seus conhecimentos na 
área da psicanálise utilizando a nas suas profissões.”33  

Com este objetivo, cria-se uma ruptura com a formação 
tradicional em psicanálise, agora qualquer profissional poderia 
ter acesso ao conhecimento psicanalítico, não só pelo fato de 
ter que ser psicanalista, mas, enriquecer-se deste conhecimento 
teórico e prático para se qualificar na área de sua atuação 
profissional, inicia-se neste ano um processo de abertura e 
socialização do saber psicanalítico, dentro de uma visão 
humanista e transdisciplinar, juntando todas as áreas do 

 
32 Ibidem, pág. 117. 
33 Ibidem, pág. 258 
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conhecimento para entender e descrever as 
“COMPLEXIDADES INCONSCIENTES DO HOMEM”. 

Em 1962, se afasta da Associação Psicanalítica 
internacional (IPA) esta decisão foi tomada, no congresso de 
Amsterdã, quando fundaram a Federación Internacional de 
Sociedades Psicanalíticas (I.F.P.S),34 onde vários grupos 
contrários ao modelo ortodoxo,  pronunciaram-se a favor de um 
novo modo de trabalhar na formação dos futuros psicanalistas. 
No ano de 1956,35 Fromm consegui formar sua primeira turma 
no México, dentro de uma abordagem humanista, fundando no 
INSTITUTO MEXICANO DE PSICOANÁLISIS, na cidade 
do México. 

Dentro desta concepção teórica “humanista,”36  
entendeu-se o compromisso de ampliar o grau de consciência 
do homem sobre sua própria irracionalidade inconsciente, 
possibilitou uma nova visão transdisciplinar e da totalidade em 
relação aos sérios dilemas do homem na modernidade. Está na 
responsabilidade do psicanalista fazer uma devolução tão 
merecida, através do tratamento psicanalítico aumentando a 
capacidade produtiva, utilizando a sua inteligência, 
criatividade, para melhorar a sua capacidade de amar, sendo 
útil e contribuindo à sociedade onde ele estava vivendo. 

O sentido e o significado na existência37, estava muito 
mais distante do simples fato de ter um “Sentido existencial”, 
era necessário resgatar um amor especial pela vida ecológica, 
cósmica e organísmica, percebia a importância de estar 
integrado em toda sua dimensão mental, emocional, cognitiva, 
social, transcendental, espiritual, política, histórica, cultural e 

 
34 Ibidem, pág. 135. 
35 Ibidem, pág. 132. 
36 FUNK, R.  Vida e Obra de Erich Fromm. Barcelona, Paidós, 1987, pág. 
54 
37 FUNK, R.  Vida e Obra de Erich Fromm. Barcelona, Paidós, 1987, pág. 
52 
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econômica.  Estas diversas faces fazem parte deste Ser, esta 
atitude pode olhar o homem, não mais dentro de uma visão 
mecanicista e determinista. 

A psicanálise deveria, então somar novos esforços no 
sentido de dar as condições de equilíbrio emocional, através do 
estudo e da pesquisa de campo, na própria subjetividade 
neurótica. Estar inserido dentro de uma sociedade e, não 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é 
passar pela existência sem entender o significado maior de 
pertencer à raça dos seres humanos.  

Despojada de interesses narcisistas e megalomaníacos, 
na apropriação desesperada, dos bens materiais ou para 
alcançar notoriedade, status, reconhecimento, valorização e 
afeto. O suicídio atávico descompensado tem como objetivo, 
esconder-se dos fatos mais significativos da existência 
organísmica. Onde o amor, o afeto, a amizade, a solidariedade, 
a cooperação são condições a priori para o pleno 
estabelecimento da saúde emocional e da felicidade humana. 

A Psicanálise Humanista trata especificamente, do ser 
humano em toda sua complexidade de ações e reações não num 
sentido comportamentalista, no entanto, para entender a plena 
realização necessita recriar dentro de si o potencial em 
inteligência e sabedoria com o fim último de dar asas à plena 
imaginação criativa, onde o prazer, a alegria, a satisfação, a 
realização são os gostos cruciais da vontade de viver e de 
expandir-se em todos os sentidos, com um amor gratuito para 
cuidar de si, amando e defendendo a vida em toda plenitude.  

O ser em estado de incongruência produz a discórdia, e 
confusão. Propaga a infelicidade como um elo do seu vazio 
existencial, sente-se distante de uma ligação mais profunda 
com sua própria natureza. A existência em si mesma acentua a 
necessidade de estar em condições de interagir com várias áreas 
vitais, isto inclui o pensar criativo para abrir caminho diante 
das “exigências” que a vida impõe. 
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Nestas descobertas ampliam-se as generalizações de 
conceitos, formas próprias de interpretar a realidade e de 
conhecê-la, esta aproximação com um mundo desconhecido de 
fenômenos emocionais, reativados a partir dos estímulos 
visuais e desejos inconscientes, impele a pessoa a lançar-se 
nesta aventura de descobrir-se para poder desobstruir a livre 
expressão de suas potencialidades, nesta apreciação surgirão 
aprendizagens, interpretações reformulações de novos 
conceitos, possibilitando a cada um uma lapidação mais 
profunda de sua própria humanidade. 

O Humanismo em Erich Fromm se dá a partir da 
própria existência e em como vivenciar a opção de valores 
fundamentais para a promoção da dignidade do ser. Esta 
experiência dos sucessos e fracassos dos encontros e 
desencontros fazem da pessoa um centro de reflexão onde, o 
valor maior são as atitudes e decisões complementares do 
equilíbrio antro-bio-psico-social.  

Esta humanização se dá a partir do mundo emocional 
onde as imagens arquetípicas estão aprisionadas pelas 
experiências de seus antepassados. As civilizações do passado 
proporcionam um poder a própria genética para atuar sobre os 
cromossomos. São vários os sentimentos que interferem no 
corpo físico. Com estes conteúdos simbólicos ele se torna um 
campo etéreo e vibracional, também chamado halô energético 
sintonizado em freqüências diferentes. 

Acentuando sua cor quando tem alegria, prazer, ou bem 
estar. Na manifestação de sua áurea, identifica-se as diversas 
cores. O seu estado emocional, de alegria, prazer, felicidade é a 
máxima expressão dos seus códigos mensageiros, explicitando 
a essência de sua energia inconsciente. 

Um ser não se abstrai somente do mundo fisiológico e 
de reações da neuroquímica, estas são apenas manifestações de 
uma parte inteligente ligado ao todo organísmico e cósmico, 
onde a natureza manifesta sua máxima sabedoria, priorizando 
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um legado ancestral de aprendizagem insubstituível para a 
humanidade. Onde está a incongruência, o egoísmo, a 
falsidade, a inveja e o ciúme impera a discórdia, a divisão, a 
competição, a raiva, o ódio e por último a doença.  

Nessa situação o ser está muito mais atrelado a um 
sistema de vida, onde apenas experimenta a infelicidade.  
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1.1 - O humanismo em Sigmund Freud. 
 
 

 “Nós os seres humanos, temos a ligação inata, profundamente 
arraigada, de ser: da expressão a nossas atitudes, de ser 

ativos, de relacionarmos com os demais, 
de fugir da prisão do egoísmo.” 

(Erich Fromm) 
 
 

Esta descrição da vida de Freud (1856-1939), vem 
demonstrar os sofrimentos, e as dificuldades emocionais que 
deram vazão a sua humanidade, justamente porque vivia a 
pobreza. Esta experiência proporcionou um convívio com este 
desafio, era inseguro diante da existência. Sabendo das 
dificuldades que iria encontrar na sociedade de Viena em 
relação às incertezas para prover a sua sobrevivência e nos 
desígnios de sua futura profissão. Conseguia ver claramente o 
que o esperava, talvez por isto tenha se decidido pela medicina 
como uma das formas de buscar as condições econômicas para 
lutar contra as adversidades de sua existência.  

Esta decisão de encaminhar-se para a área da medicina 
demonstrava sua preocupação em superar estas dificuldades 
financeiras. Sua mãe Amália prestava-lhe uma grande 
colaboração, incentivando-o e mostrando como uma alternativa 
de solução, para a sua própria sobrevivência. Seu pai Jacob 
Freud foi um comerciante que não obteve um sucesso 
econômico na área financeira; sempre teve enormes 
dificuldades para administrar suas economias, fato este que 
levava a família Freud a se mudar constantemente de moradia. 

 Esta falta de solidez econômica, a dificuldade que se 
apresentava para o sustento da família, levou a cabo a 
intervenção de seu avô, oferecendo o cargo de Rabi numa 
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comunidade judia, como forma de resolver este problema 
financeiro. 

Esta dimensão da pobreza econômica, as dificuldades 
de gerenciar a vida matrimonial de seu pai, estando já no 
terceiro casamento, conviver com vários irmãos adotivos, fez 
com que Freud percebesse a vida diferente, e desse um grande 
salto para a solução dos problemas existenciais. Quanto à 
convivência com seus pais, ainda na sua infância, era 
consciente das dificuldades que teria que enfrentar para poder 
solucionar este estado de carência econômica. 

Freud direcionou desde sua infância o seu foco de 
atenção para alguma profissão que lhe oferecesse as garantias 
de sobrevivência, no caso, o curso de medicina, porque como 
em qualquer sociedade proporciona status, reconhecimento, 
valorização e até a solução econômica. Conseguiu investir seu 
tempo e energia em busca de prestígio e poder através dos seus 
estudos na medicina, portanto não tinha vocação e sim uma 
opção para resolver sua sobrevivência. Não foi por acaso que 
conseguia as melhores notas durante a sua passagem pelo 
segundo grau. Sabia que tinha que contar consigo mesmo. 

O ser humano torna-se humano, primeiro numa 
aprendizagem constante de erros e acertos para conseguir um 
espaço a sua sobrevivência. Nos escritos autobiográficos e nas 
biografias, não se comenta nada em relação a algum distúrbio 
na área da sexualidade, ao contrario, apesar de todas as 
dificuldades financeiras, tinha as condições necessárias para 
estudar e realizar a sua carreira, graças ao apoio e dedicação de 
sua mãe. Todos nós sabemos que esse processo de formação da 
personalidade passa por uma série de aprendizagens, incluindo 
aqui vivências e experiências que serão apreciadas, 
interpretadas e julgadas de acordo com a realidade específica 
de cada um.   

Esta humanização de Freud não se dá no seu curso 
superior ou nos seus estudos subseqüentes. Ao contrário, é 
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neste meio social e cultural, dentro de uma dimensão histórica 
que faz ressurgir esta humanidade. A questão principal seria, 
quais os meios que este homem utiliza para humanizar-se e que 
decisões seriam prioritárias para certas experiências na vida, 
optar ou não por uma profissão na área da medicina.  

Parece-nos que esta realidade não foi diferente para o 
próprio Freud, outro fato está relacionado à repercussão de 
determinadas decisões na própria vida, a sua preocupação com 
o destino intelectual e econômico, também esconde uma 
carência afetiva que buscava o elogio, reconhecimento e 
valorização, através do prestigio social. Talvez tenha sido o 
fato mais “inconsciente” e significativo de seu sofrimento, mas 
também de sua dignidade e humanidade.  

Como ser humano teve acesso ao amor, ajuda e 
cooperação. Isto vem evidenciar as dificuldades na área da 
afetividade que irá aparecer durante toda a sua vida. “Na 
verdade, raramente ocorria que ele beijasse alguém, alguns 
deles; quase por dizer que realmente nunca aconteceu. E 
mesmo sua mãe a quem muito amava, ele apenas beijava por 
obrigação ao se despedir”38    Estas marcas iriam acompanhá-
lo por toda sua vida, talvez esta necessidade de afeto, de ser 
amado, levou-o a fazer certas experiências precipitadas quando 
começou a usar da cocaína para ir a reuniões festivas ou a 
algum lugar que tivesse que falar em público. 

Esta humanidade sofrida, fez com que se desse conta de  
contar somente consigo mesmo e ter que realizar a sua própria 
história. A sua inteligência estava nesta observação da 
realidade, mas sentia na própria vida os medos que impediam a 
livre expressão de sua afetividade. A grande revolução de 
Freud foi ter criado a psicanálise, a partir das suas próprias 
experiências.  

 
38 GAY, Peter. Vida e Obra de Freud: Uma vida para o nosso tempo. São 
Paulo, Companhia das Letras, 1989, pág. 161 
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Este legado de experiências pode proporcionar a este 
gênio fazer da sua própria vida um laboratório de várias 
hipóteses com o intuito de descobrir suas próprias verdades. 
Todos sabemos os prejuízos na vida de uma pessoa quando se 
trata do bloqueio afetivo, porque já no final de sua vida, 
admitia para si mesmo a dificuldade enorme de expressar o 
carinho e o amor a sua esposa, talvez antes da própria 
sexualidade estava o medo de expressar o seu afeto.  

Agora quais foram às experiências, que estruturam o 
psiquismo de Freud com esta intensidade e necessidade de 
afeto, ainda é uma incógnita, sabe-se, porém que em um 
diálogo com a esposa de Jung39 no ano de 1911, já com 
cinqüenta e cinco anos de idade admitia as dificuldades de 
expressar este amor, o que levaria indiretamente à falência do 
seu casamento, além de uma abstinência sexual. 

Ele mesmo disse que agora não restava outra coisa na 
vida do que esperar a morte. Foi corajoso em admitir seu 
desânimo, mas ao mesmo tempo demonstrou ser um guerreiro 
inabalável, lutou até o fim de sua vida tentando humanizar suas 
emoções, principalmente o medo de amar. 

Suas palavras são duras e entendemos os seus motivos. 
Chegar ao final da vida e ter que admitir para si mesmo que não 
conseguiu viver uma experiência afetiva e sexual com sua 
mulher. É claro, ficamos atônicos frente à grandeza deste 
homem em falar abertamente com Fleis, sobre o seu 
relacionamento, pois este era seu confidente e analista.  

Toda esta sorte de vivências proporciona sempre 
algumas descobertas, mas também uma enormidade de faltas 
que podem passar uma existência sem solução. Na verdade, a 
sexualidade é o legado primitivo, pulsional do sistema límbico 
perspassados por inúmeras civilizações, incorporado por tabus, 
mitos e religiões. Para dar conta desta pulsão da libido, diante 

 
39 GAY, P. Op cit pág. 162 
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das mais diversas adversidades aqui colocadas como repressão, 
buscou de forma criativa e espontânea a gratificação deste 
prazer.  

Mas ao mesmo tempo aparece uma virulência agressiva, 
quando o instinto encontra-se ofendido ou impedido na sua 
livre expressão. Freud foi um sábio em tentar compreender a 
manifestação deste desejo no ser humano. Ele mesmo 
descobriu a complexidade do fenômeno sexual, e como um 
simples mortal vivenciava este drama, mas esqueceu-se que 
não existe uma receita ou mesmo um processo de avaliação 
quando se trata de sexualidade, isto ele pode presenciar na sua 
vida e como analista na escuta do sofrimento sexual de suas 
pacientes. 

Poderíamos conjeturar algumas hipóteses sobre a 
falência do seu casamento; na realidade trata-se de colocar-se 
no lugar de Martha Bernays. Como seria a reação de uma 
mulher quando não recebe o carinho e o afeto necessário? 
Além disso, na época vitoriana, onde o papel da mulher era 
gerar, criar filhos e cuidar dos afazeres da casa. Pergunta-se 
como ela se sentia não como mãe e esposa, mas sim como uma 
mulher diante da existência? 

Que tipo de mágoa ou ressentimento, ou mesmo inveja 
e ciúmes, sentia em observar o reconhecimento profissional e 
intelectual do esposo em detrimento da sua necessidade em 
sentir-se útil. Talvez o próprio machismo de Freud sustentado 
pela formação cultural e judaica lhe tenha proporcionado um 
afastamento gradativo da intimidade e do companheirismo de 
sua esposa.  

Num primeiro momento poderia se dizer que estas 
opções de investimento de energia escondem a real dificuldade 
do Pai da psicanálise, não se consegue entender o motivo da 
sua revolta em relação a sua fé, primeiro porque casou na 
religião judaica e depois porque seu pai foi rabino e sustentava 
a família com o salário que recebia da sinagoga. 
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Este homem nas suas mais diversas manifestações de 
buscas, sempre mostrou um desejo inconsciente de realização 
pessoal e felicidade e parece que não foi diferente para todos os 
seres humanos. A humanização é a primeira experiência que 
um ser humano tem desde a mais tenra idade, me parece um 
jogo intrincado por várias incógnitas que terão de ser 
desvendadas no decorrer da sua existência.  

Não existe possibilidade de saúde psíquica e orgânica 
quando o próprio Ser é inimigo da sua existência, o 
autoconhecimento é condição básica para obter este equilíbrio 
bio-pisico-social. De nada adianta a onipotência e o 
autoritarismo, estas são formas disfarçadas de esconder-se atrás 
de uma máscara, esta atitude ofende e agride a vida, pois é uma 
tentativa de fugir da realidade. 

Freud viveu esta humanização e foi através deste 
processo que descobriu a psicanálise e que ela deve ser 
aplicada no processo contínuo de autodescoberta. Quanto mais 
humano, mais conhecimento do seu mundo emocional 
inconsciente. Ela não pode ser aplicada somente de forma 
teórica, racionalizando estes sentimentos, mas buscar formas 
claras e objetivas de integrar, harmonizar as diversas 
manifestações do seu mundo inconsciente.  

Ele sentia esta fluidez vibracional os caminho das 
interações, percepções, além das apreciações cognitivas e dos 
conceitos da cultura vigente, queria propor a integração num 
processo de interação relacional, estando aberto ao diálogo e 
aprendendo a dar afeto e amar. Descobriu que toda forma de 
moral ou religião, autoridade, terapia que esteja investida de 
dogmatismo, impede a vivência dos afetos, afastando a 
oportunidade de aproximação e diálogo e, impedindo a pessoa 
de receber este amor, obstruído pela sua neurose de caráter. 

Na vida de Freud apresentava-se sempre uma angústia, 
quanto a sua sobrevivência econômica, tentamos entender estas 
manifestações de preocupações quase obsessivas em relação ao 
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reconhecimento profissional, ligado mais ao status social, que 
indiretamente é uma das formas de receber o afeto que tanto 
desejava.  

 “Exasperado, Jacob Freud havia dito ao filho que ele 
nunca chegaria a nada. A lembrança desse episódio perseguiu 
o jovem Freud durante anos. Fora um ‘golpe terrível em minha 
ambição’”40 Demonstrou o lado frágil e obscuro de seu pai, ao 
fazer esta critica a sua pessoa,  não reconheceu e valorizou a 
sua pessoa, não levou em conta a necessidade de afeto que ele 
precisava receber, precisava da atenção e da confirmação do 
seu potencial intelectual. 

Esta situação vivencial e relacional com seu pai iriam 
formar uma imagem do quanto não era amado e desejado. 
Como ele mesmo afirma, sua auto-estima iria sofrer um forte 
impacto sobre o conceito que seu pai tinha a seu próprio 
respeito. A formação de sua auto imagem iria influenciar 
decididamente a sua vida, esta lacuna de necessidade de 
aceitação criou uma insegurança muito forte nas relações onde 
estivessem presentes figuras de autoridade. 

Mais do que nunca, estas dimensões inconscientes 
produzem em qualquer pessoa, formas de atitudes e 
comportamentos relacionados sempre com carências, mágoas 
ou ressentimentos. Talvez o conceito de projeção afetiva foi 
mais uma das vivências de Freud, quando recebia algum tipo de 
crítica em relação a sua teoria sentia-se rejeitado e muito 
incomodado. A reação emocional de Freud era autoritária, 
sentia-se ofendido e enganado no seu grande legado cientifico, 
agindo de forma irracional, expulsava seus colegas que não 
concordavam com os conceitos da teoria psicanalítica. 

Ele descobriu um caminho cientifico que pode ao 
menos abrandar e diminuir a sua carência de reconhecimento e 
valorização; esta rejeição movimentava emoções de um 

 
40 P. GAY Op cit, pág. 38 
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passado que se fazia presente, prejudicando a elaboração da sua 
teoria. O próprio Jung era a pérola preciosa da continuidade da 
psicanálise, infelizmente devido à falta de abertura, diálogo e 
aceitação, preferiu se retirar da Sociedade Psicanalítica de 
Freud para criar uma outra escola psicanalítica. 

Foram perdas dolorosas para aquele que precisava de 
alguém que o admirasse e seguisse suas idéias principais. Esta 
dificuldade de dialogar, negociar, escutar, valorizar a iniciativa 
e participação de seus colegas na elaboração de sua teoria, teve 
muito a ver com a sua postura autoritária. Freud não 
concordava com a postura do controle da psicanálise mais foi 
convencido por Ernest Jones seu amigo e confidente que estava 
preocupado com o abandono sucessivo do grupo de colegas, e 
numa forma de manter o controle sob os dogmas freudianos, 
criaram a Sociedade Internacional de Psicanálise, que mais 
tarde houve um sério arrependimento por parte de Freud, pois a 
psicanálise ficou atrelada à classe dos médicos. 

“Em 1913, fazendo algumas observações preliminares 
a um livro de Pfister, ele passou para a ofensiva, negando 
explicitamente que os terapeutas psicanalíticos precisassem de 
formação médica (...) A maioria dos médicos acrescentou ele 
com breve malícia, não está preparada para o trabalho da 
psicanálise,e quando tentaram, em geral fracassaram de modo 
desalentador”41.  

Este fato demonstrou o quanto Freud estava interessado 
que a ciência psicanalítica não estivesse atrelada a uma 
determinada classe de profissionais e sim aberta a todas àquelas 
pessoas que tivessem real interesse e vocação para ser 
psicanalista. Não existe pessoa mais humanista, do que aquela 
interessada em melhorar as qualidades de vida emocional e 
orgânica das pessoas. O humanista antes de tudo, deve ter um 
real interesse em socializar seu conhecimento, para viabilizar a 

 
41 GAY, P. Op cit. Pág. 447 
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outros seres humanos, oportunidade e chance de solucionarem 
as suas neuroses e serem felizes.  

Esta atitude de Freud mostra com clareza sua 
preocupação em propagar a ciência psicanalítica na ajuda a 
toda e qualquer pessoa que estivesse necessitando dela. Foi a 
partir do olhar deste gênio, investido de coragem e ousadia, 
expondo sua intimidade e trazendo à tona o lado menos 
agradável da humanidade. 

Freud “começou sua carreira universitária cedo, aos 
dezessete anos; terminou-a tarde, em 1885, quando estava com 
29 anos. Sua imensa curiosidade e suas preocupações com a 
pesquisa impediram-no de se formar no prazo de cinco anos. A 
universidade de Freud era programática. Quanto ao primeiro 
ano na universidade, anunciou a seu amigo Silbenstein, vou 
dedicá-lo inteiramente ao estudo de temas humanísticos, que 
não tem absolutamente nada a ver com minha profissão, mas 
que não serão inúteis para mim”42  

Creio que com esta idade de vinte e nove anos, já tinha 
a maturidade suficiente para saber seu desígnio vocacional. 
Freud já tinha este caráter humanitário, seu interesse estava 
muito mais presente em relação às questões do sofrimento 
psíquico do homem do que propriamente ser médico43.  

Talvez fosse o motivo de levar tantos anos para terminar 
seu curso superior, mas já tinha bastante claro para si mesmo 
qual seria a função da medicina na sua vida. Em 1927, depois 
de fazer uma incursão pelo mundo da fisiologia e dos meandros 
da neurologia, estava já com setenta e um anos de idade, 
voltava com alegria e satisfação à sua área de pesquisa, liberto 
das pressões sociais e científicas, conseguiu exercer sua 
verdadeira vocação. 

 
42 GAY, P. Op cit. Pág. 43 
43 GAY, P. Op cit, pág. 40 
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No final de sua vida, já com 80 anos de idade, ele 
voltou a ser um homem inclinado para as ciências humanas e 
sociais, depois de ficar toda uma vida em torno das ciências 
naturais, biológicas e da medicina. Colocou sua atenção aos 
problemas sociais e culturais que lhe tinham despertado real 
interesse desde quando era muito jovem44. 

Ele mesmo comprovou que o mundo das ciências exatas 
e naturais, mesmo diante do seu discurso científico, positivista 
experimental, não conseguia dar as respostas às angustias, 
comportamentos autodestrutivos, guerras, violência social, por 
isto voltou a centrar sua atenção estudando outras civilizações e 
culturas para entender estes comportamentos da barbárie 
humana. 

Freud conseguiu abrir as portas do mundo oculto de 
uma humanidade que vivia sobre as trevas da própria 
ignorância emocional, foi capaz de pensar uma outra realidade 
da mente humana, este foi um achado importantíssimo, pois, 
conseguiu colocar o próprio homem diante de si mesmo, 
retirando-lhe as máscaras de sua onipotência racional. 

Sua atitude foi heróica e merece consideração, 
reconhecimento, pelo seu legado histórico e científico deixado 
para a humanidade45. Ele mesmo tinha prometido a si mesmo, 
sua dedicação exclusiva a ajudar, inteiramente no que podia, as 
pessoas a elevar sua consciência de hominização, porém ainda 
tinha questões particulares para resolver. 

Vamos acompanhar Freud no exercício de sua 
humanidade, aquele amor e dedicação que prestava a todo ser 
humano, enfermo ou com necessidades econômicas. Estas 
observações têm o sentido de mostrar ao mundo da psicanálise 
o quanto à própria psicanálise e seus mentores se afastaram do 
desejo de seu fundador. Aos 35 anos foi chamado ao serviço 

 
44 GAY, P. Op cit, pág. 41 
45 GAY, P. Op cit, pág. 163 
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militar obrigatório, notoriamente foi um dos médicos de 
destaque na atenção e cuidados dos feridos durante a guerra, 
seus superiores observavam sua atenção e de seu gesto 
humanitário46. Assim mesmo na sua profissão de médico soube 
exercer o amor que tinha por todo o ser humano. 

Em várias etapas e momentos de sua vida, sua atenção 
estava voltada para ir além das fronteiras da razão, justamente 
pela sua dedicação ao ser humano, não ficou inerte e 
acomodado ao atendimento e tratamento dos pacientes 
histéricos. Soube ocupar-se de uma curiosidade em investigar 
os recônditos mais profundos da mente humana a nível 
inconsciente. 

Freud já tinha seus cinqüenta anos quando lhe foi 
enviado por outro colega um paciente chamado Bruno Goetz47, 
o mesmo se queixava de fortes dores de cabeça, devido aos 
seus estudos em Viena, tomou vários remédios mais nada 
resolvia sua dor. 

Freud sabia que este paciente era um poeta talentoso, 
via nos olhos deste jovem uma comunicação, sob seu estado 
doentio. Perguntou ao paciente sobre suas condições 
econômicas, e de quando ele tinha comido seu último bife. 
Goetz falou que já fazia umas quatro semanas que não se 
alimentava adequadamente devido ao seu estado de pobreza. 
Freud já desconfiava e acertou em cheio seu diagnóstico. Antes 
de se despedir de seu paciente, Freud tirou da gaveta um 
envelope com duzentas coroas, e disse num tom amigável que 
lhe permitisse exercer o papel de pai pelo menos uma vez. 
Quando o jovem paciente voltou ao hotel e abriu o envelope, 
gritava de alegria num estado de euforia e choro.  

Esta não foi a única atitude afetiva e humanitária deste 
grande homem. Numa ocasião convidou seu paciente para 

 
46 GAY, P. Op cit, pág. 50 
47 GAY, P. Op cit, pág. 159 
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almoçarem juntos, quebrou o protocolo das normas e regras da 
psicanálise48. Parece que se sentia muito confortável em fazer 
com que seus pacientes não se sentissem como mero objetos de 
investigação mais verdadeiros amigos, oferecendo o gesto de 
amizade, proporcionando ao paciente uma liberdade de 
conviver com ele estes momentos tão agradáveis. Freud era 
uma pessoa devidamente humana, sentia-se nele um amor 
verdadeiro pelos seus pacientes, com isto oferecia o que um ser 
humano tem de melhor, a experiência de uma verdadeira 
amizade.  

Freud tinha alguns pacientes que estavam sendo 
analisados, com o tempo de análise tornaram-se seus 
admiradores, talvez não pela eficiência da técnica psicanalítica 
e sim pelo seu gesto altruísta de proporcionar uma vivencia no 
seu “setting” analítico do verdadeiro amor e carinho que um 
psicanalista possa ter por um paciente.  

Em mais um fato pitoresco dentro de tantos outros, 
também sempre foi muito humano com seus futuros colegas, 
numa oportunidade, Theodor Reik49 veio consultar Freud se ele 
deveria fazer a faculdade de medicina, e sem pensar muito lhe 
explicou a importância de outras áreas do conhecimento, 
fazendo com que Reik abandonasse a idéia de ser médico. 
Como Freud sabia de suas dificuldades financeiras, propôs  
enviar-lhe dinheiro e ajudar-lhe também a encontrar 
emprego. 

Logo depois de ter terminado a sua formação 
psicanalítica, indicou seu nome à Sociedade Psicanalítica de 
Viena.  Reik fez jus a sua oportunidade além de fazer suas 
preleções formais com comentários profundos sob a teoria 
psicanalítica, tornou-se um grande escritor. Atitudes como 
estas são um exemplo a ser seguido por todos os formadores 
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na psicanálise, este gesto gratuito e humanitário prova o seu 
amor ao ser humano.  

É preciso ter grandeza na alma para ilustrar este gesto 
de extrema solidariedade, ajudando o analisando não só 
economicamente, mas investindo e acreditando no potencial do 
ser humano, não existe nenhuma dúvida do caráter humanitário 
dentro da própria psicanálise; ele foi além das convenções pré-
estabelecidas e conseguia devolver a estes pacientes alguma 
oportunidade para poderem resignificar a sua própria vida. 

Não se sabe quais os reais motivos que levaram a 
técnica psicanalítica a se tornar tão fria e distante, 
principalmente em relação ao medo do envolvimento sexual 
por parte do analista com seus pacientes. Parece-me que 
enquanto o tratamento psicanalítico tinha esta atitude de 
cooperar e ser solidária, ele se tornava um lugar propício para 
qualquer pessoa se refazer de seus prejuízos afetivos, através 
destes gestos solidários conseguia mostrar ao paciente a 
grandeza de sua humanidade, local eminentemente propício 
para qualquer paciente valorizar este gesto de apreço, 
consideração e valorização de seus pacientes. De onde vinha tal 
preocupação, quais os reais motivos desta prática humanitária 
na vida do fundador da psicanálise. 

A situação histórica do seu mundo vivido, daquelas 
experiências,  obstáculos e dificuldades, utilizando-as como um 
desafio a ser superado, para garantir a própria sobrevivência. 
Foi justamente nestes desencontros do processo de idealização 
em garantir a própria subsistência, a sua maior dificuldade de 
pensar de modo estratégico, com organização e planejamento, a 
sua realidade econômica. 

Existia um dilema econômico na sua vida pessoal, pois 
sempre se encontrava com falta de dinheiro, este descontrole 
econômico tinha a ver com uma espécie de repetição do modo 
de gerenciar o financeiro do seu pai, o fato de presenciar, 
acompanhar, as suas dificuldades e principalmente por esta 
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situação de um comerciante de lã que produz falência 
econômica. 

Como vamos analisar o discurso de Freud com sua falta 
de dinheiro? Qual o real significado a nível inconsciente de não 
conseguir acumular ou administrar um capital para gerenciar a 
sua própria sobrevivência? A finalidade estava em utilizar-se 
da “falta” como um meio de “receber” através dos préstimos a 
atenção e o afeto que tanto lhe faltava? Existiria uma 
identificação inconsciente, algo parecido como um 
“compromisso”, o “não ter dinheiro”, seria como ser igual ao 
pai, um modo disfarçado de amor? 

Ter dinheiro e sucesso econômico seria trair o pai, 
mostrando para si mesmo o quanto ele era ineficiente, 
conjeturar e dar continuidade a esta situação era uma forma 
mascarada de não ver a verdade? Formulamos estas questões 
para levantar hipóteses sobre a dificuldade em administrar seus 
recursos econômicos, justamente porque era um homem culto, 
inteligente, perspicaz, prudente. Um cientista que não consegue 
prover a própria subsistência é algo deveras estranho. 

Atribuir isto á crise econômica do país, ou ao governo 
não justifica e nem resolve o problema porque muitas pessoas 
ganham muito dinheiro justamente em épocas de crise. 
Vejamos bem este fato na vida de Freud em relação ao 
“dinheiro”, quando não se tem o necessário para viver, 
provavelmente crie uma situação de angústia, ansiedade em 
torno de toda a família, a “falta” pode ser um motivo para as 
pessoas se unirem em torno deste objetivo. Além de valorizar e 
dar importância, ao tutor, chefe, administrador financeiro.  

O fato é bastante significativo pois mobilizou uma forte 
energia em torno desta área econômica, que não ficou 
solucionada até os últimos dias da sua vida. O próprio Freud 
diz “meu trabalho científico foi pouco e não publiquei quase 
nada. Estava ocupado em encontrar meu caminho na nova 
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profissão e em garantir a subsistência material para mim e 
minha família em rápido crescimento50”. 

A realidade que viveu Freud a cem aos atrás não é 
diferente de quem vive num país igual ao nosso de terceiro 
mundo, onde as dificuldades financeiras são enormes, o 
desemprego, os baixos salários assolam a qualidade de vida das 
pessoas. Esta realidade é mais do que verídica, presenciamos 
todos os dias em nossos consultórios, pacientes que não 
podem pagar, é claro, podemos argumentar os fatores de baixa 
distribuição de renda, o descompromisso do Estado em relação 
aos cidadãos, a inflação que diminui os salários, a dívida 
interna e externa do país, a falta de produtividade para exportar 
e com isto ter saldo positivo na balança comercial. 
            Não negamos esta realidade, pois estas são questões 
cruciais para qualquer país em desenvolvimento e concordamos 
plenamente na articulação dos movimentos sociais e dos 
excluídos, reivindicando a participação para comer um pedaço 
do bolo. Também elogiamos os programas sociais e toda 
iniciativa em diminuir o estado de pobreza e miserabilidade em 
que vivem milhões de pessoas, marginalizadas do processo de 
ascensão social. Que no futuro próximo se faça uma 
redistribuição de renda mais igualitária e justa, sou plenamente 
de acordo. Coloco estas questões, para afirmar do quanto estou 
consciente tanto dos problemas sociais como na necessidade de 
mudança. No entanto, a psicanálise como ciência, pode dar a 
sua contribuição, pois é próprio da sua especificidade tentar 
entender e compreender a relação da “queixa” da falta de 
dinheiro, com as dinâmicas inconscientes que a própria pessoa 
desconhece em si mesma. 

A psicanálise tem o dever ético de trazer este tema tão 
instigante e necessário sobre as histórias de vida de algumas 
pessoas que tem dinheiro, e outra que passam toda uma vida na 
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pobreza ou com sérias dificuldades, o interessante é sabermos 
que estamos hoje numa economia globalizada, e este tema da 
“falta de dinheiro” tem a ver com a qualidade de vida. 

Trazemos esta discussão do fator econômico para a 
reflexão porque tem muito a ver com a própria história de vida 
do paciente e em muitos casos como um boicote pessoal ao seu 
próprio sucesso familiar e pessoal. Na verdade “utilizamos” do 
fenômeno econômico para dar vazão às neuroses persecutórias, 
fruto de algumas crenças, ou mesmo de sentimentos dolorosos 
internalizados na relação com o “dinheiro”, faço estas 
colocações como um alerta para esta problemática em nossa 
sociedade. 

Uma área de pesquisa que precisará no futuro ser 
ampliada e estudada, tanto no sentido de como viabilizar a 
recuperação econômica durante o tratamento. Trazendo à tona 
os reais motivos inconscientes, ligados ao seu processo de 
falência econômica. 

Quem está tomado de conflito numa determina da área 
da vida, não consegue enxergar e propor algo diferente nem 
para si mesmo e tampouco para os outros. Acredito na ciência 
psicanalítica, como metodologia que produz soluções, enfrenta 
desafios e mostra o seu real valor quando consegue devolver a 
qualquer pessoa a saúde econômica tão necessária tanto para 
sua sobrevivência como de sua própria felicidade. Não importa 
onde será aplicada a teoria psicanalítica ou mesmo a técnica, se 
vai ser em forma de consultoria nas empresas, no consultório, 
etc... O importante é ter o compromisso de avançar. 

Não vamos responsabilizar Freud por todas as lacunas e 
falhas que possam ter ocorrido durante o seu processo de 
elaboração do método analítico, mas também não podemos 
ficar inertes, parados, diante de tanto sofrimento que a falta de 
dinheiro pode trazer aos pacientes e em conseqüência disto 
abandonar o próprio tratamento. 
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No ano de 1882, Freud resolveu contrair o noivado51, 
com apenas 26 anos de idade, tendo-a conhecido a sua 
namorada a somente dois meses. A própria mãe de Martha 
Bernays, que era viúva, enérgica e dogmática, não concordava 
com o casamento de Freud, embora ela tivesse prestígio social, 
não tinham dinheiro, e seu futuro parceiro estava iniciando a 
carreira de médico, portanto não tinha nem prestígio social e 
tampouco dinheiro. 

Isto mostra com clareza a dificuldade de ser aceito pela 
sua sogra, porque não tinha as condições econômicas 
necessárias para sustentar a sua família. Esta atitude precipitada 
e obsessiva em casar-se o mais rápido possível, mesmo com 
sérias objeções por parte de sua futura esposa é outra incógnita. 
Qual seria a finalidade deste casamento num momento tão 
difícil de sua vida? 

A decisão de Freud foi totalmente contrária a de seu 
colega Breuer que se casou com uma jovem rica e abastada 
economicamente, e por causa desta condição pode em muitas 
ocasiões lhe oferecer o dinheiro necessário para a sua própria 
sobrevivência, além de conseguir emprego num hospital, como 
clínico geral, passou vários pacientes a Freud, para ajudá-lo a 
enfrentar a falta de dinheiro.  

Este dilema não termina aqui, Freud continuará o seu 
calvário em busca de ajuda financeira. Já com seus trinta e 
cinco anos, comenta o seguinte “Recentemente, informou a 
Abraham no começo de 1919, recebi uma visita de um 
americano da equipe de Wilson. Freud se tornava claramente 
sábio com reputação internacional. Ele veio acompanhado de 
dois cestos de provisões e trocou-os por exemplares das 
conferências Introdutórias e Psicopatologia da vida 
cotidiana”52. 

 
51 GAY, P. Op cit, pág. 51 
52 GAY, P. Op cit, pág. 348 
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Percebe-se o grau de felicidade e alegria e chega a 
ponto de escrever ao seu amigo e colega em Berlim sobre este 
acontecimento, este estado de euforia demonstra claramente o 
estado de pobreza, trata-se de comida tão necessária e 
importante para a sua família. 

O fato de ter passado fome, privado dos bens materiais 
essenciais à vida vai desenvolver uma percepção profunda do 
valor da solidariedade, vivenciou a importância da ajuda 
quando estava extremamente necessitado, esta sensibilidade 
aparece com bastante freqüência ao ouvir de um paciente as 
queixas referentes à falta dos bens materiais ou econômicos. 

Esta experiência é valorizada no ato de humanidade de 
muitas pessoas que sempre lhe prestaram apoio, 
companheirismo, dedicação, confiança, segurança, em muitos 
momentos de sua vida, esta vivencia da ajuda do outro, vai 
solidificar e marcar profundamente seu ser, e valorizou a 
importância do humanismo, sem esta ajuda por parte de seus 
amigos talvez ele não tivesse sobrevivido e tampouco 
desenvolvido seus talentos de cientista e psicanalista. 

“Ele escrevia num quarto constantemente frio, e em 
vão procurava uma caneta, tinteiro prestável. Ainda em 1920, 
ele era atormentado pela escassez de papel (...) todos nós aqui 
viramos mendigos famintos, escreveu a Ernest Jones em abril 
de 1919”53.Somente uma pessoa que passa pela experiência da 
pobreza e miséria sabe o valor da solidariedade, nada mais 
triste de não se ter às condições mínimas para viver. 

 Estas foram passagens inesquecíveis para Freud, chegar 
a este extremo de não ter tinta para escrever, passar frio, fome, 
sentir-se abandonado à mercê da sorte, e depois descobrir o 
valor da acolhida, da atenção é um gesto repleto de 
humanismo.  Esta passagem na vida de Freud de pobreza fez 
com que repensasse sua prática psicanalítica, e também se 

 
53 GAY, P. op cit, pág. 350 
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sentiu comprometido com aquelas pessoas que, como ele, estão 
privadas do necessário para viver. 

A humanização de Freud se deu com vivências 
extremas de sofrimento e perdas, aqueles momentos de não ter 
a quem recorrer, e ter que sair do seu pedestal de orgulho, 
vaidade e admitir para si mesmo, que somos limitados, e nem 
sempre temos tudo aquilo que idealizamos ou projetamos. Não 
nos parece diferente o ensinamento da natureza quanto às 
inundações, catástrofes, maremotos, terremotos, epidemias, 
guerras, doenças.  

São acasos presentes na vida de qualquer ser humano; 
não há um prognóstico certo de quando estes fenômenos se 
farão presentes na vida de uma pessoa, toda a arrogância e 
conhecimento caem por terra, a vaidade, o dinheiro nem 
sempre conseguem comprar a solidariedade, o afeto, o calor 
humano, o amor, a amizade, são sempre atos que não têm 
preço, o amor é uma condição da mais alta humanidade. 

“A certa altura, Freud escreveu um artigo para um 
periódico húngaro e pediu que lhe pagassem não em dinheiro, 
mas em batatas, o editor, que morava em viena,  levou-as a 
Berggasse, dezenove  nos ombros. O humano em Freud aparece 
não por discurso teórico, ou nas descobertas de novos 
conceitos, não se trata de exercer a humanidade pela via 
racional, mas sim através da compaixão, esta extensão da 
alteridade para com o sofrimento, não está radicada nos títulos 
e muito menos no intelectual, é uma apropriação de uma dor, 
ressignificada no ato aprendido de emocionar-se e voltar a 
acreditar na vida, seria uma espécie de êxtase em agradecer os 
benefícios da vida, distribuindo e erradicando o mal do 
egoísmo e colocando em seu lugar atitudes nobres de propiciar 
as condições para a felicidade do outro. 

Quem sentiu na própria existência o valor de um gesto 
humanitário, sabe entender que eles são imprescindíveis. 
Talvez um dos atos mais solidários e dotados da mais alta 
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humanidade é propiciar através do tratamento psicanalítico, a 
descoberta de novas decisões e possibilidades para sair de 
qualquer situação que esteja dificultando a realização plena do 
sentido de existir. Isto é muito mais que qualquer soma ou 
empréstimo de dinheiro, é um caminho de aprendizagem em 
saber prover para si mesmo as condições da própria 
sobrevivência.  

Estes momentos de “insigts” são inusitados, específicos, 
únicos, intransferíveis, são decisões perpassadas por uma 
compreensão do sentido e o significado da existência, é 
transcender, ir além do passado prescrito, assumindo 
integralmente num gesto gratuito de amor à vida, ser grato por 
existir e fazer da existência um oásis para si mesmo, mesmo 
com a presença dos espinhos e dos obstáculos que a vida 
impõe. 

Freud pensou muito em como a psicanálise poderia 
ajudar as pessoas doentes e enfermas da sociedade. Por isto 
tinha uma real intenção de torná-la uma ciência comprometida 
com a qualidade de vida da humanidade. 

Ele numa atitude decidida disse: “Não peco”, escreveu a 
Paul Fildeman em março de 1926, quando o debate sobre a 
análise leiga se alastrava na sociedade psicanalítica de Viena, 
“Que os membros aderem às minhas opiniões, mais vou 
sustentá-las em particular, em público e perante os 
tribunais(...)Enquanto eu estiver vivo vou impedir que a 
psicanálise seja tragada pela medicina54. 

Assim iniciava-se mais um capítulo da vida de Freud, 
em relação aos psicanalistas que não eram médicos. Toda esta 
questão de exercer a psicanálise pela via da medicina não tem o 
menor sentido histórico ou mesmo teórico para poder exercer a 
clínica psicanalítica. Na verdade trata-se de manter um 
monopólio por parte dos médicos do exercício desta preciosa 
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profissão, esta reivindicação não tem lógica, pois o próprio 
Freud fez análise de diversos candidatos à formação 
psicanalítica, ele nunca exigia qualquer titulação e muita menos 
graduação em uma área específica. 

Ao contrário, para os olhos de Freud, seu processo de 
avaliação pontuava as qualidades éticas, intelectuais e uma 
verdadeira vocação para exercer a clínica psicanalítica, por isso 
esta atitude excludente e monopolizadora, tinha como objetivo 
de controlar a psicanálise principalmente pelos médicos 
psicanalistas. Esta sempre foi uma disputa dentro das próprias 
sociedades psicanalíticas que normatizam nos seus próprios 
estatutos, a não aceitar qualquer pessoa que não fosse médico 
ou psicólogo.  

A psicanálise se encaminhava assim para um 
fechamento em torno de alguns postulados como o tempo de 
duração da formação analítica, supervisão clínica, análise 
didática, a quantidade e o número de sessões durante a 
formação imposta pelas regras e dogmatismos das sociedades 
ditas sérias e ortodoxas.  

Toda proposta teórica do início ao fim era dentro de 
uma demarcação teórica de um determinado autor. O fato de 
propor uma formação clássica, fechada para uma determinada 
categoria, que é uma decisão legitima de um grupo de pessoas 
que pensam desta forma e sabemos que devemos respeitar, e 
nisto não vemos qualquer tipo de problema e tampouco 
contestamos esta legitimidade, o que não pode acontecer é 
querer impor esta prática a todos os psicanalistas. Freud ficou 
perplexo foi com a prepotência dos detentores do conhecimento 
psicanalítico, querer impor e impedir que os outros 
profissionais se tornassem psicanalistas. 

Assim Freud sempre esteve na defesa dos psicanalistas 
que não eram médicos ou psicólogos, “Otto Rank a Hans 
Sachs, de Lou Andréas-Salomé a Melanie Klein, para não 
mencionar a psicanalista em sua própria casa, Anna, que não 
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eram médicos. Além disso, vinham chegando talentosos 
adeptos mais jovens, professores de literatura como Elle 
Freemans Searpe, pedagogos como Augusti Acerhorm, 
historiadores da arte como Ernest Kris (...). Freud já tinha 
um grande interesse na análise leiga, anos antes que Theodor 
Reik entrasse em conflito com a legislação austríaca55.” 

Esta realidade é plenamente comum e não assusta 
qualquer pessoa que tenha conhecimento do processo de 
formação Analítica na preparação de futuros profissionais. A 
pessoa menos esclarecida, mantém a crença de quem pode ser 
psicanalista tenha de ser médico ou psicólogo. 

 Isto advém dos mitos e disputas em torno do exercício 
da profissão nestes mais de cem anos. Todos sabem que para 
deter o conhecimento da teoria psicanalítica bem como sua 
técnica não basta ter um curso superior, até porque não diz 
nada sobre a pessoa, simplesmente acentua que ela tem um 
conhecimento. Na cultura da psicanálise os candidatos que 
pretendem ser psicanalista exige-se, primeiro a análise pessoal 
para tratar as suas próprias neuroses.  

Independente da raça, credo, cor, status ou profissão. 
Estamos falando de constituição psíquica e do tratamento 
analítico, depois podemos falar de domínio teórico, das 
psicopatologias, do desenvolvimento da personalidade, dos 
conceitos psicanalíticos, etc. que cada instituto ou sociedade 
psicanalítica, de acordo com a sua corrente teórica propõem aos 
seus futuros candidatos. 

 O fato de a pessoa ter um curso superior não garante 
sanidade emocional. O psicanalista primeiro se detém sobre o 
conhecimento do seu próprio mundo inconsciente, passa por 
um processo de cura das suas neuroses, para depois poder 
propor um tratamento aos seus pacientes. Agora, como no caso 
da sociedade psicanalítica de Viena, querer advogar o direito de 
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mandar e impor regras generalizadas a todas as pessoas, ou 
mesmo numa cidade ou país, acompanhado da onipotência é 
um erro, como tendo a última palavra sobre quem pode ser 
psicanalista ou não. 

O jogo de interesse é bem nítido, se apropriar desta 
ciência para que um grupo seleto pessoas possa usufruir e 
controlar este conhecimento. Não era este o desejo de Freud, 
que a sua teoria e técnica ficasse sob um domínio de um grupo 
de profissionais; seu desejo era ampliar e oportunizar a todas 
aquelas pessoas que tivessem real interesse e vocação e que 
pudessem realizar o seu sonho de ser psicanalistas. 
             Freud teve seus maiores amigos e colaboradores, entre 
eles Tausk56  que era juiz e jornalista, Oskar Pfister (pastor da 
igreja luterana), Lou Andréas Salomé, filósofa e que adorava 
poetas, foi a primeira presidente de Associação Internacional 
de Psicanálise57, indicada pelo próprio pai da psicanálise. 

Era comum o destaque destes psicanalistas que não 
eram médicos e, além disso, faziam parte da intimidade 
particular de Freud, talvez isto tenha suscitado algum ciúme e 
inveja e numa forma de retaliação fecharam as portas aos 
outros psicanalistas que não eram da sua classe. 

Anna Freud já em 1920 escrevia a seu pai sobre o 
sucesso da Srta. Schott58 que estava atendendo crianças, 
principalmente aquelas órfãs de mãe e pai, fazendo um trabalho 
humanitário em Berlim. Assim em 1925, Freud escreve a 
Samuel, elogiando o trabalho psicanalítico de sua filha, dizendo 
que ela se tornou uma “analista pedagógica”, tendo bastante 
sucesso economicamente, mas não deixou de frisar que ela 
“emprega de forma generosa, ajudando várias pessoas 
pobres”59. 

 
56 GAY, P. Op cit, pág. 185 
57 GAY, P. Op cit, pág. 531 
58 GAY, P. Op cit, pág. 398 
59 GAY, P. Op cit, pág. 400 
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Fica claro o entusiasmo alegria e satisfação quando 
entende que seu esforço está sendo recompensado, no 
atendimento, tratamento a todas estas pessoas realmente 
necessitadas. Se não bastasse a perseguição da medicina, “Em 
1925, o psicólogo J. Mackeen Cahell, então presidente da 
Associação Americana para o progresso da ciência, depreciou 
a psicanálise como, não tanto um problema de ciência, mas 
uma questão de gosto, sendo o Dr. Freud um artista que vive 
no reino encantado dos sonhos, entre os desejos do sexo 
pervertido (...)maior peso acrescentavam ao argumento de 
Cahell devido à proliferação de charlatões que se pretendiam 
analistas (...)Homer Tyrell lane foi levado a um tribunal 
londrino e acusado de ser um charlatão perigoso”60 

Agora aparecia a psicologia, através de seu 
representante criticando Freud, depreciando seu nome e sua 
teoria, de uma maneira deselegante e ofensiva. O que a 
psicologia tem em comum em relação ao objeto de pesquisa na 
psicanálise? Sabemos que historicamente a psicologia obteve 
seu status de ciência, diante da comunidade acadêmica, quando 
conseguiu provar em laboratórios experimentais os processos 
de condicionamentos, descobertos por Pavlov e depois 
aprimorados por Skinner, são varias as correntes psicológicas, 
desde a cognitiva, a sistêmica, a behaviorista, a Gestalt, e tantas 
outras teorias e métodos.  

No entanto não entenderam ou não aceitaram o status de 
ciência da psicanálise, visto que o objeto de pesquisa é 
totalmente diferente da psicologia, inclusive não tem nada em 
comum com o método analítico e a própria teoria do 
inconsciente humano. Torna-se incompreensível do quanto 
prejuízo pode trazer a uma pessoa, como no caso de Homer 
Tyrell, que foi chamado de charlatão, pagou um preço, pois foi 
denunciado pela promotoria pública em Londres, sendo 
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condenado e expulso do país, logo depois com a interferência 
de Freud, a sentença foi anulada, mas o autor conseguiu ficar 
com o nome de psicanalista. 

Estas injustiças se fazem presente devido 
principalmente ao mercado de trabalho, esta disputa desleal e 
competitiva61 leva a pessoas precipitadas a cometerem sérias 
injustiças por desconhecerem a história da psicanálise e 
principalmente o modo de dar formação a um psicanalista. 

Assim Freud fazia sua própria interpretação de que 
primeiro vem o ciúme e a inveja, depois discussão científica. 
Na verdade a Psicanálise Humanista foi promulgada pelo 
próprio Freud em 191862, quando tinha 62 anos de idade, 
inicialmente o congresso iria ser realizado na cidade de 
Breslau, mas acabou sendo realizado na cidade de Budapeste 
nos dias 28 e 29 de setembro de 1918, participaram vários 
psicanalistas de países onde a psicanálise já se fazia presente, 
holandeses, alemães, austríacos, húngaros, num total de 42 
membros. 

Ao “falar no Congresso de Budapeste em 1918, Freud 
havia vislumbrado um futuro que, admitiu ele, poderia parecer 
fantástico à maioria dos ouvintes. Havia apenas um pequeno 
número de analistas no mundo e um grande volume de 
sofrimento neurótico, em boa parte concentrado entre os 
pobres, até então fora do alcance dos analistas, esses 
tratamentos deveriam ser gratuitos (...) é provável que a 
filantropia pessoal que dê inicio a tais instituições, mas algum 
dia haverá de se chegar a isso. 

Esta sua decisão demarcou com clareza a sua posição 
“humanista”, não fica qualquer duvida com respeito a este seu 
desejo de que a psicanálise fosse um tratamento ou mesmo 
fonte de pesquisa nas mais diversas ciências, onde todas as 

 
61 GAY, P. Op cit, pág. 211 
62 GAY, P. Op cit, pág. 345 
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pessoas pudessem aprender da psicanálise, e que ele pudesse 
contribuir para suas vidas. 

Este sonho de Freud começou a se realizar com a 
postura social e humanitária de Erich Fromm (1900 a 1980), 
colocando em prática durante toda sua vida os desejos do 
criador da psicanálise. A humanização da psicanálise passa por 
um compromisso comunitário e social, na defesa da saúde e na 
socialização do saber psicanalítico. “Freud não apresentou sua 
costumeira preleção informal, mas uma conferência formal 
onde esboçou modificações técnicas e defendeu a formação de 
clínicas psicanalíticas que permitiriam aos pobres se 
beneficiarem do tratamento. Foi uma ocasião festiva, com 
recepções magníficas acomodações, os analistas ficaram 
instalados no elegante Hotel Yrelert”63 

O humanismo resplandece em toda sua grandeza, 
quando se torna possível o acesso ao tratamento psicanalítico a 
todas as pessoas, pois saímos de uma situação egocêntrica e 
narcisista para a práxis da fraternidade e solidariedade. As 
sociedades psicanalíticas deveriam ter um dever ético, 
independente da sua corrente teórica, de viabilizar as pessoas 
mais pobres e necessitadas o acesso ao tratamento psicanalítico.  

Esta decisão seria importante, pois mostraria que a 
ciência psicanalítica já estaria humanizada, comprometida não 
com uma determinada classe de pessoas da sociedade. Mas 
oportunizar a análise, principalmente a estas marginalizadas, 
que vivem num total estado de “inconsciência”, sofrendo 
perdas irreparáveis, trazendo inúmeros prejuízos ao seu 
processo de humanização. Esta ciência da vida poderá devolver 
ao ser humano um novo caminho de paz, alegria e felicidade e 
com isto melhorarmos a qualidade de vida em nossa sociedade.  
 

 
63 Peter Gay. Op. Cit. Pág 345 
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1.2 - A proposta de formação na psicanálise Humanista. 
 

 
“Seja como uma lâmpada para você mesmo.Seja sua  própria 

segurança.Faça uso da verdade que existe em você, 
Como se fosse a única lâmpada.” 

(Buda) 
  
 

Um dos objetivos da teoria humanista na psicanálise foi 
tentar esboçar alguns conceitos sobre a natureza humana do 
homem e suas diversas formas de se relacionar com a 
existência64, além de explicitar os pontos que tem em comum 
com os diversos tipos de humanismos, desde as antigas 
civilizações até nossa atualidade, neste processo evolutivo de 
consciência ampliou-se à compreensão do que se entende por 
humanismo, seja o grego, cristão, romano, existencialista, 
socialista, ou comunista. Todo este legado cultural e 
enciclopédico das “humanitas” têm haver com a contribuição 
de todos estes humanismos nas mais diversas etapas de sua 
formação teórica, filosófica e religiosa. 

A psicanálise humanista leva este nome justamente 
porque trata do humano no homem, acompanha e ajuda a 
despertar este potencial de hominização através do tratamento 
psicanalítico, quando se fala em psicanálise compreende-se a 
necessidade de sistematizar de forma teórica os seus diversos 
significados, são estas irracionalidades contidas desde a mais 
primitiva barbárie, que nos leva a perscrutar os descaminhos de 
um estado de inconsciência arraigado nas profundezas arcaicas 
da inumanidade do inconsciente. 

 
64 FROMM, Erich. Budismo Zen y Psicoanálisis. México. Fondo de 
Cultura Económica. 1964. Pág.104 
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Fromm tinha bem claro para si que sua formação 
psicanalítica tinha de estar relacionada com a melhora da 
qualidade de vida do homem, além de realçar as qualidades 
éticas dos valores, virtudes, e da máxima expressão do Afeto e 
do Amor. Isto fica fácil de entender quando a saúde emocional 
e orgânica são condições a priori para dar plena condição de 
existência ao homem. Este espírito está caracterizado por todo 
um espírito humanístico e humanitário65. 

O humanismo resplandece em toda sua grandeza 
quando defende com todas as suas forças a justiça, a liberdade, 
a fraternidade, a solidariedade entre os homens, além de 
viabilizar todos os valores que o tornam digno de ser chamado 
ser humano. A psicanálise surge como aquela ciência capaz de 
despertar todas as potencialidades para a criatividade e o amor. 
Quando a violência tem a tonalidade do desrespeito pela vida 
humana,  ele perde o seu sentido de existir, tornando-se mais 
um objeto a ser usado e manipulado. 

Todas as formas de opressão, manipulação ideológica, 
não favorece a plena expressão da humanidade do homem. 
Toda a atividade que afastam o homem de seu contato mais 
intimo consigo mesmo e com o outro. Prejudicado pela 
absorção da tecnologia cibernética, substitui o calor humano e a 
expressão afetiva tão necessária para dar significado e sentido 
na existência. 

No ano de 1936, Erich Fromm (1900-1980), recebeu de 
Harry Stack Sullivan, um convite para dar aula e alguns cursos 
como professor de psicologia social na recém fundada escola 
de psiquiatria de Washington. Toda a formação dos psiquiatras 
que iriam torna-se psicanalistas deveriam ter um acesso a varias 
disciplinas relacionadas entre si, ou de outras ciências ligadas a 
sua área de atuação. Fromm teve esta nobre tarefa de dar uma 

 
65 FROMM, Erich. La patologia de la normalidad. Ed. Paidós. Barcelona. 
España. 1991. Pág. 124. 
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formação transdisciplinar a estes profissionais da área médica, 
além de estudar o organismo humano como um “organismo 
psicobiológico” dentro de uma visão social e humanística.66  

Erich Fromm entendia que uma formação psicanalítica 
desde sua análise pessoal, supervisão clinica, seminários 
teóricos, pesquisa cientifica, deveriam estar relacionados com 
os interesses do futuro psicanalista, e de que estes conteúdos 
deveriam estar relacionados com a melhora da qualidade de 
vida da pessoa.67 

Ele mesmo dizia que seria uma perda de tempo estar 
num instituto de formação onde os conteúdos não dizem nada a 
respeito do que está acontecendo com a pessoa, conteúdos 
descontextualizados da realidade do ser humano servem 
somente para cumprir as exigências dos programas normativos 
do modelo acadêmico vigente.  

A formação psicanalítica tem haver com o 
autoconhecimento e de teorias que possam ajudá-lo a ser mais 
feliz, prevenindo-se contra ações e comportamentos que são 
contrários à promoção da vida em toda sua plenitude. 

É imprescindível a analise pessoal, pois ela é o núcleo 
central de uma formação analítica, além de ajudar a elaborar 
todas os conflitos de situações neuróticas, conscientizando-se 
dos núcleos emocionais, onde a presença de sentimentos de 
raiva, medo, ódio, vergonha, inferioridade são os mentores de 
toda a infelicidade humana.  

Uma formação psicanalítica diz respeito à recuperação 
da saúde emocional e orgânica diferente de outras propostas a 
nível acadêmico onde toda atenção esta direcionada ao 
processo de avaliação intelectual. Não desmerecendo a 
importância da inteligência cognitiva, mas na psicanálise é 

 
66 FUNK, Rainer. Erich Fromm. El amor a la vida. Paidós. Barcelona. 
España. 1999. Pág.105. 
67 FROMM, Ercih. El arte de Escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1991. Pág.80 



 62 

                                                

prioridade a elaboração do mundo emocional inter relacionado 
à existência humana. Uma formação psicanalítica humanista 
tem um compromisso com a verdade e a justiça, por isto a 
formação de novos lideres é uma preocupação constante, 
pois deles depende o sucesso ou o fracasso de nossa 
sociedade. 

O tratamento analítico possibilita durante o processo de 
formação um autoconhecimento profundo agindo 
principalmente sobre duas instâncias principais. Um aumento 
gradual de liberdade para poder se propor um novo modo de 
vida, onde a alegria e a saúde emocional seja uma constante.68  

Cada conflito elaborado dentro dos núcleos neuróticas 
provoca uma mudança emocional em relação a uma 
enormidade de fatores relacionados a economia, ao trabalho, ao 
amor, as amizades, ao afeto, ao casamento, enfim 
proporcionando aquelas condições tão importantes para liberar 
toda a energia aprisionada pelos bloqueios e repressões, 
diminuindo cada vez mais as resistências em se manter dentro 
de uma perspectiva de sofrimento e perda.  

Quando a pessoa começa a investir tempo e dinheiro na 
sua qualidade de vida, inicia-se uma verdadeira revolução 
colocando entre parêntesis todas as crenças, hábitos, 
pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes que são 
contrários à vida e a felicidade. 

Ele defende não uma formação puramente intelectual, 
isto o sistema educacional vigente já realiza com certa 
eficiência, regula, vigia e controla os conteúdos trabalhados em 
sala de aula de uma determinada especialização. Trata-se, no 
entanto de um enriquecimento espiritual e emocional.69  

Em seu livro “trinta anos com Freud”, Theodor Reik, 
filosofo e psicanalista, diz que depois de horas de conversa com 

 
68 ERICH, Fromm. El arte de escuchar. Ibidem Pág. 93 
69 ERICH, Fromm. Ibidem. Pág. 173.  
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Freud, sobre os requisitos e exigências da formação do futuro 
psicanalista, ambos estavam de acordo que a formação das 
ciências biológicas eram inadequadas para a formação da 
profissão de psicanalista. Freud estava mais de acordo de que 
poetas como Shakespeare, Goethe, Dotoieviski e Nietszche 
seriam excelentes psicanalistas porque conseguiam chegar mais 
próximo das verdades fundamentais do homem e da existência 
do que propriamente a medicina.70  

No entender de Theodor Reik, se deveriam ensinar os 
procedimentos da técnica psicanalítica, através de estudos de 
casos clínicos, mediante uma supervisão clinica, mas a 
qualidade e eficiência do futuro psicanalista devem somente a 
sua maturidade, estudo e responsabilidade.71 A formação 
psicanalítica é muito mais que a apropriação do conhecimento 
teórico, são valores éticos, caráter, projeto de vida, idoneidade, 
honestidade e estas qualidades a pessoa já traz consigo através 
dos ensinamentos adquiridos na sua família.  

Estes valores muito mais que teorizado devem ser 
vivenciados. Um psicanalista está inserido na totalidade desta 
formação, isto inclui além do raciocínio lógico, uma postura 
ética em todos os âmbitos da psicanálise, demonstrando com 
isto que as palavras convencem mais os exemplos arrastam.  

A psicanálise tende durante o processo de análise 
pessoal, a prevenir a pessoa de futuros comportamentos 
autodestrutivos, aprender a lidar com suas próprias pulsões, 
além de se permitir vivenciar uma experiência verdadeira de 
amor e afeto. 

Este processo de conscientização individual e coletivo 
amplia sua capacidade de avaliar-se perante os meios sociais e 
culturais, abrindo-lhe a condição de ter um pensamento critico, 

 
70 REIK, Theodor. Treinta años com Freud. Ed. Paidós. Buenos Aires. 
1965. Pág.64 
71 REIK, Theodor. Ibidem Pág. 55 
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apesar de ser uma tarefa imensamente difícil, porque se esta 
sempre em luta contra as conveniências, e superficialidades 
sociais, tendo força e coragem para dizer não a tudo aquilo que 
ofende e agride a dignidade humana.72  

No ano de 1946 o instituto de psicanálise de 
Washisngton, passou-se a chamar instituto de psiquiatria, 
psicanálise y psicologia Willian Alinson White.  Tendo como 
objetivo em sua formação psicanalítica o estudo da psicanálise, 
numa visão interdisciplinar juntamente com outras ciências 
humanísticas e afins, apontando para a socialização do saber 
psicanalítico a todos os profissionais e de cursos de prevenção 
à comunidade. Com este fundamento teórico a formação dada a 
psiquiatras e psicólogos foi estendida aos professores, 
párocos, pastores, trabalhadores sociais, enfermeiros, 
ampliando desta forma sua eficiência com a ajuda da 
psicanálise nas mais diversas profissões.73  

Também no instituto de Berlim a formação psicanalítica 
incluía um conhecimento sobre a teoria geral da psicanálise, 
interpretação dos sonhos, a prática e a técnica psicanalítica, 
inter relacionada a diversas áreas do conhecimento como o 
direito, a sociologia, a filosofia, a religião, e a arte. 

 Apesar da formação psicanalítica incluir uma visão 
transdisciplinar se exigia a leitura de algumas obras de Freud, 
durante a duração da formação.74 Alguns institutos daquela 
época não exigiam análise pessoal e didática, mas no instituto 
de Berlim, quem não tivesse sido analisado não poderia 
analisar outra pessoa. Esta análise didática deveria durar, 
dizia a pauta, pelo menos dois anos.  Logo depois voltariam 

 
72 FROMM, Erich. El arte de escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1991. Pág.106 
73 FUNK, Rainer. Erich Fromm. El amor a la vida.  Ed. Paidós. España. 
1999. Pág.118  
74 GAY, Peter.  Uma vida para o nosso Tempo. Ed. Compania das Letras. 
São Paulo. Pág.421 
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para as suas cidades de origem para abrir suas clinicas e 
atenderem como psicanalistas. 

Erich Fromm foi desde 1946 a 1950 foi diretor deste 
instituto, sendo responsável pela direção e formação, além da 
contratação do corpo docente.  A formação psicanalítica era 
aberta aos padres, assistentes sociais, e demais pessoas que 
tivessem interesse em se aprimorar na sua respectiva 
profissão.75 Logo depois da formação da primeira turma aos 
fins de 1954, ele realizou um dos seus primeiros projetos, que 
foi a fundação da sociedade psicanalítica mexicana.76 

O resultado desta formação psicanalítica foi que 
muitos permaneceram em seu campo de atuação 
incorporando a sua profissão o conhecimento psicanalítico, 
outros aplicaram na sua própria vida em beneficio da sua 
própria família. Vários professores utilizaram em suas 
próprias aulas direcionando a sua prática educativa, os 
advogados para compreender crimes passionais ou de 
psicopatas. Sempre deram ampla liberdade para utilizar o 
conhecimento psicanalítico adquirido na sua formação, a fim de 
expandir e diversificar a aplicação do conhecimento 
psicanalítico.77  

Um dos requisitos é ter uma vocação  para ajudar a 
devolver a saúde emocional e gostar de pessoas. É preciso 
deste talento, pois esta inclinação é fundamental para o 
sucesso na futura profissão.  Theodor Reik em suas 
conversas com Freud78, acentuava de que este potencial 
poderia ser mais desenvolvido durante o processo de formação 

 
75 FUNK, Rainer. Fromm: Vida e Obra. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1987. pág. 148. 
76FUNK, Rainer. Ibidem. Pág. 163.   
77 SALVADOR. Millan; SONIA G. de Millan(Comp.) Erich Fromm y el 
Psicoanálisis humanista. 2 ed.  Ed. Siglo Vinteuno.; México; 1982. Pág.39. 
78 REIK, Theodor. Treinta años com Freud. Ed.Paidós. Buenos Aires. 
Argentina. 1965. Pág.64 
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através da sua análise pessoal poderiam e muito ajudar no 
aumento de seus dons e talentos.  

Ele mesmo afirmava de que deveríamos buscar estes 
“psicanalistas natos”, não somente nos círculos das graduações 
das universidades. Tinha a clara convicção de que estas pessoas 
tão especiais e escassas em nossa atualidade poderiam também 
ser encontrada em qualquer outro circulo de pessoas.  

No caso de Freud, o historiador Peter Gay, no seu livro 
“Vida e obra de Sigmund Freud” afirma durante a graduação 
do curso de medicina não sentia nenhuma predileção especial 
por esta atividade de ser médico, nem em seus primeiros anos e 
tampouco depois. Ao contrario ele era movido por um desejo 
de conhecimentos das outras áreas das ciências humanas, 
sociais e históricas. 

Já no de 1927, ele mesmo afirmou, numa análise 
retrospectiva de que realmente nunca fora um médico, mas que 
havia encontrado seu caminho de volta para sua verdadeira 
vocação depois de um trajeto longo e tortuoso79. E 
novamente em sua ultima autobiografia em 1935, já com 
oitenta anos, dizia que inicialmente percorreu o saber cientifico 
através da medicina, ciências naturais, e psicanálise, para 
somente depois num segundo momento mudar para as questões 
culturais, sociais e humanitárias. 

Freud começou sua carreira universitária aos dezenove 
anos, conseguindo terminar sua graduação em medicina em 
1885, já com vinte e cinco anos.  Mas já no seu primeiro ano 
de universidade, escreveu ao seu amigo Silbenstein de que 
iria dedicar parte de seus estudos aos temas humanísticos, 
que não tem absolutamente nada a ver com a minha futura 
profissão, mas que não serão inúteis para min. 80 Erich 

 
79 GAY, Peter. Vida e Obra de Sigmund Freud. Ed. Compania das Letras. 
São Paulo. 8 ed. 1989. Pág.40 e 41. 
80 GAY, Peter. Vida e Obra de Sigmund Freud. Ed. Companhia das  
letras. São Paulo. 1989. Pág.43 
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Fromm, em seu livro “El amor a la vida”, faz uma reflexão: 
Quem são aqueles que não são psicólogos? O que é a 
psicologia? Respondendo estas duas perguntas sobre quem não 
é psicólogo, ele diz que a resposta é bastante simples: São 
aqueles que não realizaram uma graduação em psicologia, ou 
seja, não possuem um titulo acadêmico, e por isto não são 
psicólogos. 81  

Da mesma forma nos perguntaríamos: Quem são 
aqueles que não são psicanalistas? O que é psicanálise? 
Poderíamos dizer, toda pessoa que não realizou uma 
formação em um instituto de psicanálise, por isto não é 
psicanalista. Para se tornar um psicanalista deve ter feito 
uma formação em algum insituto ou sociedade psicanalítica 
independente de curso acadêmico reconhecido pelo MEC. 
As exigências são analise individual, supervisão clinica, 
seminários teóricos, e que tenha dentro de si um desejo de se 
autoconhecer e entender todo o seu mundo de sentimentos e 
emoções desconhecido para si mesmo.  

E já que esta pessoa não é psicóloga ou médica, poderá 
fazer uma formação psicanalítica em qualquer instituto, ou 
sociedade psicanalítica, para poder tornar-se um psicanalista. 
Justamente porque a psicanálise não é psicologia e tampouco 
medicina, trata-se de uma ciência, com uma teoria sobre o 
inconsciente humano além de um método de tratamento, que 
poderá ser utilizado nas mais diversas profissões. 

Freud sempre defendeu os psicanalistas que não eram 
médicos, em uma de suas cartas escreveu a Paul Federn,  em 
março de 1926, enquanto o debate sobre os analistas que não 
eram médicos se alastrava junto à sociedade psicanalítica de 
Viena, dizia Freud, “não peco”, “que os membros adirem ás 
minhas opiniões, mas vou sustentá-las em particular, em 

 
81 FROMM, Erich. El amor a la vida. Ed. Paidós. Barcelona. Espanha. 
1983. Pág.113. 
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publico e perante os tribunais (....) enquanto eu estiver vivo, 
vou impedir que a psicanálise seja tragada pela medicina.” 
82 

Foram muitos os psicanalistas que não eram médicos 
ou psicólogos, desde Otto Rank que era formado em Letras, 
Freud o considerava um autodidata, quando veio visitá-lo em 
1905 com o seu manuscrito “O Artista”, então encorajou o 
jovem escritor a fazer sua formação psicanalítica, sendo mais 
tarde o fundador e editor da revista Imago em 1912.83 Hans 
sachs, advogado, já Lou Andréas Salomé era filosofa e Melanie 
Klein, não conclui seu curso superior, Erick Erickson também 
só tinha o segundo grau, para não mencionar a Anna Freud, 
que  fez sua graduação em pedagogia. 

Além disso, também faziam parte deste grupo seleto 
de psicanalistas altamente talentosos e extremamente 
jovens em inicio de carreira como professores de literatura 
como Ella Freeman Slarge, pedagogos como no caso de 
Aichorn, historiadores da arte como Ernest Kris. 84  Sem 
duvida Freud além de defender a formação de psicanalistas de 
outras áreas do conhecimento, lutava contra todas as suas 
forças para que a legislação austríaca aceitasse o exercício da 
profissão de Theodor Reik, que na época terminava o seu 
doutorado em filosofia na Universidade de Viena. 

Existia também o caso de Tausk que era formado em 
direito, extremamente ativo como juiz e jornalista, às vezes 
se sentia isolado pela comunidade médica de psicanalistas de 
Viena, mas ele foi sempre um homem de uma carreira jurídica 
inquestionável, além disso, publicava regularmente artigos na 
revista de psicanálise, tinha como seus amigos prediletos o 
pastor da igreja luterana Oskar Ptister e Lou Andréas 

 
82 GAY, Peter. Ibidem Pág.446. 
83 GAY. Peter. Ibidem Pág.428. 
84 GAY, Peter. Vida e Obra de Freud. Ed. Companhia das Letras. São 
Paulo. 1983. Pág. 447 
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Salomé filosofa e poeta, ambos sempre foram amigos 
íntimos de Freud, por um tempo superior a quarenta 
anos.85 

Freud escreveu em novembro de 1920 de Berlim, 
dizendo que a Senhora Schott, já estava analisando crianças. E 
acrescentava em tom de brincadeira, “todos podem fazer 
muito mais que eu” na época ela fazia análise com Anna 
Freud e exercia a profissão de professora, sendo que se 
encontrava num sério dilema entre a psicanálise e a docência, 
mais tarde ela fez sua opção por exercer a profissão de 
psicanalista. 86 Por volta de 1905, Freud já se encontrava com 
cinqüenta anos, quando foi procurado por Bruno Goetz87, então 
estudante em Viena, porque se encontrava com fortes dores de 
cabeça, dizendo que tinha tomado vários remédios, mas que 
nenhum conseguia aliviá-la. Então Freud fez algumas 
perguntas em relação ao seu sintoma. Quando você comeu seu 
ultimo bife?  

Goetz admitiu que já fazia quatro semanas. E Freud 
respondeu: bem que pensei.  Olhando nos olhos de seu 
paciente tomado de compaixão e num gesto extremamente 
humanitário lhe pediu que aceitasse um envelope. Permita-me 
pelo menos uma vez desempenhar este papel. Quando Goetz 
chegou no seu quarto e abriu o envelope, ficou tomado de 
surpresa, pois tinha duzentas coroas.  

Ele ficou tão eufórico e feliz, num estado de alegria que 
começou a chorar em tom bastante alto. Se não bastasse este 
gesto humanitário em relação ao seu paciente, ficou plenamente 
comprovada a sua atitude humanística. Outro exemplo de sua 
prática humanística tem haver com este relato do próprio 
Theodor Reik88, em seu livro, trinta anos com Freud, onde ele 

 
85GAY, Peter. Ibidem. Pág. 359 
86 GAY, Peter. Ibidem Pág. 398. 
87 GAY, Peter. Ibidem. Pág.159. 
88 GAY. Peter.Op. Cit. Pág. 446 
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diz que procurou Freud para pedir sua opinião se deveria ou 
não fazer o curso de medicina. E Freud lhe disse que tinha 
outros planos para a minha pessoa. Orientou-me no sentido de 
que deveria fazer filosofia e depois um doutoramento na 
mesma área.  

O fato mais ilustrativo foi que Freud assumiu todas as 
suas despesas durante todos estes anos de estudos, mandando-
lhe o dinheiro regularmente, pois ele sabia de seu estado de 
pobreza, e que se encontrava sem emprego. Logo depois de ter 
terminado sua formação psicanalítica Freud apresentou-lhe á 
sociedade psicanalítica de Viena. 

Como se tudo isto não bastasse para confirmar a prática 
psicanalítica humanista, escreveu em 1925 a Samuel Freud, 
dizendo que estava muito orgulhoso do trabalho psicanalítico 
que Anna Freud estava realizando na cidade de Nova York. Ela 
estava fazendo análise de muitas crianças ganhando um bom 
dinheiro, mas, além disso, empregava de forma generosa, 
ajudando pessoas pobres.89  

Erich Fromm foi o mentor da psicanálise humanista, 
soube sistematizar com extrema inteligência esta nova corrente 
teórica na psicanálise. E com relação aos fatos citados acima de 
atitudes e gestos humanitários ele afirmava que sempre 
existirão psicanalistas que atenderão alguns pacientes 
totalmente grátis, ou por reduzidos honorários. E ainda 
acrescenta que no futuro o único modo seria que a instituição 
publica oferecem o tratamento psicanalítico a todas as pessoas 
que realmente necessitassem.90 

No dia quatro de setembro de 1925, Erich Fromm  
recebia seu titulo de doutor em Filosofia na cidade de 
Heideberg, no ano quinhentos e quarenta da fundação de sua 

 
89 GAY. Peter. Op. Cit. Pág.400 
90 FROMM. Erich. El arte de escuchar.  Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1991. Pág.109  
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universidade, o titulo de sua tese era o seguinte; “A lei judia: 
Contribuições a sociologia do judaísmo a diáspora”91 Para ele o 
inconsciente representa a universalidade do homem, de sua 
totalidade, impregnada pelos cosmos; estão presentes no seu ser 
a planta, o animal, o espírito, o futuro, até o dia em que ele 
chega a ser plenamente humano e a natureza se humanize do 
mesmo modo que o homem se naturalize.92             
            Não resta duvida de que a proposta desta formação 
humanista transcende os próprios conceitos clássicos de uma 
teoria redutora e determinista, esta posição onde o homem se 
encontra  numa completa integração consigo mesmo, com o 
outro e com a natureza. Para compreender homem na sua 
própria totalidade, ou em seu estado neurótico, necessita-se de 
uma visão destas diversas áreas constituída pelas ciências para 
poder descrevê-lo em toda sua diversidade e complexidade de 
atitudes e comportamentos. 

O próprio Fromm afirma que é absolutamente 
necessário ter se uma visão profunda de todas as ciências que 
tenham relações de interesse com a própria psicanálise. Por isto 
o futuro psicanalista deve estudar história das civilizações, das 
religiões, antropologia, mitologia, simbolismo, filosofia, 
astronomia, arqueologia, e todas teorias que dizem respeito à 
complexidade do ser humano.93  

Em 1973 resolve fazer um estudo sistemático para dar 
forma a uma teoria transdisciplinar na psicanálise humanista, 
por isto resolve pela primeira vez e de forma concreta, abordar 
a compreensão do homem e seu estado de inconsciência a partir 
de vários enfoques. Seu objetivo foi estudar o homem a partir 

 
91 FUNK, Rainer. Erich Fromm. El amor a la vida. Ed. Paidós. Barcelona. 
España.1999. Pág.58 
92 FROMM, Erich. Budismo Zen y Psicoanálisis. Ed. Paidós. México. 
F.C.E. 1964. Pág. 116 
93 FROMM, Erich . El arte de Escuchar. Ed. Paidos. Barcelona. España. 
1991. Pág. 105. 



 72 

                                                

de seu comportamento agressivo e violento, escrevendo depois 
um livro chamado “Anatomia da destrutividade Humana” a luz 
da tese da psicanálise humanista, instintiva, do comportamento, 
e ambientalista.94 

E para fazer este estudo se utilizou varias áreas do 
conhecimento desde a neurofisiologia, a etologia, a 
palenteologia, a pré-história, a antropologia, a sociologia, para 
poder entender e descrever a partir da psicanálise humanista a 

 e a violência.
              

agressão             
Existem situações complexas em relação à psicanálise. 

O primeiro esclarecimento da formação desta teoria 
psicopatológica e clinica  nos remete ao inicio de sua história. 
Podemos entender o tratamento clinico como o primeiro gesto 
humanitário de Freud (1856-1939) ao prestar atendimento a 
varia pacientes histéricas. 

Toda sua historia está repleta de uma preocupação pela 
saúde e o bem estar destes seus pacientes, somente este fato 
demonstra o quanto da prática humanista está presente nos 
atendimentos analíticos. Este humanismo tem um significado 
bem mais amplo e profundo, porque não se trata de assumir as 
dores e sofrimentos, mas elevar a dignidade do ser humano a 
sua mais plena humanidade. 

“Para uma análise eficaz, uma analise profunda, deve 
durar tanto como faça falta. Naturalmente temos que provar 
vários métodos para não prolongar mais do que necessário, 
mas a idéia que merece o valor de prestar atenção a uma 
pessoa, dedicar-lhe centenas e centenas de horas, me convence 
por si só a manifestação profunda do humanismo de Freud95.” 

O primeiro psicanalista que sistematizou de forma 
coerente uma revisão conceitual da teoria clássica freudiana foi 

 
94 SALVADOR, Millan; Sonia G. Millan. (COMP.) Erich Fromm y el 
Psicoanálisis Humanista. 2ed. Ed. Siglovinteuno. México. 1982. Pág. 51.  
95 FROMM, Erich. El arte de Escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1991. Pág.109. (tradução própria para o Português) 
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Erich Fromm (1900-1980), primeiro questionou o aspecto 
dogmático e ortodoxo de algumas afirmações que não 
condizem com a verdade sobre a natureza do homem e muito 
menos de seu modo de viver no meio social. 

Sempre foi contra qualquer forma de fanatismo teórico, 
por isto foi expulso da Associação Psicanalítica Internacional, 
justamente por não concordar com uma prática de vigilância e 
controle dos conceitos teóricos e os modos de operacionalizar 
as metodologias cientificas na ciência psicanalítica. Ou seja, 
um movimento hierárquico a nível internacional que tem a 
finalidade de vigiar e punir aqueles que ousam pensar de modo 
diferente.96  

Quanto à relevância teórica diz que Freud, ansiava 
conquistar o mundo com seu dogma racionalista puritano,(...) 
a conquista da paixão pelo intelecto.97  Também não podia ser 
diferente porque o ambiente histórico e social estava 
impregnado da efervescência do racionalismo iluminista. Não 
aceitou a idéia mecanicista da cura (...) ele chamava de “ab-
reaccion”  como se fosse tirar pus de uma inflamação, 
acreditando que isto ocorria de modo inteiramente natural e 
automático.98 

Toda forma de determinismo se encaminha por 
apresentar somente uma única saída, ou de se alcançar um 
resultado, não abre a possibilidade de encontrarem alternativas 
diferentes, por exemplo, na teoria clássica freudiana à visão de 
homem é de um sistema fechado e isolado, movido pelo 
impulso do ego de buscar a sua própria sobrevivência, 
buscando o prazer para diminuir as tensões que se produzem 

 
96 FROMM, Erich. La condicion humana actual. Ed. Paidós. Barcelona. 
España. 1981. Pág.41 
97 Ibidem. 1981. Pág. 54. *O original encontra-se na língua espanhola. 
98 FROMM, Erich. El arte de Escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1993. Pág.22.*O original encontra-se em espanhol. 
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quimicamente dentro do organismo, localizando-se nas zonas 
erógenas sendo a mais importante a genital. 99 

Dentro desta visão organicista fisiológica e 
determinista, este tipo de homem estava sozinho e na solidão, 
mas procurava as relações com pessoas do mesmo sexo ou do 
sexo oposto para satisfazer seu desejo sexual. Este modelo de 
homem foi baseado na teoria de Von Brucke, uma espécie de 
mente devidamente programada e determinada por impulsos 
fisiológicos, como um computador. Este robô é semelhante ao 
robô de ficção cientifica de Isaac Asimov, mas com uma 
configuração diferente: Não se preocupe com as necessidades 
dos outros, procure satisfazer todos seus impulsos não 
importando se isto trará algum prejuízo para alguém, é a busca 
do prazer pelo prazer. 

A idéia da homeostase é de que existe uma lei que rege 
o aparato psíquico com a finalidade de reduzir a tensão ou 
excitação a um nível mais baixo possível, dentro de um 
principio de equilíbrio. Baseia-se no principio do prazer 
reduzindo a excitação a um nível zero, isto levaria a pessoa a 
fazer uma experiência baseada no principio de nirvana, muito 
parecido com o instinto de morte.100  

Esta compreensão organicista e fisiológico baseado num 
modelo onde os instintos são produzidos quimicamente e na 
necessidade de reduzir estes desejos a um estado normal pelo 
principio do prazer, sistematizados nos pressupostos teóricos da 
biologia, onde em cada célula esta presente geneticamente as 
propriedades de Eros e da ânsia de morte, pela aplicação  de um 
principio de redução da tensão se conserva de uma forma mais 
radical, eliminando qualquer excitação.101  

 
99 FROMM, Erich. Grandezas y limitaciones del pensamiento de Freud. 
Ed. Siglo Veintiuno editores. Madrid. España. 1979. Pág.131.∗No original a 
citação encontra-se em espanhol. 
100 Ibidem. 1979. Pág.135. 
101 Ibidem. 1979. Pág.129 
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“Há aqui muito do que vale a pena discutir e muito que 
é discutível. Não podemos aceitar sem reservas todos os pontos 
de Freud. Mas inclusive onde notamos que temos razão para 
duvidar ou criticar, honramos a lógica interna e a sinceridade 
de suas idéias.”102 

Toda teoria tende no seu devido tempo histórico e social 
sofre algumas modificações, inclusive em relação a conceitos, 
para qualquer cientista isto é absolutamente natural, pois o que 
se propõe não é desvalorização da teoria freudiana, mas ao 
contrario é preciso exercer uma critica livre de qualquer 
pressão institucional, para poder avançar numa compreensão 
mais fidedigna e atual sobre o inconsciente do homem. 

Toda teoria tem de acompanhar os novos tempos e não 
poderia ser diferente com a teoria psicanalítica, esta prática de 
se fechar dentro de uma doutrina blindada, ou de querer 
transformar alguns conceitos numa espécie de bandeira, numa 
racionalização intelectual autoritária e dogmática, pode levar os 
discípulos a entrar numa espécie de delírio coletivo da 
incoerência, da prepotência e da onisciência. Assim onde o 
homem poderia ser “sapiens” corre o risco de se tornar homo 
“demens”.103  

No entender de Erich Fromm é preciso especificar os 
diversos conceitos da “Psicanálise Humanista”, para situá-lo 
dentro de um marco teórico. Para entender o conceito de 
humanista, precisamos compreender que todo comportamento 
ou ação humana não nos pode ser estranha ou distante.  

Porque tudo isto esta presente na própria pessoa. Eu sou 
uma criança, um adulto, um assassino ou um santo. Posso 
também ser um narcisista, um destruidor de vidas, ou alguém 

 
102 REIK, Theodor. Treinta años com Freud. Ed. Hormé . Buenos Aires. 
Argentina. 1965.∗Esta citação foi traduzida para o português o original 
encontra-se em espanhol 
103 MORIN, Edgar. A humanidade da Humanidade. A identidade 
Humana. O método 5. Editora Sulina. Porto Alegre. 2002. Pág.119. 
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que promove e salva vidas. Não há nada no paciente que o 
próprio psicanalista não tenha dentro de si. Esta é a condição 
humana.104 O humanismo são os valores éticos e sociais que 
promovem a dignidade do Ser Humano em toda a sua 
complexidade. 

Freud demonstrou através de sua prática clinica o seu 
grande humanismo, pelo efeito libertador da verdade através do 
seu método psicanalítico. Ele colocou toda sua atenção e 
energia para poder pensar uma teoria que ajudasse as pessoas a 
viverem mais felizes e de modo mais humano.  

Os seus ideais humanitários e a sua própria ambição de 
chegar a ser um grande líder na área cientifica, mostrou que ele 
não estava interessado pela medicina, mas sim pela filosofia, a 
política, a historia, a arqueologia e a ética. Já em 1910, Freud 
estava interessado num projeto político humanitário, quando foi 
convidado a fazer parte da “irmandade Internacional para a 
Ética e Cultura”.105 

O humanismo se caracteriza pela fé no homem de que 
ele possui capacidades, dons, talentos, para chegar a graus mais 
elevados de uma consciência superior, onde possa usar de sua 
tolerância, seu amor, sua inteligência, sua solidariedade, sua 
fraternidade, como condição de realizar-se plenamente numa 
atitude mais plena de ajuda e cooperação por uma sociedade 
mais justa e fraterna.106 

O humanismo na verdade se contrapõe a toda e qualquer 
forma de agressão e destruição dos valores e da vida humana, 

 
104 FROMM, Erich. El arte de escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1991. Pág.103.*O original encontra-se em espanhol. 
105 FROMM, Erich. La misíon de Sigmund Freud. Su personalidad e 
influencia. Ed. Fondo de Cultura Economica. México. 1981. Pág.75.∗O 
original encontra-se em espanhol. 
106 FROMM, Erich. El psicoanálisis humanista. Comps. Salavador Millan 
y Sonia G. De Millan. Ed. Siglo veintiuno editores. 2ed. México. 1982. Pág. 
122. (O original encontra-se em espanhol). 
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leiros marginalizados das condições 
minina

psicana

bólicas do 
inconsciente a partir de um único modelo teórico.  

                                                

principalmente no que diz respeito à fabricação de mísseis 
intercontinentais e bombas nucleares.107 

O próprio Erich Fromm diz que é “É contra a 
desigualdade social; contra o aniquilamento do pensamento 
livre e uniforme; contra o aumento progressivo da miséria 
material dos mais pobres e da exploração dos mais ricos; 
contra o espírito de desumanização que as industrias da 
produção impõe ao homem transformando-lhe numa coisa.” 
108

 Também é contra  toda forma de produção econômica 
de um modelo concentrador de capital onde uma minoria se 
apropria dom bens do capital, impregnados por interesses 
estranhos a uma nação onde toda sua produção serve a um 
modelo exportador para pagar os juros da divida externa, 
deixando milhões de brasi

s de sobrevivência. 
 Seria demasiado longo e extenso falarmos aqui dos 

diversos humanismos existentes, como por exemplo, o grego, o 
cristão, o romano, o renascentismo, o socialista marxista, o 
existencialista, enfim nos deteremos no humanismo 

lítico, também conhecido por “Psicanálise humanista”. 
Fromm entende por “humanização” do homem uma 

filosofia multidisciplinar e transdisciplinar para descrever a 
subjetividade humana a partir de um paradigma da 
complexidade. Seria absolutamente desumanizante tentar 
descrever e entender as manifestações sim

 
107 FROMM, Erich. La revolucion de la esperanza. Hacia uma tecnologia 
humanizada. Ed. Fondo de Cultura Economica. Buenos Aires. Argentina. 
1992. Pág.138.(O original encontra-se em espanhol). 
108 FROMM, Erich. La revolucion de la esperanza.  Ed. Fondo de Cultura 
Economica. Buenos Aires. Argentina. 1992. Pág.138.(O orignal encontra-se 
em espanhol). 
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Muitas teorias dentro da própria psicanálise vendo a 
necessidade de ampliar e rever seus conceitos teóricos se diz 
transdisciplinar, quando na verdade busca conceitos nas outras 
teorias justamente para reforçar a sua própria verdade e 
dogmatismo. Dizem de bom tom de que são transdisciplinares 
flexíveis e abertos a mudança. Esta bela retórica simplesmente 
reforça o medo de avançar dentro de um paradigma mais 
atualizado e complexo. 

A ciência psicanalítica dentro da compreensão de Erich 
Fromm tem de ter uma visão do conjunto da personalidade do 
homem, para compreendê-lo em sua totalidade. A psicanálise 
humanista não pode copiar os métodos das ciências empíricas e 
experimentais de “In Vitro” aplicados aos fenômenos 
observáveis do mundo animal. 

Porque o ser humano é uma subjetividade em “In 
Vivo”.  Por isto a natureza de pesquisa na ciência psicanalítica 
é qualitativa e não pode tornar-se quantitativa para atender as 
convenções cientificas das ciências exatas.109  

A realidade é antrobiopsicosocial, ela contém em si 
mesma todas estas dimensões, na verdade são diferentes faces 
de uma mesma realidade, todas as disciplinas são importantes 
como, por exemplo, à neurociência, a psiquiatria, a 
psicopatologia, a psiconeuroimunologia, a psicofarmacologia, a 
psicopedagogia, a hipnose clinica, a regressão a vidas passadas, 
a terapia familiar, enfim todas as ciências a partir de seu 
método para que se possa se comunicar entre si num dialogo de 
ajuda e interação. 110 

Caminhamos rumo a um pensamento multidimensional 
na psicanálise onde a dialogicidade seja o marco de referencia 

 
109 FROMM, Erich. El psicoanálisis humanista. Comps. Salavador Millan 
y Sonia G. De Millan. Ed. Siglo veintiuno editores. 2ed. México. 1982. 
Pág.20. (O original encontra-se em espanhol). 
110 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil; Rio 
de Janeiro. 2001. Pág. 192.  
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para todas as ciências que estudam o homem em toda sua 
complexidade. O método do paradigma da complexidade exige 
uma reflexão sobre os conceitos, questionando suas próprias 
verdades, tomando-os como palavras, frases inseridas dentro de 
com contexto sócio-historico e político-social, para poder 
ampliar, modificar, e alterar. 

Não podemos ter estes conceitos teóricos fechados e 
concluídos é preciso avançar, articular, juntar o que está 
separado para entender o inconsciente humano em toda sua 
amplitude, pensando sempre na sua singularidade, 
temporalidade, localidade para nunca nos esquecermos da 
importância desta visão integrativa e totalizadora.111 Hoje a 
psicanálise humanista reconhece a necessidade da 
“transdisciplinariedade”, Erich Fromm nos diz da necessidade 
do psicanalista compreender a pessoa na sua totalidade em toda 
sua plenitude e individualidade.112  

Uma ciência humanista como é o caso da psicanálise 
tem de estudar e pesquisar os grandes humanistas da historia 
como um Aristóteles, Spinoza, Pascal, Eckart, Sócrates, Platão, 
Goethe, Rollo May, Iung, Erick Erickson, e tantos outros, que 
seria impossível enumerá-los todos aqui.113  

Hoje uma formação psicanalítica tem de oferecer uma 
visão ampla e transdisciplinar do homem, levando o futuro 
psicanalista a assumir como um “autodidata” e aqui, 
acrescentamos o pensamento de Edgar Morin, quando ele fala 
de suas diversas leituras nas mais diversas ciências lhe 
proporcionou uma cultura transdisciplinar, pois estudava e 
pesquisava em todas as disciplinas das ciências humanas: 

 
111 MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil; Rio 
de Janeiro. 2001. Pág.192. 
112 FROMM, Erich. Del tener al ser. Ed. Paidós. Barcelona. España. 1991. 
Pág.108.(O original encontra-se em espanhol). 
113 FROMM, Erich. La patologia de la normalidade. Ed. Paidós. 
Barcelona. España. 1994. Pág.124. 



 80 

                                                

Geografia humana, etnografia, pré-história, psicologia da 
criança, psicanálise da história das religiões, ciência das 
metodologias, historia das idéias, filosofia, principalmente os 
gregos, pré-socráticos até Heidegger e Sartre.114  
             Para finalizar a psicanálise humanista se propõe a ser 
uma teoria transdisciplinar e aberta, flexível, oportunizando o 
futuro psicanalista a fazer seu próprio caminho mesmo com 
seus erros e acertos, “Caminheiro não há caminho, o 
caminho se faz no decorrer da própria caminhada.” 

A psicanálise humanista tem um interesse muito 
especial em devolver a capacidade de dar e receber afeto a 
todos os seus pacientes, ampliando desta forma a sua 
capacidade de amar. Porque quem ama consegue ser solidário 
com os seus colegas, pratica a justiça, tem consciência de seus 
atos, e integro e ético, utiliza todo seu potencial para produzir 
saúde e felicidade para si mesmo e a todas as pessoas 
envolvidas no seu cotidiano. 

A todos os homens da humanidade cabe somente um 
caminho lutar com todas as suas forças, primeiro contra todos 
os bloqueios neuróticos que impedem a livre expressão do 
amor a si mesmo e a humanidade e depois juntar todo seu 
conhecimento para ser luz no caminho da humanidade 
ajudando também a outros encontrarem o caminho da 
felicidade. 

O ponto onde nos diferenciamos de todas as outras 
correntes teóricas da psicanálise esta justamente neste conceito 
da biofilia e não da necrofilia.  Porque onde existe amor e afeto 
se proporciona um ambiente de bem estar e de fraternidade, 
onde está presente a inveja o ódio, a falsidade existe a discórdia 
e o conflito seja ele interno ou externo, portanto humanizar tem 

 
114 MORIN, Edgar. Mis demônios. Ed. Kairóz. Barcelona. España. 1995. 
Pág.34.(O original encontra-se em espanhol). 
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haver com uma verdadeira experiência afetiva, onde a 
valorização o reconhecimento são os remédios verdadeiros para 
a cura da dor emocional. 

 A psicanálise cometeu o erro de se desvincular dos 
problemas existenciais e ecológicos do homem é faltar com o 
compromisso ético pois nela está a sobrevivência ou a 
destruição da humanidade.
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1.3 - O objetivo da análise e do tratamento 
na psicanálise humanista. 

 
 

“Somente somos capazes de conhecer aos demais de 
entendê-los e amá-los quando também somos capazes de 

entendermos amarmos e conhecermos a nós mesmos” 
 (Erich Fromm) 

 
 

A diferença que existe na teoria e na técnica da 
psicanálise humanista com relação a outras escolas 
psicanalíticas se estabelece a partir dos vínculos e de uma 
relação mais comprometida e próxima da realidade bio-
psiquica e social do paciente. Erich Fromm (1900-1980), 
afirmava que a análise deve ter um cuidado amoroso e um 
acompanhamento para poder desenvolver uma confiança ao 
paciente. 

 Que cada Analista deve ter um cuidado cheio de 
ternura, paciência, prudência, para favorecer durante o 
tratamento o despertar de todas as suas potencialidades, 
acompanhando passo a passo em todo seu restabelecimento 
para torná-lo um ser mais autêntico e realizado.115  

O ambiente analítico produz algum resultado não pela 
obediência irrestrita dos procedimentos técnicos, apesar de que 
são úteis e devem ser utilizadas, me refiro à necessidade de 
mudar a performance terapêutica de acordo com a realidade de 
cada paciente, pois além da aliança de trabalho, também é 
muito importante a ética do analista.  

 
115 Erich Fromm. La mission de Sigmund Freud. Ed. F.C.E. México. 1981. 
Pág. 69 “Apud. Comunicacion personal de Izete de Forest, discípula e 
amiga de Ferenczi e autora de The Leaven York(Harger and Brothers). 
Nueva York. 1954, que contiene uma excelente exposion de lãs idéias 
nuevas de Ferenczi.  
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Eu diria que é fundamental um clima de confiança 
irrestrita para poder se criar uma aliança de trabalho onde o 
ambiente seja cheio de cortesia, respeito, consideração, e acima 
de tudo fazendo com que cada sessão analítica seja tomada por 
um esplendor de satisfação, liberdade, autoconsciência, e 
paixão em estar realizando o tratamento analítico. 

Esta oportunidade que se constitui a partir do momento 
em que ambos, analista e analisando assumem uma tarefa da 
maior importância na vida de cada um, enquanto um se esforça 
por se encontrar na vida e resolver seus problemas o outro se 
esforça através de seus estudos e da reflexão, com a intenção de 
dar tudo de si para poder ajudar o paciente a transpor estas 
barreiras emocionais que o limitam em relação aos seus 
objetivos.  

A cada sessão analítica se inicia e termina mais uma 
jornada onde os dois sabem aonde querem chegar, é esta união, 
este amor fraternal, esta verdadeira amizade que perspassa 
todas as barreiras do medo e da vergonha, este clima analítico 
propicia as condições necessárias para falar de seus segredos, 
oportunizando ao paciente uma nova interpretação de si mesmo 
e do seu mundo vivido.  

Na reflexão deste ser desagregado e fragmentado que 
começa um reencontro consigo mesmo, a partir das  
profundezas de sua alma. A cada sessão uma vitória, são estes 
pequenos passos que fazem com que este caminho comece a ter 
num horizonte bem próximo uma possibilidade de ganho e 
sucesso na vida. Nunca entendi porque a análise tem de ser 
enfadonha, distante, triste, tensa, e racional. 

 Isto valia na época do iluminismo, onde a característica 
principal se baseava num ambiente de alto grau de 
racionalização e de interpretação, entendo que a análise não é 
uma demonstração do poder intelectual do analista como se 
fosse um exibicionismo, mas bem uma sabedoria cometida e 
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amorosa para saber entender e compreender ajudar a solucionar 
os dilemas existências do seu paciente.  

Não necessitamos ter medo e tampouco receio de nosso 
paciente, está pratica terapêutica foi incorporada da medicina 
com sua proposta de neutralidade e abstinência, não precisamos 
olhar as pessoas como se fossem sedutoras ou doentes, mais 
antes, seres cheios de amor bloqueado pelas repressões da 
existência, e este amor fraternal é a primeira experiência 
verdadeira de afeto entre dois seres humanos que abrem a 
possibilidade de realizar este grande projeto de aprender a 
amar. 

Enquanto o analista analisa o paciente o paciente 
também analisa o analista, porque ao mesmo tempo em que o 
analista procura ajudar a descrever e interpretar o inconsciente 
do paciente não pode evitar mostrar muitas facetas do seu 
próprio inconsciente. Daí que  não é só o analista que cura o 
paciente mais também o analista que usufrui desta cura e 
indiretamente é curado por ele. 

 Ao mesmo tempo em que entende o paciente é 
entendido por ele. Quando se chega neste nível em uma análise 
poderíamos dizer que se alcançou o ápice da verdadeira 
solidariedade e da comunhão.116   

Talvez tenhamos de admitir que o próprio analista 
busque algumas respostas na própria historia de vida do 
paciente e tenha a humildade de considerar que a psicanálise é 
um caminho de comunhão e de ternura em que o analista 
trabalha a sua própria humanidade. Temos que aprender muito 
bem a técnica para logo depois esquecê-la quando estamos 
diante do paciente.117 

 
116 Salvador Millan; Sonia Sogman Del Millan (comp).Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista; 2 ed. Ed Siglovinteuno. 1982. Pig. 64 
117 Apud. Ibidem. Pág.64 
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O objetivo do tratamento psicanalítico na abordagem 
humanista tem bem claro que é um procedimento metodológico 
e sua técnica e tão difícil quanto as outras existentes, mas não 
podemos levar a maturidade emocional ou a liberdade, a 
espontaneidade através de uma técnica, necessita uma 
habilidade toda especial para poder realizar ao máximo todas as 
suas potencialidades com um projeto de vida onde se inclua o 
amor, com uma responsabilidade social idônea e critica para 
não se acomodar e alienar-se culturalmente.118  

E talvez a maior revolução que acontece durante um 
período de tratamento é levar a pessoa a descobrir-se àquilo 
que ela é e daquilo que poderá vir a ser, se entendermos a 
necessidade de aplicarmos todo nosso conhecimento analítico 
em desvelar e resignificar os bloqueios e os traumas para levá-
lo a um processo de conscientização combatendo de todas as 
formas de engano ou de qualquer processo de idolatria e 
alienação, poderemos então nos congratular com esta grande 
“revolução pessoal”, que como dizia Tolstoi, “aquela que se 
realiza dentro da própria pessoa”. 

Este tipo de análise só é realizado dentro dos princípios 
de uma psicanálise humanista, para que haja uma vida boa e 
uma vida má, para que os fins e as normas possam conduzir as 
pessoas a viver bem, quer dizer, corretamente, honestamente, e 
das outras normas e regras que levam o homem ao fracasso a 
corrupção e a sua própria desgraça, e são com estes juízos 
valorizativos, que não são juízos puramente subjetivos, mais 
sim dependem muito da existência humana.119  

A análise se defronta com a existência humana com 
toda sua condição de erros e acertos de satisfações e 
insatisfações que acabam atingindo em cheio ao ser humano. É 

 
118 Ibidem. Pág. 21 
119 Erich. Fromm. Espiritu y Sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1992. 
Pág. 186 
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nesta dialética do vir a ser onde o caminho é ir de encontro a 
suas necessidades naturais especificamente humanas, onde os 
pensamentos, os raciocínios, as decisões, e o modo de 
interpretação do mundo e a sua vida determinam em certa 
medida uma interpretação tanto da sua realidade pessoal como 
a de outras realidades. No entanto esta angustia acompanhada 
destas incertezas onde a segurança, afetiva, familiar, 
econômica, sexual, se distanciam cada vez mais devido a 
enorme confusão emocional e existencial diante deste estilo de 
vida onde já não tem mais sentido em existir.120 

É este legado de experiências incorporadas por toda 
uma historia de vida onde o processo de assimilação e 
incorporação de um modo próprio e muito particular de 
identificação em um estilo de vida baseados nas suas vivências 
emotivas, sociais, familiares e culturais. Esta aculturação 
proporciona as bases da constituição do superego, são estas 
leis, normas, regras que acabam configurando todo um modo 
de agir, ser e pensar que são contrários e não atendem as leis 
especificas da natureza organísmica.  

Então o objetivo do tratamento na psicanálise humanista 
tendem a despertar no paciente um interesse maior pela sua 
própria vida, assumindo-a com responsabilidade, ou seja, 
decidindo sempre com uma consciência madura e 
desenvolvendo todo seu potencial, buscando sempre uma 
autonomia onde o enfrentamento dos seus medos e um 
resignificação de seu autoconceito pessoal são os meios 
possíveis para desenvolver uma hominização onde a ambição, a 
inveja, os ciúmes sejam superados e em seu lugar surjam a 
partilha, a satisfação, e a realização pessoal e social. 

Todos estes objetivos tendem a ser concretizado durante 
a análise humanista, desenvolvendo todas as suas capacidades 

 
120Erich Fromm.Psicoanálisis da Sociedade Contemporânea.  Ed. F.C.E. 
Buenos Aires. 1992. Pág.20 
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para poder utilizar sua inteligência e criatividade em prol de 
sua própria vida. Uma necessidade preeminente é desenvolver 
habilidades de dialogo, confiança para poder estabelecer 
relações profundas de intimidade e de companheirismo, 
aceitando sem nenhuma culpa o carinho, amor e afeto de uma 
forma madura. 

 Com esta condição emocional equilibrada esta pessoa 
poderá concretizar seu grande sonho de permitir-se a ter uma 
relação prazerosa onde possibilite o crescimento de outras 
condições de maturidade, bem estar e felicidade tanto da sua 
pessoa amada como se fossem seus próprios processos 
pessoais. 121  

O grande êxito do método aplicado na psicanálise 
humanista está no seu modo de tratar o paciente. Em primeiro 
lugar uma pessoa que está em sofrimento não é porque 
apresenta um sintoma ou uma determinada doença, isto 
representa somente o estado manifesto de toda uma dimensão 
inconsciente recalcada ou esquecida, ofendida, negligenciada 
por parte da pessoa em alguma área de sua vida.  Para se ter 
efetivamente à solução de qualquer tipo de doença seja ela 
crônica ou psicossomática, é preciso antes descobrir seja por 
meio do seu discurso ou das suas fantasias, sonhos o código 
especifico desta comunicação inconsciente. 

Para se chegar a um diagnostico final e conclusivo, 
verifica-se a metodologia de pesquisa aplicada ou as técnicas 
auxiliares se elas estão resolvendo a neurose especifica do 
paciente. Digo isto porque não basta formular bons e excelentes 
diagnósticos sobre uma doença ou um sintoma, é bom que 
venha sempre acompanhado também de hipóteses que 
possibilitem uma aplicabilidade curativa. 

 
121 Rainer Funk. Vida e Obra de Erich Fromm.  Ed. Paidos. Barcelona. 
Espana. 1997. Pág.86 
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 Caso os resultados não sejam promissores ou 
satisfatórios é bom realizar uma supervisão clinica com algum 
psicanalista mais experiente para aprofundar a discusão clinica 
deste quadro sintomático ou psicopatológico. Para poder 
assumir esta postura terapêutica é muito importante estar 
abertos para formular novas apreciações e incorporar novos 
saberes de distintas ciências para ajudar na compreensão e 
elucidação de uma determinada neurose. 

O risco que se corre na aplicabilidade de uma teoria ou 
método analítico referente a um determinador autor na 
psicanálise é de ficar preso ideologicamente, tentando se auto-
justicar a todo o momento como sendo a teoria mais eficaz e 
perfeita na psicanálise para a solução destes quadros 
psicopatológicos. Esta obsessão talvez seja até inconsciente 
porque tenha suas raízes em algum compromisso afetivo e 
ideológico com algum mestre ou o seu próprio analista.  

Isto é para afirmar que nenhum psicanalista está imune 
à assimilação ideológica e metodológica de uma determinada 
escola. Se fizermos uma observação cuidadosa sobre a 
condição do homem na existência poderemos tranqüilamente 
concordar que é um ser multidimensional e na sua constituição 
pessoal digo consciente ou inconsciente está influenciado por 
vários fatores como, por exemplo: a educação, a cultura, a 
religião, a política, a sociedade, a tradição, a economia, a 
inteligência, o emocional, o psicológico, a família, e tantos 
outros itens que diretamente ou indiretamente atingem de modo 
inconsciente qualquer ser humano. 

O que pretendo dizer com isto que não podemos 
diagnosticar, tratar o ser humano a partir de uma única teoria de 
uma escola psicanalítica, é chegado o momento de abrir um 
grande elo de comunicação entre as diversas correntes teóricas 
das escolas psicanalíticas, para poder somar juntos esforços no 
sentido de poder através de um projeto interdisciplinar e 
transdisciplinar propiciar os meios comuns entre os diversos 
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pensadores para propor um tratamento onde se possa levar em 
consideração as diferentes teses apresentada por Freud, Lacan, 
Iung, Adler, Otto Rank, Theodor Reik, Karl Abhram, Melanie 
Klein, Anna Freud, Sullivan, Karen Horney, Erich Fromm.  

E tanto outros teóricos que expuseram seu modo de 
tratar e compreender esta subjetividade chamada inconsciente, 
no entanto muitos ainda ficam tentando provar para si mesmos 
que eles tem a verdade. Já estamos no terceiro milênio e 
necessitamos como psicanalistas juntar estes conceitos e formar 
um grande dialogo em torno de uma melhor compreensão sobre 
diversos temas importantes e pertinentes ao desenvolvimento 
da ciência psicanalítica. 

Quando procuramos atender a um paciente devemos 
compreender o seu estado emocional ou psicológico abarcando 
todos os aspectos de sua vida. Esta totalidade pode lê restituir a 
plenitude de um ser mais feliz e integro. Mesmo que realize 
uma anamenese detalhada não pode olhar a pessoa sem a sua 
totalidade. Porque o interesse do psicanalista pelo seu paciente 
está acima de uma confirmação teórica de uma escola, não fica 
reduzido a uma única maneira de pensar, pois seria muito 
superficial e perigoso mais , ter o compromisso de solucionar o 
problema da pessoa e para isto é preciso desta visão integrativa 
e profunda, saindo de uma dimensão particular para o 
universal.122 

A psicanálise não se restringe somente ao tratamento 
das neuroses ou de sintomas psicopatológicos, ela esta imbuída 
de um desejo de levar o homem a  redescobrir-se liberando 
todo seu potencial criativo podendo pensar a vida de um modo 
diferente daquele proposto pela sociedade atual.123  

 
122 Erich Fromm. Del tener ao Ser. Ed. Paidós. Espana. 1991. Pág.108. 
123 Erich Fromm.El arte de escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 1993. 
Pág.12 
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Esta tomada de consciência faz com que o paciente 
redirecione sua vida dando mais ênfase a situações que 
favoreçam o pleno desenvolvimento de suas capacidades 
intelectuais, culturais e econômicas. Esta reflexão inclui a vida 
em sua totalidade não se reduz a um único aspecto, inclui-se 
desta forma o envolvimento total do seu ser na elaboração de 
objetivos a curto, médio e longo prazo, como forma de 
prevenção contra toda forma de fracasso ou desastre 
econômico, afetivo ou familiar que possam surgir a partir de 
um estado de inconsciência. 

A condução do processo analítico é um compromisso de 
responsabilidade e de muito esforço, não é através de 
promessas e sugestões iludindo-se com falsas realizações de 
previsões do futuro que se irá modificar algo em sua vida, isto 
mais bem funciona como um antídoto de alienação, pois tende 
a viver dentro de uma falsa realidade jogando toda a esperança 
nas adivinhações ou de interpretações fantásticas, que só 
aumentam com o tempo a frustração por desejos que não foram 
realizados.  

Um tratamento sério inclui um enfrentamento com a sua 
própria condição pessoal, não podemos modificar a realidade 
com falsas interpretações, mas sempre de um modo cuidadoso 
e afetivo confrontá-lo com a verdade, ou seja, com a sua 
própria realidade sem falsos enganos. 

É preciso fazer com que a pessoa se veja tal como ele é, 
até porque ela sabe o estado em que se encontra. Não podemos 
criar falsas promessas ou expectativas ao paciente porque caso 
não se confirme às adivinhações o psicanalista recairá num 
total descrédito.  

Quando o analista falsifica o método com a 
incorporação de outras terapias complementares para aliviar o 
sintoma ou a problemática massageando o ego do paciente, na 
verdade ninguém ganha com esta atitude, pois tanto o analista 
como o paciente pode não ter o resultado desejado. Todo auto-
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engano é uma forma de mascarar e esconder a elucidação das 
reais causas dos seus sofrimentos, apaziguar sentimentos de 
culpa, ou atirar a responsabilidade de futuros acontecimentos a 
algum símbolo fantasioso é se enganar e perpetuar na 
ignorância estes sintomas.  

A análise é uma exigência reeducativa onde se 
estabelece a real condição de enfrentamento consigo mesmo e 
com as suas próprias neuroses, este olhar no o espelho faz com 
que tome consciência  e decida por uma mudança de vida onde 
inclui esforço e muita dedicação, motivação, seriedade para 
poder dar a devida atenção à solução de demandas 
inconscientes que por ora estão esquecidas por todo um quadro 
de stress e de esgotamento físico e emocional devido ao modo 
equivocado de ser e viver.  

É desta dialética onde a tomada de consciência é um 
contato profundo e realista da sua própria condição existencial, 
logo depois uma reflexão e um contato profundo com os seus 
medos e emoções recalcadas, confrontando, esclarecendo e 
interpretando para tornar mais claro o entendimento e 
esclarecimento de todo um quadro doentio onde o resultado é 
sempre a doença e o fracasso. Esta reflexão na análise profunda 
de algumas crenças destrutivas ou ainda de vínculos 
masoquistas, podem dar ao paciente a condição e a liberdade de 
questionar e colocar em duvida algumas de suas idéias ou 
pensamentos equivocados. 

Neste momento esta antítese abre caminho para um 
novo modo de vida onde possivelmente esta nova tese deverá 
sofrer no decorrer da caminhada a formulação de outras 
hipóteses possíveis e este processo do vir a ser é ininterrupto e 
incompleto está ligado a sua condição do “devir” é esta práxis 
de uma vivência concreta e real que realiza a cura, todos 
sabemos que perpetuar ou dar vasão a determinados vínculos 
doentios só posterga por um tempo a defesa de uma crença. É 
preciso ética e transparência por parte do analista, até porque 
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caso haja a interferência de qualquer ideologia todo o processo 
analítico fica prejudicado. 

Na minha singela compreensão á analise tem um poder 
de cura quando persegue com autênticidade os objetivos do 
método aplicado ao inconsciente do paciente, são estes insigts 
que proporcionam um autoconhecimento mais maduro e 
significativo de uma consciência que evolui dentro de um 
processo qualitativo, buscando sempre uma maturidade 
emocional mais plena e eficaz diante da realidade, procurando 
retirar o paciente de suas ilusões enganadoras e também das 
pulsões produtoras da ansiedade e angústia, retirando-lhe a 
culpa e o medo para viabilizar uma sexualidade mais 
gratificante e plena de desejo.124 

Como estabelecer um vinculo de confiança e alteridade 
onde o ambiente seja permeado de realização com um dialogo 
franco e ético.  Quando o paciente inicia seu processo de 
entendimento dos motivos que o levam a agir de forma 
precipitada e compulsiva, ele assume e tem a clara percepção 
de onde surgem os bloqueios que impedem a utilização da sua 
capacidade criadora, de uma potência que estimula a lutar por 
aquilo que melhor a vida tem a oferecer, saindo de uma 
condição de vitima para assumir-se em toda sua humanidade 
diante das situações complexas e duvidosas da existência, esta 
práxis exige uma tomada de decisão para não compactuar com 
alguns ganhos secundários que são ilusórios, alienantes e falsos 
para outra dimensão mais verdadeira assumindo 
completamente a sua existência mesmo diante de seus 
comportamentos autodestrutivos e doentios. 

Esta capacidade para poder dizer “não”, está 
relacionada a seu auto-conceito pessoal, a sua autoimagem, a 
sua auto estima, e disto depende o sucesso da terapia analítica. 

 
124 Erich Fromm. El amor a la vida. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 1999. 
Pág.144  
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Estar sempre atento com uma atenção redobrada sobre estas 
movimentações inconscientes onde as neuroses aparecem 
sempre de um modo disfarçado e antagônico, porque a neurose 
só produz incongruência, mal estar, e depressão, não se ganha 
nada nesta situação, mais esta decisão de prontidão e de estar 
alerta depende única e exclusivamente do paciente, o analista 
pode ser este espelho de que tanto precisa para poder se 
enxergar mais não pode viver a sua vida e tampouco realizar a 
sua historia ou decidir por ele. 

A conclusão a que chegamos é que temos de ver e 
compreender esta solução total. Deveríamos desde a primeira 
consulta nos perguntar: “Qual é o significado desta atitude de 
vitima diante da existência”. Que atitude clinica levanta a 
hipótese de perscrutar estes caminhos, com um longo tempo de 
elucidação de muitos detalhes para formar uma análise do 
sintoma em seu conjunto.125 

Agora na verdade o que significa a análise do 
inconsciente?  Erich Fromm diz que este método pode se 
chamar método funcional que é muito diferente do método 
causal e genético utilizado pela psicanálise clássica onde a 
interpretação deve ter uma lógica de explicar o presente por 
algo que aconteceu no passado.  O método funcional trata de 
descobrir as vivências inconscientes e como elas se apresentam 
hoje, na vida atual do paciente. É preciso conscientizar e 
vivenciar o conteúdo do inconsciente tal como ele existe hoje, 
isto tem um valor maior que se recordar de um fato que ocorreu 
aos cinco anos de idade.126  

Mais quando aplicarmos o método funcional não 
podemos emitir juízos de valor, porque pode parecer um 

 
125 Erich Fromm. Espiritu y sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1992. Pág. 
138.  
126 Salvador Millan; Sonia Jogman de Millan.(Comp.)Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista. 2 ed. Ed. Siglovinteuno. 1982. Pág.70 
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psicanalista moralista e tampouco é valido nos indignarmos 
com o paciente com os conteúdos emocionais que experimenta.  

Temos que criar as condições para que possa vivenciar 
estas emoções como algo integrado, aceito e resignificando na 
análise com o aprofundamento respectivo desta sua experiência 
que lhe é muito particular.  O tratamento psicanalítico na 
psicanálise humanista inclui a utilização de outros métodos que 
ajudem a solucionar as dificuldades neuróticas do paciente, 
portanto se isto viabiliza a cura num período mais breve que 
talvez três anos de análise, oferecendo as condições 
terapêuticas para poder abordar a neurose desde distintas 
abordagens para resolver aquela situação talvez em menos 
tempo. 

Esta liberdade inclui a ética de utilizar tais 
procedimentos desde que tenha alguma formação, estudo 
metodológico, ou mesmo tenha passado por esta terapia, o 
psicanalista não pode agir de forma imprudente e leviana 
prometendo a toda e qualquer doença emocional a cura 
espontânea com a utilização de tal método ou terapia, esta 
forma de agir é enganosa e merece sofrer de alguma forma 
fiscalização pelos órgãos competentes das sociedades 
psicanalíticas ou alguma, advertência ou orientação sobre estas 
falsas promessas.  

Acredito que cada caso deve ser abalizado em particular 
com um cuidado para não desencadear uma caça as bruxas, 
porém não podemos ficar inertes e passivos diante da 
imprudência. Quero reafirmar meu posicionamento a favor da 
aplicabilidade de outras terapias, porém não devemos esquecer 
que é um complemento alternativo, não confundir-se 
esquecendo-se de ser psicanalista, para tornar-se terapeuta 
holístico. 

Todos nós somos a favor da solução de um problema 
num período mais breve de tempo, porém não podemos 
compactuar com procedimentos estranhos e espúrios a prática 
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psicanalítica sem nenhum tipo de supervisão ou de estudo 
cientifico. Não há porque ter vergonha de utilizar outros 
métodos complementares à psicanálise, mais nunca podemos 
esquecer de que isto não se torne um novo ganho secundário ou 
mesmo um placebo para não aprofundar conteúdos que o 
analista ainda não elaborou em si mesmo. 127 

Durante a análise a linguagem e as intervenções devem 
ser compreendidas pelo paciente, este entendimento é 
fundamental e importante para a condução do tratamento 
principalmente em se tratando de pacientes com dificuldade de 
entender os conceitos e interpretações na psicanálise devido ao 
seu baixo desnível cultural. O vinculo entre o analista e o 
paciente deve ser franco e aberto, num ambiente de 
proximidade afetiva e duma vivência verdadeira de amor e 
compreensão, talvez esta experiência possa ajudá-lo a pensar 
diferente e voltar acreditar nas pessoas, mesmo diante de todas 
as decepções que tenha sofrido.128  

Neste ambiente analítico no decorrer do tratamento 
deverá acontecer uma atitude de confiança, liberdade, 
espontaneidade e que tudo isto possa desenvolver uma 
mudança em seu interior para despertar-lhe uma maior 
sensibilidade e aplicabilidade de seu potencial na sua profissão 
ou atividades de seu interesse. Nesta relação “eu e tu” 
incluímos um “nós” que pode ser as suas divagações 
persecutórias e imagistica ou da dificuldade concreta nos 
relacionamentos do seu dia a dia. A análise pode também 
utilizar alguns questionamentos e de forma direta, sem rodeios 
atingir de cheio, o núcleo neurótico do paciente, para fazê-lo 
tomar consciência dos atos inconseqüentes e inconscientes do 

 
127 Erich Fromm. El arte de escuchar.  Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 
1993. Pág. 45. 
128 Erich Fromm. El amor a la vida. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1999. Pág. 
173 
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modo especifico de se relacionar consigo mesmo e com as suas 
fantasias imaginarias e ilusórias. 129 

A revolução a que nos propomos é a transformação 
pessoal do modo como pensamos e vivemos na existência até 
porque outro tipo de revoluções que a humanidade tem 
acompanhado só conseguiu criar mais calamidade e atrocidade 
justamente porque se acreditava que mudando as condições 
externas ou sociais viriam como complemento uma mudança 
de carater ou de comportamento. 

Existem muitos discursos de lideres que profetizam a 
mudança por uma revolução através das armas, mais quando 
chegam ao poder repetem ou assumem atitudes piores que seus 
antecessores, esta intencionalidade inconsciente não tem uma 
verdade sincera e ética de transformação social e política. 
Sempre  utilizam o poder e a máquina estatal para  manipular, 
extorquir e corromper de todos os modos possíveis a massa em 
benefício próprio.  

Talvez a própria análise possa ajudar estes futuros 
lideres a trabalharem estes desejos de poder e da administração 
dos bens públicos, prevenindo-o de ações inconscientes que 
podem comprometer todo um legado histórico de uma pessoa. 
São estas neuroses compulsivas que desejam o poder a 
qualquer preço. É como se fosse uma criança pobre, rejeitada, 
com fortes sentimentos de inferioridade que usam 
comportamentos autoritários e prepotentes para esconder a sua 
insegurança e seus medos da pobreza, mascaram a realidade 
política com a exigência de uma ética da honestidade, tudo isto 
acompanhado por uma grande orquestração de marketing para 
vender uma imagem de seriedade e trabalho.  

 
129 Salvador Millan; Sonia Jogman de Millan.(Comp.)Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista. 2 ed. Ed. Siglovinteuno. 1982. Pág.69 
 



 98 

                                                

O fato mais inconsciente se traduz na dificuldade de 
conviver com o oposto, sair de uma condição de inferioridade 
para a superioridade. Este alerta mostra o quanto de 
infantilidade existe nestas atitudes impensadas e traiçoeiras que 
acabam por destruir em nome da ambição e por medo de voltar 
a aquele estado de pobreza, uma reação compulsiva e 
descontrolada diante da oportunidade de corrupção que o poder 
oferece.  

Um analista experiente poderá mostrar durante o 
processo analítico as motivações inconscientes desta atitude de 
deslealdade para consigo mesmo, sem ter esta consciência, os 
políticos projetam e transferem para a adiminstração publica 
seus desejos escondidos a sete chaves, mais que acabam 
aparecendo  e vindo a tona através das tragédias, acompanhada 
e divulgadas pelos meios de comunicação que se transformam 
num escândalo. 

O fato de viver é em si mesmo uma arte: De fato talvez 
seja o acontecimento mais importante e interessante de uma 
pessoa, mais ao mesmo tempo difícil e complexo já praticado 
por qualquer homem nos distintos momentos de sua existência.  

O objetivo principal da existência de um homem não 
está somente em desenvolver uma profissão altamente 
especializada, e lucrativa para a sua sobrevivência. Não porque 
isto não seja importante e de valor mais, sem desenvolver todo 
o seu potencial de inteligência e amor o ser fica estagnado e 
fragmentado por um modo esquisito e estranho a sua própria 
natureza humana. “Na arte de viver, o homem é ao mesmo 
tempo o artista e o objeto de sua arte; ele é o escultor e o 
mármore, o médico e o paciente”.130  

Através de um processo longo e duradouro de 
autoconhecimento, a pessoa vai descobrir as insignificâncias de 

 
130 Erich Fromm. Ética e psicanálise. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 1990. 
Pág.30 



 99 

                                                

algumas preocupações que se tornaram problema no seu 
passado, esta sensibilidade intuitiva e interativa consegue 
mesmo abrir as portas para poder sair de uma posição de 
observador da existência a uma postura participante na luta 
para alcançar os seus objetivos na vida, esta união de 
propósitos concentra uma atenção prioritária sobre os desígnios 
de sua existência, agora com um maior comprometimento e 
investimento de tempo e dinheiro em ações pertinentes e 
valorizativa de um “eu” profundo e seguro de si mesmo.131  

Quando esta paz é vivenciada pelo paciente este espiritu 
se irradia de alegria e satisfação compreendendo que só a 
verdade liberta, livre dos seus autoenganos encaminha-se se 
compreender num silêncio profundo do seu ser, esta escuta 
analítica consegue acompanhar todos os movimentos das 
pulsões e emoções que interferem numa melhor qualidade de 
vida.  

A aplicabilidade da psicanálise pode ser utilizada em 
diversas áreas da vida do ser humano, com a finalidade de 
compreender os motivos desta dissociação e ajudá-lo a que ele 
se compreenda. Isto se trata do significado mais importante de 
um humanismo solidário e comprometido em devolver a saúde 
e a felicidade ao ser humano. 

Existe a possibilidade de se ter um plano de trabalho 
com objetivos específicos na análise, poderia ser incluído desde 
o inicio da primeira entrevista e na efetivação da aliança de 
trabalho. Temos de ter um planejamento analítico durante o 
processo de tratamento com o paciente? E se realizarmos a 
aliança de trabalho analítico dentro desta proposta, poderíamos 
também nos comprometer e mantermos atento ao desenrolar 
dos acontecimentos e que algumas oportunidades pudéssemos 
ajudar a pensar a decidir de uma maneira mais eficaz e 

 
131 Erich Fromm. Espiritu y sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1992. Pág. 
183. 
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prudente nos relacionando e juntando todas as nossas forças 
para poder estar à altura de responder-lhe sempre com uma 
outra pergunta.132  

Só temos um critério para avaliarmos a qualidade ou o 
desempenho de uma sessão de análise, em primeiro lugar é 
preciso avaliar se o tratamento esta oferecendo algum resultado 
e que seja interessante ao paciente e para o próprio analista. Se 
a sessão analítica está sendo desgastante e insatisfatório com 
certeza algo está muito mal na aplicabilidade do método 
psicanalítico para analisar este inconsciente.133 

O sentido da análise é estar de modo aberto à totalidade 
destas novidades que este processo vai apresentar no decorrer 
do tratamento, esta experiência que é única e insubstituível, 
inclui o lado bom e mau de qualquer ser humano.134  Qualquer 
paciente ou mesmo o psicanalista deve saber que a confiança 
nos valores fundamentais que defendem a vida poderá ser 
ampliada pelo seu valor durante o tratamento psicanalítico, para 
poder conhecer a sua real capacidade de sua natureza para a 
bondade e ou para a maldade.135 

Para finalizarmos o objetivo do tratamento psicanalítico 
é superar as limitações de um eu egoísta e compulsivo. Para 
poder alcançar o amor é necessário uma objetividade clara e 
precisa com o intuito de esclarecer para si mesmo os núcleos 
complexuais onde permanece escondida a fixação ou regressão 
que mantém qualquer pessoa condicionada a um 
comportamento que desrespeita a vida e agride a humanidade 
do homem. 

 
132 Apud. 1992. Pág. 140 
133 Apud. Ibidem. Pág. 153. 
134 Erich Fromm. El arte de escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 
1993. Pág.104  
135 Erich Fromm. Ética y psiconálisis. Ed. F.C.E. Buenos Aires. 1991. 
Pág.19   
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Este compromisso consigo mesmo pode mostrar com 
evidencia e verdade a fonte de suas potencialidades  para dar 
conta da crise espiritual e psicológica que acomete o homem 
neste momento histórico e social.  Assim concluímos que a 
base epistemológica da psicanálise humanista encontra em dois 
conceitos centrais o “humanismo” e o “existencialismo” 
incluídos nos procedimentos metodológicos da essência da 
análise humanista. 136   

Enfim a psicanálise tem como procedimento ético 
desenvolver ações no sentido de ajudar o paciente tentando 
elucidar e descrever o inconsciente a partir de toda sua 
manifestação simbólica e oculta dentro de uma perspectiva da 
totalidade do ser humano.  Esta visão da totalidade da neurose e 
não de aspectos fragmentados e distantes de algum sintoma que 
garante uma maior aproximação ao núcleo central ou causal da 
sua sintomatologia seja ela psicológica, espiritual ou 
psicopatológica.137  

Nesta condução de reflexão sobre a consistência da 
análise no humanismo, o psicanalista deve evitar dar conselhos 
ao paciente ou explicações que possam impedi-lo de dar um 
grande salto saindo da dependência para uma atitude de 
autonomia e responsabilidade. Seria importante eliminar 
qualquer forma de racionalização com termos conceituais que 
mais funcionam como muletas, temos de levar o paciente a se 
assumir dentro de um projeto de vida onde inclua sua 
participação efetiva. Possibilitar através do tratamento a 
condição de sair do processo da fantasia para ir de encontro de 

 
136 Erich Fromm.  Budismo y psicoanálisis. Ed. F.C.E. México. 1964. Pág. 
88 e 89 
137 Erich Fromm. Espiritu y sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1992. Pág. 
125   
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uma vivência mais profunda oriundas de suas necessitais 
pulsionais e existenciais.138 

Pois na verdade nenhum psicanalista e nenhum homem 
podem de fato “salvar” um outro ser humano. Ele pode 
somente agir como um guia ou uma parteira, mostrando um 
caminho, ajudar a superar alguns obstáculos e algumas vezes 
fazer alguma devolução realçando as suas qualidades pessoais, 
porém não as pode fazer de um modo falso e superficial além 
de não poder assumir a vida do paciente e nem fazer por ele o 
que somente ele pode fazer por si mesmo.139 

Na análise acontece o seguinte fenômeno, quando o 
paciente descobre a verdade ele mesmo se transforma, porque 
libera esta energia aprisionada, se torna mais livre para agir e 
decidir e pode transmitir as pessoas a sua volta uma melhor 
confiança no futuro. Por isto o conteúdo do inconsciente, 
então, não é nem bom e nem mal, racional ou irracional; é 
ambas; é o todo do ser humano. O inconsciente é o homem 
total, menos esta parte do homem que corresponde à 
sociedade.140 

O sucesso ou o fracasso de uma análise esta relacionada 
com a capacidade do analista de saber usufruir a vida, da sua 
capacidade intelectual e humana, mostrando aos outros que 
desenvolve projetos e tem esperanças num futuro melhor, sua 
alegria é contagiosa para poder combater o desespero, 
desesperança, pessimismo, a indiferença e a ausência da fé. 

Por isto o problema da má utilização da técnica tem 
muito haver com a pessoa do analista e sua compreensão deve 
ser tomada como base o testemunho real e vivo diante de sua 
postura ética. Fromm também afirma que a transferência ou a 

 
138Salvador Millan; Sonia Sogman del Millan(comp).Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista; 2 ed. Ed Siglovinteuno. 1982. Pág. 65. 
  
139 Apud. (1982) Ibidem. Pág.65 
140Ibidem. Pág. 62.   
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contratransferência tem um significado mais amplo e extenso, 
haja vista que o paciente vê no analista a pessoa que 
corresponderia a todas as suas expectativas e medos 
pessoais.141 

Neste sentido quando na análise estiver acontecendo 
alguma transferência projetiva seria interessante interpretá-lo 
dentro de uma perpsctiva funcional, demonstrando que este 
sentimento tem um sentido em termos da sua estrutura interna, 
e que é congruente com o dinamismo dos processos que 
ocorrem dentro da pessoa. Nunca esquecendo que o analista 
também esta sendo analisado pelo paciente. A 
constratresferencia se refere as suas emoções, sentimentos, 
desejos, pulsões, que obedecem a aspectos irracionais do 
analista.142  

O psicanalista não pode olhar o paciente com um 
defeito aqui outro ali, como os são chamados sintomas 
psiconeuróticos, o trabalho analítico não tem como objetivo 
corrigir estes vários defeitos. É preciso ter um olhar clinico de 
uma visão da totalidade tanto a nível singular e global, que 
pode ser compreendido em seu contexto sistêmico com uma 
relação empática e de sinceridade plena e verdadeira.143 

Quando olhamos com mais lucidez a reação emocional 
do homem na modernidade nos depara com uma expressão 
inquietante, e falar do inconsciente nos remete ao submundo 
das reminiscências de um passado que se faz presente por 
atitudes e comportamentos que apresentam ações destrutivas 
como benéficas e de amor na sua máxima expressão.  

Quando nasce uma criança ela está inconsciente da sua 
própria existência sua primeira experiência é o medo e por isto 
chora pedindo afeto e proteção, esta é a primeira medida de 

 
141 Ibidem. Pág. 72 e 74. 
142 Ibidem. Pág.77 
143 Erich Fromm. La condicion humana actual. Ed. Paidós. Barcelona. 
Espana. 1981. Pág.97. 
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proteção de uma pulsão que pede o cuidado, afeto e carinho 
como forma de manter a vida. Na expressão do rosto de um 
recém nascido não vemos a quietude e a paz de espírito, ela só 
começa a realçar este estado de bem estar e de satisfação 
quando recebe o alimento, o aconchego e a segurança afetiva. 

Este recém nascido nasce pronto na sua constituição 
biológica e fisiológica, todos sabemos que uma enormidade de 
sistema inter atuam entre si para manter a vida em sua 
plenitude. A criança quando nasce vivencia a confusão e o caos 
que aparece nos primeiros instantes de sua vida, com o cuidado 
necessário e atendidas a sua necessidade básica ele volta à 
calma e a tranqüilidade.  

Então temos de concordar muito mais com Marx e 
Darwin do que com Freud, digo isto que as necessidades mais 
preeminentes e urgentes de uma criança que nasce não é a 
satisfação sexual, é claro que esta presente como um desejo 
presente em toda sua organização neurofisiológica, porém não 
é esta a pulsão que aparece por primeiro, ao contrario somente 
muito mais tarde é que ela vai se manifestar. 

O que esta manifestação inconsciente tem a nos dizer; 
sem alimentação, os pais, uma sociedade, uma moradia, uma 
profissão que garanta o sustento desta criança podemos ter 
certeza de que a sua sobrevivência esta correndo perigo. São as 
condições sociais e econômicas e culturais que poderão 
influenciar enormemente o desenvolvimento físico e emocional 
deste ser no decorrer do seu crescimento cultural e intelectual 
dependendo exclusivamente dos seus pais.  

Se formos ainda mais coerentes ao olhar um recém 
nascido podemos considerá-lo um ser totalmente desprotegido 
e dependente do cuidado dos outros. Como aconteceu este 
processo evolutivo desta espécie chamada ser humana? 
Estamos indo mais além do que o mero encontro entre o 
espermatozóide e o óvulo? Quero saber como se deu este 
aprimoramento genético, cultural e biológico? 
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 Não somos o resultados de um simples nascimento 
biológico e nada vêm do acaso ou de uma aleatoriedade mais 
de algum processo evolutivo que ainda desconhecemos as suas 
razões para ser do jeito que somos. Quando Darwin escreveu a 
origem das espécies criou uma convulsão social, porque sua 
tese mostrava que não viemos de Adão e Eva e tampouco 
éramos fruto de algum milagre de um Deus bondoso que nos 
criou e nos colocou aqui na terra.  

Estas crenças caíram por terra o que se constatava era 
um processo da evolução de mais de quatro bilhões de anos que 
a principio surgiu a partir de pequenos microorganismos, 
depois uma bactéria, uma célula, um tecido, um órgão, um ser e 
por milhões de anos a natureza vem evoluindo e se adaptando 
neste pequeno planeta inexistente aos olhos de nossa galáxia 
com seus mais de duzentos bilhões de sol, de mais de trinta e 
seis milhões de galáxias só no nosso universo.  

Esta constituição de uma evolução quantitativa e 
qualitativa sempre esteve ligada a uma dualidade amor e ódio, 
paz e guerra, solidariedade e ambição, alteridade e egoísmo, o 
desejo da posse, do domínio, do poder está arraigado nas 
profundezas do espírito humano. O quanto o homem tem de 
consciência de todos estes fatores pulsionais e existenciais, 
culturais, sociais, cósmicos e espirituais que estão presentes em 
sua vida. A consciência de si é uma educação onde a 
sensibilidade e a prudência sempre estão de mãos dadas, não há 
como fugir desesperadamente para algum refugio em algum 
lugar onde não exista um incomodo, porque onde andarmos 
levaremos junto conosco independente de nossa vontade toda 
nossa coleção de emoções e sentimentos bons e maus, 
acompanhados sempre pela sua excelência o medo da solidão, 
da morte e do amor. 

Esta constituição não se dá de maneira linear ou vertical 
até porque o recém nascido não sabia que justamente seria esta 
a pessoa que lhe garantiria a graça de viver ou a desgraça de 
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suportá-lo. Aleatoriamente no tempo, este espaço de anos luz 
da existência dos cosmos onde a vida sempre se manifesta, vem 
de presente e se entrega aos cuidados dos humanos, com suas 
culturas e métodos de aprendizagem, algum pela sua rara 
beleza são agraciados não somente com as benesses da riqueza 
e da opulência, mas pelo olhar amoroso e o cuidado das 
palavras que são cativantes e capazes de transformar a dor em 
alegria a pobreza numa chance de ser rico, da doença como um 
desafio para sua a superação, dos infortúnios para abrir  
caminho rumo a gloria e a excelência.  

Falarmos do inconsciente temos de nos referir a toda 
esta constituição filogenética, ontogenética e da cosmogenese, 
esta talvez seja a primeira referencia para nos levar a pensar 
sobre a origem de nossa existência, a segunda sobre o sentido e 
significado de vivermos neste planeta e o terceiro depois de 
nossa morte por onde andarão nossos pequenos átomos que 
serão transformados em outros tipos de energia, indiretamente 
sem muita consciência desejamos a imortalidade mais na 
verdade já há temos mesmo antes de existirmos, porque o que 
existe é uma grande confluência de vidas interagindo entre si 
comungando com os mesmos princípios é claro sem muita 
consciência, indiretamente qualquer ser do reino mineral, 
vegetal, animal ou dos kosmos estão interligados entre si por 
um total estado de inconsciência e ao mesmo tempo de 
consciência. 

Este é sentido de pensar um inconsciente que está 
imerso neste estado de inconsciência, cada um com suas 
crenças e buscas, mais ninguém pode impedir a morte e muito 
menos deixar de cumprir o seu papel na superação destes 
estados de irracionalidade e barbárie que nos faz lembrar os 
nossos antepassados primatas. 

 Não gostamos de ouvir isto, porque atrás de uma 
estética de luxo e ouro encontra-se um ser na sua própria nudez 
e insignificância de um primata em vias de evolução, muitos 
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arrogam o direito de matar, de oprimir, de dominar, de decidir 
sobre a vida, de comprar pessoas e coisas, querendo dizer com 
isto que tem uma espécie de poder divino. Pode dar ou retirar a 
vida. Pode até mesmo através do despotismo ser complacente e 
por sua bondade permitir que alguns continuem vivendo mais 
ele nunca vai poder extirpar de sua condição a morte. 

Do que serve uma existência, qual o legado histórico ou 
intelectual que deixamos para a humanidade, ou seja, esta foi 
uma vida que acrescentou com dignidade á inteligência da raça 
humana. Como nós poderíamos conviver com todas estas 
obstruções levantados pelas incongruências de uma existência 
que passou sem o menor significado, qual é na verdade o 
caminho mais seguro e verdadeiro para podermos seguir com 
segurança. Estaria em algum receituário de um livro de auto 
ajuda, de uma religião, de uma seita, ou as respostas para todas 
estas perguntas encontram-se nas profundezas do espírito 
humano. Se este é o caminho como adentrar por estes distintos 
labirintos para se encontrar consigo mesmo e descobrir qual é 
mesmo a estrada a seguir. 

Como descobrir este inconsciente ramificado por muitos 
significados simbólicos onde o maior legado é a própria 
superação do egoísmo, mais também de um cuidado para não 
se distanciar demais do afeto e do amor, como nos 
descontaminarmos de nossos medos criados pelas ilusões 
fantasiosas.144 Em si como entender e unir o que está separado 
e recalcado, integrar a razão e emoção, sair de um estado 
compulsivo da racionalização e intelectualizarão para propor a 
si mesmo e aos outros um conhecimento das verdadeiras razões 
onde aparece sempre à discórdia, o conflito, a doença, o 
fracasso distanciando-se de tudo que possa colaborar para 
vivenciar as intenções inscritas nos genes desde os primórdios 

 
144 Erich Fromm. Budismo Zen y Psicoanálisis. Ed.F.C.E. México. 1964. 
Pág.147. 
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da humanidade, buscar preencher-se de uma riqueza onde a paz 
de espírito reina em todos os poros de sua alma.  

A imortalidade de um ser está presente num por do sol, 
no sorriso de uma criança, na tranqüilidade das águas, no vôo 
dos pássaros, no brilho de um diamante, no germinar de uma 
semente, no êxtase da alegria do renascimento, de um olhar 
perdido no horizonte, na expressão da força de uma 
tempestade,  na eclosão de um vulcão, cada imagem cumpre os 
desígnios de mostrar o mistério mágico da existência. 
             Incorporados ou extasiados diante destas maravilhas 
por um breve instante somos co-participe enamorados destes 
fenômenos do qual todos estamos invadidos, cada qual 
cumprindo a sua missão, mais a vida persiste em continuar a 
sua rota não interessa mais a perda e os ganhos, pois o cosmos 
não se interessa pela particularidade, sobre o comportamento 
deixa sobre a responsabilidade de cada um. Seu compromisso 
maior é colocar no mais intimo de cada ser um segredo, um 
código, um caminho, um objetivo maior e de um significado 
mais abrangente onde o estado de transcendência é uma 
realidade. 

O inconsciente é tudo isto incorpora toda a dimensão da 
existência física, mental, psicológica, espiritual, biológica e 
cósmica. Esta consciência anuncia os prenúncios de estados de 
euforia e tristeza de lucidez e ignorância, de saúde e doença, da 
esperança e da incredulidade, da transcendência e imortalidade. 

Consciência de que o próprio existir está além da 
satisfação sexual, das posses e riquezas, da família e dos filhos, 
da profissão e do status social, existir é tudo isto acrescentando 
uma inteligência onde ser é muito mais que o ter. A posse de 
dinheiro, de poderes, de coisas, da fama, da ostentação, é uma 
ilusão porque depois de envolver-se pode perder-se para 
sempre, a energia já não está mais investida na qualidade deste 
ser e sim no esquecimento de si mesmo, faz um pacto, uma 



 109 

                                                

espécie de venda mercantil, onde a grande ilusão é acreditar 
que este tipo de vida preenche e da significado a vida. 

Traído por este estado de inconsciência o preço pago 
muitas vezes é bastante alto, as perdas dos filhos, da família, do 
poder, da ostentação, é o próprio boicote pessoal, é uma 
maneira disfarçada de mostrar um descontentamento com este 
estado de frustração e desespero. 

Por isto estar consciente é ter consigo a garantia de um 
autoconhecimento profundo e total de sua própria vida. É 
através deste caminho que conseguimos descobrir-nos e 
descobrir o real sentido de nossa existência e nisto nos 
reconhecemos como agente destes atos e tomamos consciência 
das decisões equivocadas ou acertadas que acabam decidindo o 
erro ou o acerto.145 

 A questão é como estar preparado para o inesperado, 
para a decepção, para a perda, para a frustração, para a traição, 
para tudo aquilo que almejamos e desejamos de bom e acaba 
acontecendo o contrario é esta ilogicidade de uma vida 
agredida nos seus princípios fundamentais esquecida por outras 
exigências que acaba por distanciar-se de si mesmo fazendo 
uma experiência amarga e cruel sobre o domínio de seus 
estados neuróticos ou psicóticos. 

O inconsciente representa o homem total e universal 
inserido dentro de um contexto entre infinitas possibilidades 
onde as partes estão intrinsecamente relacionadas com o todo e 
o todo é presença qualitativa e quantitativa, física e espiritual 
em todo e qualquer ser. Arraigado e perdido no grande cosmos 
tenta-se encontrar no seu universo mais próximo, representado 
pela planta, pelo animal, e tudo isto só tem sentido numa 
experiência verdadeira de amor e afeto. 

 
145 Erich Fromm. Del tener al Ser.  Ed. Paidós. Barcelona. España. 199l. 
pág.54. 
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O futuro é garantido pela qualidade ética e de valores 
contidas no inconsciente do homem de hoje, é neste espírito de 
busca ininterrupta que consegue ampliar cada vez mais a sua 
humanidade até o dia em que consegue ser plenamente humano 
e a natureza plena e integrada é partícipe deste processo de 
hominização.146  

Quando se aborda o termo inconsciente significa dizer 
que tanto o analista como o paciente insiste em alcançar os 
objetivos demarcados na aliança de trabalho, baseado no 
principio de que analisando estas forças recalcadas e 
petrificadas em forma de crença e dor podem a vir se tornar 
com a ajuda do analista em maturidade, felicidade e ao mesmo 
tempo sua realização pessoal e social. Querendo fugir ou se 
afastar da dor e das perdas acaba encontrando-as por decisões 
inconscientes e inconseqüentes que acabam sempre em falsas 
desculpas e justificativas147. 

É na verdade um dialogo de inconsciente a inconsciente, 
porque nenhum psicanalista pode ajudar ao seu paciente sem 
antes ter se ajudado a si próprio, só o ato de palavras e 
interpretações conceituais não garantem a solução de seus 
problemas. As palavras podem ocupar um lugar de fetiche que 
acabam impedindo a compreensão da sua realidade. Nenhum 
analista pode ir além das liberdades conquistadas na sua 
análise, outros procuram encontrar saídas para a sua existência 
por meio das compensações ou fugas da realidade que só 
aumentam o seu dilema existencial. Que ao descobrir estas 
verdades o homem pode se transformar, porque sente que seu 
potencial esta livre das amarras da neurose e pode transmitir a 
si e aos outras maiores realizações para termos uma 
humanidade mais feliz. 

 
146 Apud.(1964)Ibidem. Pág.116. 
147 Salvador Millan; Sonia Sogman del Millan(comp).Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista; 2 ed. Ed Siglovinteuno. 1982. Pág. 67. 
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Esta tomada de consciência destas forças emocionais do 
inconsciente significa como diz Fromm, que nós somos capazes 
de nos conhecer e, além disso, levamos dentro de cada um nós 
todo um legado cultural de civilizações que nos predecederam, 
aceitando com dignidade todos os movimentos emocionais que 
se parecem estranhos a minha pessoa. A vivencia de meu 
inconsciente é a vivencia de minha humanidade, o que me 
autoriza a dizer a todo ser humano: “eu sou tu”.148  

Na visão de Erich Fromm o inconsciente sempre 
representou o homem total, com todas as suas potencialidades, 
porque acreditava que esta energia sempre comtém as respostas 
para as muitas perguntas do homem. Mesmo escondido no 
homem em algum momento de sua vida ele dá sinal de 
existência, falo do homem arcaico, do animal predador, do 
canibal, do idolatra, e também um ser com capacidade para 
raciocinar para amar e para ser justo.  

Então podemos assegurar que o inconsciente não é algo 
bom e nem mau, é ambas estas duas realidades a qualquer 
momento podemos estar sendo manipulado por um complexo 
de emoções que acabam distorcendo a nossa compreensão da 
realidade.149  

Ninguém pode reprimir uma emoção ou sentimento 
simplesmente pelo seu belo prazer, se isto ocorre temos de 
levar em conta que deve ter sido por alguma experiência 
inaceitável á consciência, contendo dentro de si muita dor. Sem 
resistência não haveria repressão e com isto não existiria a 
teoria psicanalítica, e para entrar na intimidade das resistências 

 
148 Salvador Millan; Sonia Sogman del Millan(comp).Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista; 2 ed. Ed Siglovinteuno. 1982. Pág.136.∗ (“Erich 
Fromm. Humanismo e psicoanálisis.” Publicada na revista de Psicoanálisis, 
Psiquiatria y Psicologia. N.2 , enero e abril de 1966. pp.10ss.  
149 Ibidem Pág. 137. 
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é preciso muita inteligência, arte e intuição para percorrer por 
dentro da interioridade humana.150 

A maior virtude de um homem é desenvolver toda sua 
potência produtiva e criadora em cada situação especifica. Este 
organismo vivo e inteligente utiliza uma sincronicidade 
comunicativa que obedece as leis intrínsecas da natureza 
cósmica e mais especificamente da natureza humana, e cada ser 
ou organismo vivo, também realiza sua tarefa não por um 
egoísmo particular mais para estar interagindo com todo o 
ecossistema trabalhando incansavelmente por este projeto 
maior de desenvolver e criar as condições do aperfeiçoamento 
por aprendizagens sucessivas, desenvolvendo depois de 
milhões, milhares e centenas de anos a busca desta evolução 
intelectual, cultural, biológica e emocional. 

Estamos num caminho onde a pressa e ansiedade pode 
terminar com a nossa trajetória, principalmente se o desígnio da 
natureza estiver nas mãos de algum líder doente ou 
esquizofrênico. Todos sem exceção temos de conviver com 
estas doenças porque mesmo o psicopata é um produto de 
nossa sociedade e todos indistintamente temos uma co-
participação indireta na criação destes monstros humanos.  

Onde a humanidade recai sobre a égide da barbárie e do 
primitivismo, perdendo o sentido do humano no homem, 
deixando a humanidade desvalida de sua condição de 
sobrevivência.  Esta potência é o mesmo que uma virtude; a 
impotência é o mesmo que o vicio. A felicidade não é um fim 
em si mesma, mas sim aquilo que acompanha a experiência do 
aumento de sua potência, a impotência ao contrario é 
acompanhada da depressão.151 

 
150 Ibidem. Pág.78 
151 Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Ed.F.C.E. Buenos Aires. Argentina. 
1991. Pág.40 
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Podemos perceber a ação do inconsciente quando no 
plano clinico alguns casos se tornam muito difíceis. Podemos 
dizer que ele padece efetivamente de um conflito essencial, 
quero dizer, uma grave perturbação do núcleo de sua 
personalidade, a saber, uma forma extrema de narcisismo e 
uma falta de amor à vida.152 Ao contrario o amor à morte é a 
necrofilia uma espécie de narcisismo maligno com uma fixação 
incestuosa. 

 O motivo de se opor ao amor à vida, ao 
desenvolvimento do seu potencial, da evolução do ser, da 
liberdade para poder decidir, constitui o vírus que impede a 
plena utilização de suas capacidades, dons e talentos não 
porque a pessoa não queira, mais porque não sabe lidar com 
estas forças intrusas que manipulam e sufocam a livre 
expressão do seu ser.153 

Toda resistência à mudança e a evolução emocional e 
cultural demonstra que este paciente está inconsciente das 
forças que atuam sem a sua consciência, e que mesmo assim 
não quer reconhecer, e enxergar sua própria destruição, mais 
não tem força de potencia para enfrentar a fixação, preso nas 
armadilhas da regressão, vive uma infantilidade onde a mentira 
é o seu ponto forte. 

O aspecto mais necrofilo do homem é a destruição de 
nosso planeta em larga escala, justamente porque estes lideres 
não amam a vida e porque são indiferentes a ela, já perderam a 
sensibilidade à honradez e a bondade, seu curso normal é ir de 
encontro à morte e a destruição, sente-se atraída pela guerra, e 
por isto sempre cogitam fabricar mais bombas atômicas, como 
se já não bastassem as quantidades já existentes que daria para 
destruir três vezes o nosso planeta.154 

 
152 Erich Fromm. El arte de Escuchar. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 
1985. Pág.31 
153 Apud. Ibidem. 154. 
154 Rainer Funk. From: vida e Obra. Ed. Paidós. Espana. 1987. pág.125 
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Este é o problema fundamental do homem conviver 
com esta oposição entre o amor à vida (biofilia) e o amor à 
morte (necrofilia), não como tendências biológicas paralelas, 
mais sim como duas alternativas, o amor como a máxima 
expressão do desenvolvimento da sua capacidade de amar e a 
necrofilia como uma paixão compulsiva a praticar o sadismo e 
desenvolver psicopatologias destrutivas procurando espalhar o 
terror e a violência com o objetivo de alcançar a morte.155 

Uma das maiores certezas no que diz respeito ao 
significado de compreender o comportamento inconsciente, 
advém de um psiquismo impregnado de um carater social, das 
relações sociais, históricas e econômicas, do modo como os 
homens realizam estas atividades de forma inconsciente, os 
valores fundamentais do “sistema”, entretanto mantém-se 
convencidos do contrario.156  

O homem para estar vivo e atuante no seu meio social, 
tem de estar investido de consciência e criatividade para realçar 
no seu estilo de vida uma inteligência que alcança os seus 
objetivos. A produtividade que entendemos é acreditar nas 
potencialidades do homem para desenvolver os seus projetos 
colocando nela garra e determinação, não com o objetivo de 
obedecer a uma lei ou uma exigência social, mais para fazer 
valer a extensão da sua imaginação transferindo-a de modo 
concreto a realização dos seus sonhos. 

A proposta humanista tem a consciência e o dever ético 
de fazer com que cada ser humano exerça uma afirmação e 
desenvolva todos sua qualidades pessoais. A maior virtude é a 
pessoa ter uma responsabilidade diante da própria existência. A 
grande doença patológica é a anulação e mutilação ou a 
repressão das potencialidades do homem. Toda forma de 

 
155 Errich Fromm. La crisis del psicoanálisis. Ed. Paidós. Barcelona. 
Espana. 1971. pág.236 
156 Apud.(1987). Ibidem. Pág.115. 
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condicionamento, fixação, ou alguma espécie de vicio é 
assumir uma irresponsabilidade diante da existência.157  

As renuncia são inevitais: Não há como o homem 
abarcar toda a dimensão dos prazeres da realidade, ele tem de 
conviver com o seu próprio limite, não pode exigir muito além 
daquilo que o organismo e a vida podem oferecer, quando 
existe a extrapolação, se encontra perdido, confuso nas suas 
disfunções emocionais, desenvolve a partir daí suas ilusões, 
cria uma falsa personalidade transformado-a numa mascara 
social, se torna superficial e vazio, com tendência a aumentar a 
dose de frustração e insatisfação, carente de amor, decaído e 
sem reconhecimento e valorização se torna escravo dos falsos 
amigos que acabam usando desta dificuldade para sugarem as 
ultimas gotas de sangue, infeliz e preso a compulsão se entrega 
de corpo e alma aos desígnios da autodestruição. 

Transformado numa coisa se torna um ser frágil e 
decadente, quando não consegue chamar a atenção por suas 
realizações positivas sempre encontra um modo de fazê-lo ao 
contrario, tudo porque ele tem de ser o centro das atenções 
independente das suas ações boas ou más. Roubado na sua 
privacidade já não consegue viver fora do alcance da ilusão e 
da fantasia. 

Não sabe lidar com todas as projeções da massa, que 
gostaria de incorporar algumas características deste 
personagem, envolvido nesta trama diabólica sempre se exige 
cada vez mais, e quando não consegue conviver com esta 
tristeza, esta falta de sentido na existência, procura os meios 
fáceis do vicio como o das drogas licita ou ilícitas. Quando o 
personagem assume a direção da obra percebe-se claramente 
uma inversão de valores um esmagamento e atrofiamento de 
um “eu” esquecido e menosprezado. 

 
157 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Buenos Aires, Argentina. F.C.E. 
1991. Pág.32 
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Perdido nas suas confabulações esgota toda a sua força 
para poder lutar por uma vida limpa e digna, talvez já seja tarde 
demais nem os maiores centros de tratamento poderão auxiliá-
lo nesta recuperação, despersonalizado e perdido entre as suas 
psicoses delirantes acaba pagando um preço, na procura 
inconsciente do seu processo de autodestruição, por isto não é 
de estranhar que o roubo, a desobediência, a violência, 
começam a fazer parte do seu cotidiano. 

 Este conflito no seu modo de ver é um como um beco 
sem saída. Enfraquecido pelos seus erros sucessivos perde a 
capacidade de decidir e ter autonomia já não existe a confiança. 
Segue a vida não por sua vontade, porque ele já não é mais 
dono dela, sem um norte para seguir, continua sobre os 
cuidados dos outros, quando surge à compulsão sempre 
encontra uma justificativa uma mentira para neutralizar os seus 
medos e culpas pessoais. 

Existir é ter a consideração daqueles que tiveram a sorte 
e o privilégio de desenvolver a sua criatividade, porém se 
esquecem que atrás desta busca desenfreada por ser uma estrela 
acaba num naufrágio existencial. Movido pelo esquema de 
condicionamento do sistema social, sua ingenuidade não lhe 
possibilita ver com mais cuidado o ambiente onde está inserido. 
Por algum tempo alguns conseguem dissimular a sua ansiedade 
nas compensações que a sociedade oferece, enganada na sua 
condição de busca, inicia-se o processo de defesa e a cada dia 
ele se torna uma espécie de zumbi vive por viver não tem um 
sentido maior na sua existência. 

Esta blindagem anula a expressão das emoções e 
sentimentos, retira a confiança e a solidariedade, se distancia de 
qualquer relação de afeto e amor, desenvolve assim estratégias 
de identificação com o predador, acaba repetindo ações 
inconscientes a partir daquilo que aprendeu no seu ambiente 
social e cultural. Sem há mínima consciência, alienado como 
está acredita numa espécie de ópio de que este é o único modo 
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de vida, esquece-se de si mesmo e vive em função dos outros e 
para os outros, sempre com a finalidade de proteger e dar vazão 
ao seu modo de obter prazer de uma forma narcotizante 
tentando neutralizar o seu desespero. 

Como podemos ajudar uma pessoa que está dependente 
da falta de significado em sua vida, quais são na realidade as 
suas preocupações, onde esta o seu fantasma que o amedronta, 
como desencadeia dentro de si esta força maligna que espalha a 
discórdia e a destruição. Existe ou não um modo de levar esta 
pessoa a assumir-se integralmente, preparando-se 
emocionalmente para lutar contra suas fragilidades e 
debilidades, como ensiná-lo a enfrentar situações stressantes e 
decepcionantes e mais como lidar com os “nãos” da existência. 

Como preencher este vazio que está carente de amor e 
afeição existiria algum lugar onde esta experiência pudesse ser 
levada a cabo, onde o ambiente pudesse oferecer um cuidado 
todo especial de consideração, apreço, perdão e compaixão. E 
se existisse em que condições encontram-se estes profissionais 
para lidar com estas demandas de frustração e recaídas, durante 
o processo de recuperação e da própria síndrome de 
abstinência. 

Qual a importância da recuperação da ética e dos 
valores, como honestidade, sinceridade, altruísmo, alteridade, 
bondade, cooperação, que na verdade são partes constituintes 
da atitude de vida. São estes juízos de valor realçados e 
incorporados que acabam ajudando a pessoa a elaborar e 
determinam suas ações e sobre estas decisões descansa a sua 
saúde mental e nossa felicidade.158  Muitas vezes a exposição 
ou o aparecimento de uma neurose tem haver com um conflito 
moral e o sucesso terapêutico tem haver com a solução e 
compreensão desta sua moralidade. 

 
158 Apud.(1991).Ibidem.Pág.9 e 10  
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Temos de tratar o homem dentro de uma visão integral  
e espiritual, acreditando que o fim do homem é ser ele mesmo e 
a condição para alcançar tal autenticidade e a busca incessante 
da sinceridade e da verdade. Quando são violentadas as 
qualidades inerentes no homem inicia-se um processo de 
desintegração mental e emocional. É esta estrutura do carater 
e da personalidade integrada deste ser criativo e maduro 
que constitui a fonte de sua virtude e a base de sua 
felicidade, e que o vicio em ultima análise é uma 
aniquilação do seu carater produtivo e ético, esta 
indiferença praticada contra si mesmo é a mutilação da sua 
condição existencial.159  

Podemos dizer que a arvore se encontra potencialmente 
na semente, mais isto não significa que cada semente deva 
necessariamente desenvolver-se numa arvore. O aparecimento 
e desenvolvimento de uma potencialidade vão depender muito 
da presença de certas condições que para o caso da semente, 
por exemplo, consistem em ter um solo apropriado, água e luz 
solar. Por isto dizemos que o homem não é essencialmente 
mau, mas ele pode a vir se tornar mal se caso faltar às 
condições apropriadas para seu crescimento e desenvolvimento 
pessoal.160 

Na medida em que vamos descobrindo os motivos 
inconscientes de uma determinada busca, nesta mesma medida 
é bastante inteligível que esta busca se não for consciente ela 
pode fracassar. Isto pode ocorrer por diversos fatores, como por 
exemplo, inadequação social, sentir-se rejeitado, autoestima 
muito baixa, falta de confiança, mais também pode haver na 
elaboração do seu projeto pessoal algo fantasioso que é quase 
impossível alcançar dadas as condições e recursos da pessoa. 
Quando não existe uma clareza bem especifica nas suas buscas 

 
159 Ibidem. Pág. 19 
160 Ibidem. Pág. 234 e 235 
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da existência os fracassos tendem a continuar gerando uma 
falta de sentido na vida.  

O problema existencial sempre foi o mesmo para o 
homem primitivo que habitava as cavernas, o nômade que 
cuidava dos rebanhos, o pastor egípcio, o mercador finicio, o 
general romano, o rabino da sinagoga, o monge medieval, o 
samurai japonês, o empregado, o comerciante, o feiticeiro 
xamã, o bandido. Os problemas sempre foram os mesmos só 
mudaram a couraça e a superficialidade mais na essência eles 
surgem das mesmas exigências que sempre angustiaram o 
homem, ou seja, a condição da situação humana e de sua 
existência. 161  

O homem ocidental está em um estado de incapacidade 
esquizóide para poder experimentar afeto e, portanto, se sente 
frustrado, insatisfeito, angustiado e deprimido chegando às 
vezes ao desespero e ao suicídio. Faz elogio de boca para fora 
dizendo que é feliz, mais na sua vida todos percebem a 
incongruência, a infelicidade, a doença, a falsidade, o 
individualismo, o egoísmo e todo seu discurso já não tem o 
menor sentido porque muitos já perceberam a falcatrua e a 
superficialidade, por isto cedo ou mais tarde esta pessoa vai 
amargar o encontro com a triste experiência da solidão e do 
isolamento. 162 Para que o homem possa sair desta condição 
existencial ele tem de exigir um período de investimento no seu 
autoconhecimento além de muito estudo priorizando esta área 
emocional e existencial. 

Necessita aprender uma nova arte para poder 
transcender a prisão muito estreita da sua maneira de pensar e 
sua postura em relação aos outros de inveja, ambição, egoísmo, 
da dificuldade de conviver com pessoas felizes e realizadas. 

 
161 Erich Fromm. El arte de amar.  Ed. Paidós. Buenos Aires. 2002. Pág. 
20 
162 Erich Fromm.  Budismo Zen y Psicoanálisis. Ed.F.C.E. México. 1964. 
Pág. 87 
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Este tipo de transcendência é a condição para estar aberto e se 
relacionar com mais qualidade, saindo de uma atitude de 
vitimização, de vulnerabilidade, para se assumir e ter suas 
próprias experiências resgatando a sua própria identidade e de 
sua integridade, para que possa alcançar um ótimo estado de 
vida, em vez de ser prisioneiro da ganância, da inveja, e do 
ciúme, possa direcionar com mais consciência estas emoções 
na sua vida. 163  

Para poder ter saúde é preciso viver intensamente o 
amor, a ternura, a compaixão, o interesse, a responsabilidade, a 
liberdade, a identidade que é precisamente o ter 
proporcionando as condições para poder ser, ou seja, o dinheiro 
e o capital estão a serviço da qualidade de vida da pessoa, isto é 
muito saudável, o contrario é escravidão e compulsão, ai sim se 
torna uma doença. Mas o dinheiro pode ser sim de grande ajuda 
quando bem utilizado para fazer ótimos investimentos em si 
mesmo, onde este “eu” se sinta fortalecido, solidário, e 
compreensivo em relação a sua própria pessoa. Usar o seu 
ganho econômico para poder encher-se de uma riqueza de 
personalidade, de ética, de solidariedade e compromisso social 
colaborando com a sua inteligência na melhora da qualidade de 
vida das pessoas.164 

Enfim a vida é de responsabilidade de cada um, 
utilizando toda sua astúcia e sabedoria para poder dar um 
sentido com significado a sua existência, o convite para a 
superação e a transcendência surge quando aparecem os 
desafios, os problemas, as dificuldades que de uma certa forma 
a lidar com a fama. Conclama a pessoa a utilizar o seu 
potencial para poder entender que a felicidade depende da 

 
163 Erich Fromm. La revolucion de la esperanza.  Ed. F.C.E. Buenos Aires. 
Argentina. 1990. Pág. 135. 
164 Apud.(1990). Ibidem. 92. 
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solidariedade e do amor que sente pelos seus semelhantes, tanto 
em relação às gerações passados como as do futuro.  

O que não pode acontecer é tentar fugir do seu 
compromisso existencial arrumando alguma espécie de fuga 
para escapar através do trabalho ou dos negócios, sublimando a 
sua falta de prazer na vida, esta forma de pensar aumenta seu 
estado de insatisfação, cria ansiedade, tornando-se 
extremamente stressado e inquieto.165 

A existência esta irradiada pela despersonalização, do 
vazio, da falta de sentido na vida, da automatização, aumenta o 
nível de insatisfação, por isto tem uma necessidade de buscar 
outra formas de viver mais útil, saudável, agradável e de uma 
ética que possa ajudá-lo na concretização da sua felicidade. 
Muitas pessoas estão sempre em busca de um auxiliar 
mágico, porque precisam de muitas mãos para se sentir seguras 
e precisam ser leais a uma enormidade de pessoas. 

Tem dificuldade de dizer “não” existe um prazer em 
pronunciar um “sim” a todas as pessoas, porém não conseguem 
tomar decisões acertadas e serem responsáveis para  si mesmos. 
166  Entre todos os males que atingem o ser humano existe um 
deles que é o pior é a falta de fé e esperança, é justamente nesta 
falta de esperança que esta arraigada toda estes sintomas 
destrutivos, tal como nos adidos, nos homicidas, na falta de 
disciplina ou de quadros sérios de psicopatias. 

A saúde mental tem relação direta com a existência do 
paciente, quando maior for à solidão e o isolamento maior será 
o seu narcisismo, quando o orgulho e a vaidade toma conta da 
pessoa com certeza o resultado da colheita não será das 
melhores,justamente  porque este tipo de carater consiste numa 
neurose rígida e inflexível e se não permite a mudança e muito 

 
165 Apud.(1991).Ibidem. Pág.57 
166 (1991)-Ibidem. Pág.97 
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menos algum tipo de ajuda, todos nós já podemos prever qual 
será o resultado de sua vida. 

Para que aconteça o nascimento de um homem novo é 
preciso muito autoconhecimento e estudo sobre si mesmo, só 
assim poderá superar e observar o seu estado doentio e 
neurótico ou ao contrario de saúde e de integridade. Porém ao 
que tudo indica é que a existência necessita de respostas apesar 
de sabermos que cada ser humano leva dentro de si a toda 
humanidade, que em algum momento somos um pouco santos e 
praticamos algumas injustiças, e de uma forma ou de outra, não 
há nada no outro que não tenhamos presente dentro de nós.167 

O que existe de estranho e nos chama tanto a atenção 
quando observamos a expressão da fúria e da agressão 
personificada numa pessoa, hoje sabemos que a era iluminista 
super valorizou a razão, mais qual seria a outra razão para 
existir tanta maldade e desconfiança no meio em que vivemos. 

É claro que acreditamos que este estudo é de vital 
importância sobre os transtornos mentais, haja visto, que são 
estas psicoses que acabam por tomar conta da pessoa, 
assumindo um outro “eu” maldoso e violento. Para fazermos 
uma discussão sobre as origens destes quadros de alteração de 
personalidade temos de nos reportar, primeiro sobre o modo 
desta pessoa interpretar a si mesmo, e se isto tem haver com um 
autoconceito pessoal, logo depois a maneira de como ele 
experimenta a vida em sociedade. Qual é a sua percepção da 
existência, que valores ele se apóia para viver, que tipo de 
ideologia ou racionalização constrói no seu mundo de fantasia.  

De onde vem esta necessidade de reconhecimento e 
valorização social, com que intenção a pessoa incorpora um 
determinado personagem para poder expressar todo um lado 
reprimido e recalcado. Este modo de viver inclui uma falsa 
percepção da realidade, para isto é preciso distorcer, modificar, 

 
167 (1990)-Ibidem. Pág. 85 
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e criar uma lógica própria para poder dar vazão aos seus 
impulsos cruéis e sádicos.  

Quando falamos em neurose nos deparamos com aquela 
pessoa que apresenta algum comportamento desleal e frágil 
mais que acaba não comprometendo a sua vida. Porém este 
estado de vida vai exigir com o tempo uma afirmação muito 
maior de uma personagem, este outro “eu” irreal e fictício 
cumpre a função patológica desviando sua ação para situações 
delirantes e alucinatórias, é desta irrealidade da qual estamos 
tratando. Um psicótico com traços persecutórios tende a 
incorporar todo um discurso de vitima onde a razão do seu 
sofrimento ou de suas perdas é sempre o outro. 

Muitas vezes são pessoas muito comunicativas, 
apresentam-se com uma bondade extrema no meio social, mais 
com as pessoas com quem convive é fechado, ruim e 
depressivo. Um outro fato que esclarece também a elucidação 
de alguns fatos desconcertantes tem haver com as defesas 
utilizadas para poder alcançar determinados objetivos sem um 
esforço maior. 

Porque todos estes comportamentos nos passa 
desapercebido na convivência com estes neuróticos. A sua 
característica principal é de seduzir e envolver pessoas carentes 
de afeto, para poder tirar vantagem com os seus falsos elogios, 
em alguns casos se colocam a disposição para realizar qualquer 
atividade. Utilizam-se destes meios para se infiltrar, mais o fim 
é sempre muito questionado, pois sempre termina em discórdia 
e traição. 

 Apresentam em muitos casos uma educação muito 
superior, vive e atua no meio social, porém aquilo que 
pretendem representar não se encaixa com a sua realidade, mais 
como a necessidade de reconhecimento e valorização é muito 
forte desenvolvem toda uma habilidade para poder chantagear e 
enganar as pessoas que convivem com ele. Então toda esta 
disponibilidade, energia, vitalidade e inteligência são colocadas 
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a serviço da neurose ou de sua demência esquizoparanoide. O 
lado perverso desta doença mental é a pessoa querer, desejar, 
mais nunca assumir os seus desejos, prefere ficar numa 
situação de sofrimento e dor, e toma o seu próprio quadro 
doentio como uma luta desenfreada para combater todo aquele 
que contraria a sua opinião. 

Erich Fromm dizia que para curar e restaurar a 
saúde emocional, de um paciente ele pode tomar doses 
sucessivas de medicamentos, mais o verdadeiro remédio 
advém da verdade e da capacidade de utilizar a sua 
inteligência.168  Na estrutura do quadro de referencia da 
psicanálise humanista a etiologia destas doenças 
psiconeuróticas reside no fato desta pessoa não ter 
desenvolvido uma orientação produtiva, por isto manipulam, 
justificam, tudo para assumir uma postura de parasita, sua 
função não é realizar nada, ao contrario explorar e colocar as 
pessoas do seu convívio para trabalhar e produzir para ele.  

Enfim quando não usam adequadamente todo seu 
potencial e inteligência acabam direcionando para tendências 
de incesto, roubo, o engano, a mentira. Desenvolvem todo um 
sistema de estratégias para manter intacta a sua neurose e para 
nossa supresa com bastante lógica mais com pouco senso de 
realidade.169  

O psicanalista quando está tratando o seu paciente entra 
fundo na dimensão subjetiva de seu inconsciente em alguns 
momentos se sente perplexo, perdido e confuso, em outros 
casos experimenta a dor e o sofrimento, chegando inclusive a 
chorar, porém não acontece o mesmo com o paciente, pois ele 
está tão alienado e envolvido pela sua doença que é incapaz de 
sentir a sua própria dor. 

 
168 Erich Fromm. Ética y psicoanálisis. Ed. F.C.E. Buenos Aires. 
Argentina. 1991. Pág.49  
169Erich Fromm. Psicoanálisis de la sociedad comtemporânea. Ed. F.C.E. 
Buenos Aires. 1992. Pág.227. 
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 Para podermos definir a neurose podemos partir do 
pressuposto de que elas existem e permanecem atuantes, 
porque na verdade, a pessoa não conseguiu resolver suas 
questões centrais na existência. Freud relacionou muito bem a 
neurose com a religião, explicou a religião como uma forma de 
neurose, enquanto nós chegamos a conclusão de que uma 
neurose pode ser explicada como uma forma particular de 
religião que difere principalmente por suas características 
individuais.170  

O homem tenta indiretamente se converter numa 
espécie de Deus. Por isto fez maravilhas demonstrando com 
isto todo o seu poder divino. Conseguiu descobrir muitos 
segredos do universo, desenvolveu altas e potentes tecnologias, 
criou a bomba atômica, desenvolveu a Internet, os satélites, tem 
uma estação de experimento cientifico em órbita da terra, mais 
com dificuldades de reconhecer a fome e a miséria mundial e 
não consegue desenvolver uma ação concreta para resolvê-la.  

Um dos grandes males de nossa sociedade é o egoísmo, 
porque a pessoa egoísta não se ama a si mesmo, talvez muito 
pouco, na verdade ela se odeia. Toda esta falta de afeto e de 
um cuidado carinhoso com ela mesma é fruto do seu 
descompromisso com a existência, não sente responsável em 
produzir para socializar, porém faz uma experiência 
amarga de um vazio e frustração e por isto mesmo não tem 
sentido para ela viver intensamente a fraternidade e a 
solidariedade.171  

O orgulho e a vaidade do homem não têm fronteiras. 
Em virtude disto edificou um mundo material para acumular 
coisas, pessoas, e riquezas e cuja realidade vai além dos sonhos 
e visões de suas utopias é bem mais parecido a um conto de 

 
170 Apud.(1991). Ibidem. Pág. 62. 
171 Ibidem. 147 
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fadas.172Toda pessoa que é invejosa só pensa no dinheiro e 
riquezas ela é pura ambição, está a todo o momento atrás da 
fama, mais a nossa sociedade diz que elas não são 
desequilibradas e, portanto, afirmam que são injuriadas e 
perseguidas por terem os bens de capital, por isto sofrem este 
desprezo, e acabam atingindo as pessoas mais ricas. Mais eu 
discordo de tal pocisionamento porque a ambição desenfreada e 
compulsiva é semelhante a um tipo de loucura, mesmo que 
muitos não considerem uma doença. 173  

Cada cultura desenvolve todo um arsenal de rituais, 
liturgias, terapias, que são uma espécie de placebo ou remédios 
para combater o mal que ela mesma produz. A única segurança 
que temos é que a morte é o mesmo que acontece com a vida é 
sempre novo. O Sádico desenvolve todo um pensamento para 
tornar as pessoas uma coisa ou objeto para ser usado, 
usufruído, tem ódio onde existe o amor verdadeiro, porque esta 
atitude gera nele um desconforto e uma inveja, mais se 
apresenta como o guardião dos bons costumes e uma moral 
rígida, advogando sempre a favor do castigo e da 
perseguição.174 Quando um homem não pode demonstrar 
nenhum gesto de ternura e compaixão ele se encontra muito 
próximo à loucura, pois vivencia um isolamento de toda a 
humanidade que quase nenhuma pessoa poderia 
suportar.175  

O fato de que milhares de pessoas compartilhem dos 
mesmos vícios em virtude de uma associação ou de um 
pensamento não dá o respaldo necessário para poderem afirmar 
que este tipo de comportamento não seja uma doença. Mesmo 
que milhões de pessoas possam ter a mesma patologia não 

 
172 Ibidem. Pág,16. 
173 Ibidem(1992). Pág.21. 
174 Erich Fromm. El amor a la vida. Ed. Paidós. Barcelona. Espana. 1999. 
Pág. 99  
175 Apud.(1999). Ibidem. 101 
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possibilita a pensar de que estas pessoas são equilibradas só 
porque existe um movimento devidamente organizado.176  

Porque existem tantas pessoas que obtém prazer em ser 
submisso e são contra toda forma de liberdade, que 
experimentam prazer no ódio e não no amor, sentem prazer em 
explorar e manipular. Este tipo de prazer sadomasoquistas 
advém objetivamente de um aspecto perverso sendo típico de 
pessoas com um carater necrofilo e até hoje tem sido dentro da 
psicopatologia uma área de extenso estudo na psicanálise.177  

Para finalizar esta pequena explicitação dos quadros 
psicopatológicos, temos de admitir a importância do tratamento 
como da pesquisa com o fim ultimo de encontrar meios e 
caminhos como forma de ajudar ou amenizar todas estas 
formas de sofrimento. E como a mente processa o medo, o 
medo de mudar de pensamento, de deixar determinada pessoa, 
de estudar outras teorias, de se permitir viver outras experiência 
de amor, de ser alguém justo e verdadeiro, de realizar-se 
plenamente com todas as suas potencialidades. 

Este medo é sempre fruto dos “nãos” e das rejeições ou 
das falsas interpretações que a pessoa fez para si partindo de 
juízo do particular para a generalização. Todo medo advém de 
uma falta de confiança em si mesmo, é sempre a fantasia que 
fala mais alto e domina seus pensamentos, esta emoção do 
medo está presente muito mais na nossa vida do que pensamos. 

O medo de ser diferente impede a mudança para outras 
ações que poderiam ajudar a solucionar o problema, mais a 
sensação de mal estar e de abandono faz com que sempre volta 
a bater na mesma tecla, desta forma carrega consigo este fardo 
desta estranha sensação de inadequação acredita com todas as 
forças de que não é merecedor de um tipo de vida melhor.  

 
176 Apud(1992). Ibidem Pág.20 
177 Erich Fromm.Ética y Psicoanálisis. Ed. F.C.E. Buenos Aires. Argentina. 
1991. Pág.27 
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Enclausurado nesta dimensão pobre de viver e pensar, 
corroe o que ainda resta de corda que lhe dá sustentação a sua 
existência, paralisado e atrofiado permanece imóvel em sua 
rotina, sua mente age de forma condicionada e mecânica não 
sendo capaz de lançar-se em projetos dignificantes da sua 
própria vida. 

Atolado até o pescoço em dividas e perdas, persiste no 
compromisso inconsciente da busca de  uma decisão onde a 
crença negativa é muito mais poderosa do que o seu querer. 
Preso nesta armadilha do medo recai quase sempre com um 
sentimento de culpa, por isto faz questão de explicar e 
convencer os oposicionistas que o seu sofrimento é objeto da 
defesa de uma bela causa. 

Não consegue sair daquela rotina ou estilo de vida, só 
em pensar em mudar de atividade ou de convivências com 
pessoas, lugar, ambientes, inicia-se um processo 
psicossomático de asma, tem falta de ar, sente dores de cabeça, 
começa a chorar, tudo para não enfrentar este medo que está 
corroendo o seu espírito. Muitos buscam no além algum 
espírito que ajude a justificar a sua falência, porque ele mesmo 
acredita que isto tem uma finalidade. Assim se utilizam as 
religiões para poderem suportar todo o descrédito que tem em 
relação a si mesmos. 

Petrificados em seus próprios condicionamentos buscam 
soluções mágicas, rápidas, de preferência com algum milagre 
inesperado, mais o medo ainda esta lá forte e ativo como antes, 
todo este investimento de tempo, dinheiro, só posterga o 
problema para mais tarde. Mesmo com um Deus no seu 
coração ela ainda sente a infelicidade, na verdade não houve 
mudança, só transferiu a responsabilidade de enfrentar os seus 
medos porque não tem coragem de enfrentar o diabo e o 
satanás.  

Todas estas formas de justificativas estão enraizadas no 
medo de assumir-se integralmente na existência, alienadas pela 
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massificação social, política e religiosa, permanece anos após 
anos num estilo de vida muito pobre e de pouca produtividade. 
Como sair desta condição de medo e lutar com todas as forças 
para utilizar a sua coragem para poder sair deste estado de 
paralisia mental. É uma questão bastante difícil porque se 
pressupõe o abandono dos seus ganhos secundários que 
escondem a sua essência de medos, lá onde os segredos fizeram 
a sua morada. 

O medo faz com que aos olhos da própria pessoa tudo 
esta a mil maravilhas, é uma espécie de hipnose onde a pessoa 
é sugestionada diariamente para não avançar, e o pior dos 
perigos é a pessoa começar a se acostumar com esta idéia da 
pobreza, da doença, do fracasso, da falta de dinheiro, da falta 
de liberdade.  

Sempre fala que tem medo das reações das pessoas, das 
cobranças da sociedade, o abandono de Deus,  sua preocupação 
obedece a sugestão do medo, faz de tudo para obedecer e seguir 
o que os outros dizem, é uma espécie de Maria que vai com as 
outras, falta-lhe discernimento, autonomia e poder de decisão. 
Fazem de tudo para poder contentar os outros para receber 
como forma de pagamento uma miséria de afeto. São mendigos 
atrás de restos de carinho, aceitação e de amor, não se dão o 
devido valor, permanecem nesta estado de inconsciência às 
vezes toda uma vida. 

Cada palavra cala fundo na alma e o medo só existe 
para reprimi-lo, porque ele mesmo o medo, está num estado 
esquizofrênico catatônico, por isto impõe a pessoa esta 
condição humilhante narcotizada e controlada pelas ameaças do 
abandono, da perseguição, da violência, da culpa, das crenças 
do Deus do castigo, são estes venenos que são espalhados na 
corrente sanguínea em forma de emoção, alterando todo o seu 
sistema imunológico, aumentando a pressão sanguínea, 
alterando o funcionamento do sistema nervoso, do sistema 
gástrico, das artérias do coração. 
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Muitos desses pacientes querem fazer uma hipnose sem 
saberem que já estão hipnotizadas e sugestionadas pelos seus 
medos. Enquanto buscarmos fora de nós a solução vamos 
permanecer sempre em perda porque a solução de fato está 
dentro de cada um de nós. Temos de sair do condicionamento 
desta primeira crença, quem nos conhece melhor que nós 
mesmos. O pior dos medos é o medo de trair a neurose ou do 
seu ganho secundário, sabe porque: de tanto viver assim desta 
forma condicionada, torna-se uma verdade para ele mesmo. 
Não consegue mais admitir que existe outro modo diferente de 
viver.  

Estes compromissos inconscientes são fortes e atuantes 
atentam sempre com o objetivo também de defender as suas 
crenças achando que o seu conselho e cuidado é a decisão mais 
certa que está fazendo. Isto é uma loucura, e o pior dos loucos é 
aquele que não questiona e nem duvida de si mesmo, esta 
idiotice empobrece o seu ser, tirando-lhe a chance de conhecer 
outras pessoas, vidas, culturas etc. Quanto maior a idiotice 
maior é a permanência num ato repetitivo de perda que leva 
qualquer um a um stress crônico ou agudo, outros caem num 
esgotamento mental. 

Fazer análise, realizar uma formação, estar pertencendo 
a tal escola, não dá a segurança e nem lhe permite dizer que 
está curado. Não é uma ideologia ou uma racionalização e 
muito menos títulos que vão auxiliá-lo nesta busca de sua 
própria verdade, ao contrario é uma atenção voltada para seu 
mundo emocional, suas reações, esta escuta pode abrir a 
possibilidade de dialogo com esta inteligência emocional, sem 
autoritarismo ou repressão, toda e qualquer emoção apresenta-
se em forma de imagem e precisa ser escutada e compreendida. 
Isto pode acontecer de muitas maneiras e formas, mas a 
psicanálise defende a necessidade da análise como um modo de 
prevenção contra futuras catástrofes pessoais. Não se trata de 
uma obrigação, imposição, mais de uma decisão onde inclui a 
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humildade em reconhecer o quanto à pessoa desconhece de si 
mesmo.  

Temos de sermos aplicados no sentido de não nos 
deixarmos influenciar pelos invesojos e perversos, fruto dos 
seus medos inseminam a deslealdade respaldada pela mentira, 
porque num delírio fantasioso acreditam terem a verdade ou de 
serem a verdade. Imersos dentro deste mundo ideológico e 
conceitual permanecem com o próprio orgulho como sendo os 
representantes da verdade suprema. Assim passam toda uma 
vida acreditando que uma teoria, que um autor, tem a receita 
verdadeira mesmo tendo vivido em um outro contexto histórico 
e social a solução para os problemas da humanidade. Sem 
condições de ver outras teorias e metodologias na psicanálise 
partem para o ataque e a perseguição, espalhando fofocas e 
mentiras, com o intuito de salvar a pureza teórica de sua 
corrente teórica.  

Não é de se estranhar, mais estes fatos acontecem 
mesmo dentro da psicanálise, isto prova mais uma vez que o 
psicanalista não esta imune aos seus próprios complexos de 
inferioridade e neste estado de inconsciência comete erros e 
injustiças, destes exemplos à humanidade esta cheia.  

Os quadros psicopatológicos ao meu ver demonstram 
nestas pessoas algumas qualidades como sedução, 
envolvimento, inteligência, cultura tudo para dar força e 
sustentação a alguns comportamentos de notória morbidez. Por 
isto temos de desenvolver mesmo diante destes seres à 
compaixão, todos estamos lutando desenfreadamente para 
alcançar a felicidade, não cabe a decisão de alguns impedir que 
alguns alcancem o sucesso e a felicidade e outros não. 

O amor genuíno está baseado no compromisso de 
produzir sempre as melhores condições para que o “amor seja 
contagiante” possa contar sempre com o cuidado, a 
responsabilidade, o respeito e o conhecimento. E só merece 
viver o amor quem estiver livre para conquistá-lo 
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diariamente procurando sempre novas soluções para os 
problemas antigos.178  

Não existe nenhuma possibilidade do amor dar certo 
quando no intimo da pessoa o seu ser transborda de 
incongruências, incertezas, e inseguranças. Ao amor só 
interessa a perseverança, a paciência, à compreensão, à 
individualidade, à autonomia, à realização, à liberdade, e um 
espaço para o desenvolvimento de suas potencialidades, são 
estas condições que fazem com que cada um possa se 
movimentar e arcar com sua liberdade, muito mais que 
confiança é necessário um principio ético que inclui 
consideração e sensibilidade. 

Qualquer ser humano deseja o amor, mais isto não é um 
desejo racional e sim uma necessidade emocional e psicológica, 
esta aproximação comtém um legado de aprendizagens 
principalmente em relação à maneira de interpretar o mundo. 
Esta convivência é rica em aprendizagens para poder aceitar no 
outro as suas diferenças e maneira de pensar.  

O amor verdadeiro inclui aceitação, disponibilidade, 
criatividade, segurança, todos estes atributos devem ser 
conquistas feitas durante esta relação. Então o que na verdade 
impede a vivência do amor? Toda forma de autoritarismo, 
repressão, falsidade, imposição, anulação, humilhação, 
fazem com que o amor desaparece de qualquer relação e 
isto não se refere só ao homem e a mulher, mais também 
entre pessoas amigas parentes e filhos. 

O amor já traz na sua essência uma calma toda especial, 
pois proporciona a qualquer ser humano o cuidado, a 
segurança, o afeto, o companheirismo, a intimidade e o 
autoconhecimento de ambos nesta relação. As relações não dão 
certo por inúmeros fatores, porém o mais forte é a falta de 

 
178 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Ed. F.C.E. Buenos Aires. 1991. 
Pág. 108 e 112. 
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compreensão, e o dialogo, infelizmente somos uma cultura 
preconceituosa, julgamos, condenamos, nos afastamos, tudo 
por acreditar que sempre temos a razão. Este tipo de neurose 
está presente na vida das pessoas independente de raça, cor, 
posição social, profissão, intelectualidade, e não é só isso o pior 
quando algumas pessoas acham que são donos uns dos outros e 
por este motivo lhe devem obediência e submissão. 

Estas qualidades são muitos raras, porque todos estão 
voltados não para o cuidado de si, todo o tempo e dinheiro 
estão voltados para aquisição de um apartamento, de uma 
profissão, de negócios, ou da sobrevivência. A pessoa em si 
fica esquecida devida à enormidade de atividades e afazeres, e 
com seu esforço conseguem dinheiro, poder, status, valorização 
e muitos navegam na contramão da sua historia, por um lado 
resolveram a questão material só que ficou pendente a 
emocional, quase sempre são acometidos da mais grave doença 
a “ignorância emocional” e entre elas se destaca a neurose de 
carater aqui representada pelo orgulho e a vaidade e teimosia.  

A natureza não deixa que isto passe desapercebido, 
exige uma manifestação clara e decidida com respeito à 
vivência do afeto e do amor. O amor é uma experiência que 
está muita além da beleza estética ou do desejo sexual ambas, 
comtém seu atrativo, e a partir dela e por ela que se inicia o 
enamoramento da busca do amor, mais o amor comtém na sua 
essência a bondade e a verdade, considerações a parte esta 
semente precisa destas qualidades como forma de nascer forte e 
dar continuidade a beleza e a bondade. 

  O atrativo da solidariedade, da cooperação, da 
aceitação, do desenvolvimento de sua capacidade faz com que 
o compromisso amplie e aumente a admiração de um pelo 
outro, aqui não conta o domínio intelectual ou a riqueza porque 
também nela pode estar presente o vírus da destruição e da 
desagregação. Então como tornar possível a vivência destes 
valores e qualidades numa cultura onde os objetivos da 
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conquista são ditados pelos meios de comunicação e do 
capitalismo.  

Muitas pessoas dizem que gostariam de serem amados, 
porém se esquecem de que tem dificuldades de amar, ou que 
dizem a respeito do amor é uma forma equivocada e errada de 
viver o amor.  Então como estar capacitado para o amor?  

Para este tipo de vivência não basta o conhecimento 
acadêmico ou uma estrutura econômica sólida, talvez isto 
resolva ou ajude a atrapalhar ainda mais a procura inconsciente 
do amor. Para desenvolver esta qualidade é necessário passar 
pela experiência e a análise é uma das expressões do amor. 
Para resultar frutífera qualquer relação é fundamental saber 
ouvir, se conhecer profundamente e acima de tudo dialogar que 
é diferente de brigar e discutir. Na análise esta vivência se dá 
plenamente quando me sinto acolhido e entendido na minha 
insignificância, este momento sublime de respeito e 
consideração rejuvenesce a condição para que de fato o amor 
exista. 

A outra questão levantada pelas pessoas é de como 
conseguir que alguém a ame e como ser dignos deste amor? Na 
continuidade de qualquer relação sempre deve estar atento para 
as projeções e negações racionais em relação ao outro. O amor 
é uma conquista e para isto não basta somente à estética, 
muitos homens e mulheres bonitas acabam na solidão ou 
enfrentando sérias dificuldades em relação ao amor. Querer 
amar o outro ou ser amado por alguém, mais isto deve incluir 
doses profundas de auto-respeito, sinceridade e 
autoconhecimento em relação a si mesmo. 

Quem não consegue se desejar, aceitar, querer-se, amar-
se terá sérias dificuldades de que alguém o ame, até porque ele 
é o primeiro a ter atitudes incoerentes e inconscientes para 
provocar o afastamento da pessoa amada. Muito do que diz e 
faz não consegue se recordar, ou não teve a menor importância 
ou responsabilidade no afastamento do outro, enquanto 
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carregar dentro de si todo este medo, raiva, ódio, ciúme, inveja, 
insegurança com certeza estará munido de um exército para 
boicotar qualquer aproximação ou a continuidade de relações 
profundas e prazerosas. 

Todos nós sabemos conscientemente o que desejaria do 
outro para que o amor acontecesse, mais se esquecem dos seus 
conteúdos e pensamentos a este mesmo tema, como afirmamos 
anteriormente quase todas as atividades externas tem mais 
importância e valor que o amor. Por exemplo, o êxito, o 
prestigio, dinheiro, poder; dedicamos e investimos o nosso 
tempo e energia a forma de encontrar estes objetivos e muito 
pouco ou quase nada para aprender a arte de amar.179  

Para alcançar a afirmação da própria vida, como a 
felicidade, a evolução emocional, a liberdade, está ligada 
profundamente na capacidade que esta pessoa tem para 
amar, e o amor não se vivencia através das palavras, são as 
atitudes sinceras e justas que convencem da existência deste 
amor, o testemunho, o exemplo, demonstram o quanto é 
real e verdadeiro o amor que um sente pelo outro.  

O amor deve abrir caminho para o desenvolvimento de 
todas as capacidades do ser humano, respeitando e valorizando 
cada ato de conquista, o amor não tem nada parecido com 
competição, ressentimento, mentira, medo, ansiedade, 
dependência, chantagens, brigas. Se nesta relação isto vem 
acontecendo, seria interessante além da análise pessoal, uma 
terapia de casal para juntos terem este tempo de aprendizagem,  
resgatando o elo perdido de um amor que se tornou ódio, 
aversão, raiva, insatisfação, maldade, traição, e tristeza.  

Só existe o amor onde se propicia um ambiente onde as 
condições estimulam a continuidade da relação, estas 
aprendizagens com exemplos concretos de ajuda e cooperação 
podem também ser de grande ajuda ao outro para modificar seu 

 
179 Erich Fromm. El arte de amar. Ed. Paidós. Buenos Aires. 2002. Pág. 17 
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temperamento e carater. O descompromisso consigo mesmo, a 
teimosia, o medo de amar, é o pior empecilho para a 
concretização deste grande sonho na vida das pessoas, a briga e 
os desentendimentos já é um pedido de socorro, quem age desta 
forma não sabe amar, talvez tenha aprendido desta forma, e 
amar para ele ou ela significa rigidez, distanciamento, frieza, 
controle.  

Dominados por estes tipos de comportamentos só 
confirmam uma verdade, ambos estão carente de amor, não 
sabem o que é o amor, porque quem sabe o seu significado não 
machuca, não ofende, não agride, não humilha, não 
menospreza, pois se isto vem acontecendo, pode ser qualquer 
outra coisa, menos amor. Porque onde existe o amor, sempre 
estará presente a ponderação, o equilíbrio, o perdão, a 
compaixão, a aceitação, a paz, a tranqüilidade, a segurança. 
Este querer bem um ao outro se experimenta numa relação a 
dois e quem conseguiu isto encontrou o céu, e isto é eterno e 
duradouro. 

O que acontece com estas pessoas que sublimam sua 
ação de amor com outras pessoas e aquelas que estão muito 
próximas a si mesmo não conseguem o amor.  São formas 
diferentes de manifestar o amor, existe o amor fraternal e o 
amor de intimidade. Para que o amor aconteça, primeiro a 
pessoa tem de se gostar de si mesmo, depois poderá mostrar 
com gestos e atitudes e distribui este amor. Não existe uma 
formula para que o amor aconteça na vida de alguém, mais 
a algo que comtém muita verdade, é preciso estar aberto e 
receptivo para poder receber e dar amor. Aquilo que 
alguém não tem dentro de si não pode dar a nenhuma 
pessoa, só pode dar aquele que tem.180  

A pessoa que é amada e sabe dar amor vive em paz com 
todos os seres humanos, tem alegria e satisfação em viver, o 

 
180 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Ed.F.C.E. Paidós. 1991. Pág. 144 
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conteúdo do seu amor lhe possibilita o fortalecimento de 
conviver com atitudes contrarias ao amor. A tranqüilidade e a 
paz de espírito passa pela vivência desta dimensão do amor. 
Para alcançar este estado de vida devemos estar prontos para 
muitas renuncias, e talvez esta capacidade crie a disciplina 
necessária para investir uma atenção e cuidado naquilo que tem 
valor realmente na existência.  

O amor é um estado de contemplação, a pessoa que 
alcança este nível de consciência está preocupada em levar esta 
experiência de um gozo ininterrupto de tranqüilidade para 
poder aceitar aqueles sentimentos de raiva, ciúme, inveja, 
traição, fofocas, para poder conviver com estas outras 
realidades para isto devemos primeiro estar preparados 
psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para 
poder conviver e entender estes seres humanos sedentos de 
amor, toda forma de discórdia e rebeldia é uma mensagem 
simbólica de que sua falta de amor não esta sendo preenchida. 

Esta é a condição para poder continuar a acreditar no 
amor, porém existe um complemento básico para confirmar o 
amor. Esta palavra tem um conteúdo de força e poder porque é 
ela que confirma e faz do amor uma realidade. Todos a 
conhecem por “afeto”, esta pulsão afetiva eleva o ser a sua 
mais alta humanidade e dignidade, porque através dela se 
confirma a bondade e capacidade do homem de amar. 

 Para muitos o afeto não significa nada e é verdade não 
podemos questionar este sentimento, principalmente em nossa 
cultura onde temos negado a expressão do corpo e da 
sexualidade e com isto relegado a um ultimo plano gestos de 
carinho e de afeto. Quem não vivenciou não significa que está 
determinado a nunca aprender a dar e receber afeto. As 
palavras são ocas e vazias, perdem o sentido de serem, caem no 
descrédito, quando não vêem confirmadas com atitudes que 
confirmem as palavras. 
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O amor é um exercício de amizade continua, de uma 
afeição generosa, de uma bondade constante. Além disso, esse 
amor traz em si a maior satisfação intrínseca, e como por 
natureza amamos o que é ordenado e belo, a ordem e a beleza 
mais elevada e completa são o objeto de maior prazer. Pois se 
existe algo de divino e maravilhoso e inexplicável na 
experiência do amor, indiretamente acabamos de confirmar 
uma espécie de divindade. Nesta intimidade o torna participe 
de uma aproximação verdadeira com esta energia divina 
chamada de Deus. 

Só aquele que consegue amar e receber o amor entende 
o mistério do êxtase e da contemplação das maravilhas que o 
ser humano pode viabilizar quando utiliza todo o seu potencial 
a exemplo de Deus para criar sempre a beleza à ordem em 
oferecimento gratuito para a plena harmonização do ser 
humano, quando se realiza esta vivência mística o pensamento 
deixa de existir por alguns momentos e a pessoa não está mais 
dividida ou separada de sua natureza e do universo, quem assim 
vive está em integrada, relacionada, acompanhada, por elos de 
entendimento, compreensão, solidariedade, a tudo isto 
poderíamos chamar de espiritualidade, um ser amplamente 
composto de harmonia e ternura onde não existe nenhum 
compromisso com a mentira e o engano. 

E neste sentido o amor não se restringe somente a uma 
pessoa, quando amamos, indiretamente amamos nela toda a 
humanidade, a tudo aquilo que tem vida e consciência, e 
através do amor encontrado através do outro acabamos a 
aprender a amar a nós mesmos. Este sentimento de amor e 
afeto reside numa resposta que oferecemos a natureza para 
atender a uma necessidade humana e nisto resulta na saúde 
emocional. Este atitude produz uma síndrome de pertencer a 
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um universo humano onde a responsabilidade e o cuidado do 
outro como pessoa e não como um objeto.181 

O amor é a união com alguém e com algo exterior a si 
mesmo, e neste sentido a independência, a autonomia, a 
responsabilidade, a renuncia, é algo muito particular de cada 
um, mesmo sabendo que o amor não se restringe a uma só 
pessoa. Qualquer forma de submissão ou de domínio sádico 
nunca pode se satisfazer, o resultado experenciado destas 
pessoas é sempre de derrota. 

A pessoa dominada por qualquer destas paixões em 
realidade torna-se dependente, em vez de desenvolver as suas 
capacidades e talentos acabam servindo a estas experiências de 
dominação. O amor é um sentimento humano de solidariedade 
com o nosso próximo, em amor erótico do homem e a mulher, 
no amor da mãe pelos filhos, e também o amor por si mesmo 
como ser humano, num sentimento místico de união. E no ato 
do amor eu sou um e o todo e, ao mesmo tempo eu sou “eu” 
mesmo com minha singularidade limitada e mortal.182  

O homem tem o poder de amar e se não pode fazer 
uso deste poder, se sente incapaz de amar, vai sofrer as 
conseqüências deste infortúnio, mesmo quando trate de 
ignorar este sofrimento, utilizando toda classe de 
racionalizações pelos caminhos aceitáveis de nossa cultura 
para evitar a dor causada pelo seu fracasso.183 Quem ama 
tem uma preocupação por melhorar a sua qualidade de vida e 
transfere isto para as pessoas com as quais convive e isto é um 
grande sinal de amor. Esta responsabilidade para com as 
pessoas é uma atitude voluntária e constitui uma práxis com a 

 
181Erich Fromm.Psicoanálisis de la sociedad comtemporânea. Ed.F.C.E. 
Buenos Aires. 1992. Pág.25 
182 Apud. Ibidem. Pág. 33 e 34 
183 Erich Fromm.Ética y Psicoanálisis. Ed.F.C.E. Buenos Aires. 1991. 
Pág.237 
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finalidade de atender a minha e as suas necessidades 
expressadas ou não por outro ser humano. 

O amor tem muito haver com uma motivação pessoal 
para encontrar-se naquilo que é essencial na vida, e isto 
significa fazer com que as minhas idéias sejam frutíferas e 
acabem dando certo. Quando alguém pensa que esta pronta e 
não necessita de mais ninguém na verdade se esconde atrás de 
sua fantasia.  

Não existe muito diferença entre realidade e fantasia, ou 
o principio de prazer e de realidade. Ambas o atendem a um 
processo de imaginação, de raciocínio construído a partir 
daquilo que ela acredita ser a verdade. E isto não é diferente na 
realização do amor, digo isto porque a fantasia utiliza-se de 
imagens em um cenário, onde acredita ser real e possível a 
realização deste desejo. Esta fantasia atende a realização de um 
desejo. Esta força intrínseca também conhecida como pulsão 
movimenta todo o ser para buscar os meios adequados para 
satisfazer ou gratificar-se de uma necessidade muito urgente e 
necessária.  

Este distanciamento da realidade é um processo 
condicionante, um ópio criado pela fantasia e vivenciado pela 
pessoa. Que tipo de pensamento uma fantasia precisa para 
distorcer uma determinada realidade, ela necessita primeiro 
desenvolver um raciocínio lógico dedutivo com a finalidade de 
convencer-se a si mesmo e isto depende muito se já conseguiu 
convencer os outros, estas outras pessoas são interessantes 
neste processo porque ajuda a confirmar a validade de 
execução da sua fantasia. 

Pois bem, além disso, este processo fantasioso necessita 
descrever claramente algumas características para comprovar a 
eficácia de sua fantasia. O que leva as pessoas agirem desta 
forma, ou seja, investir energia, tempo, e dinheiro com a 
finalidade de distorcer a realidade de pessoas do seu convívio. 
Bom aqui poderia fazer a seguinte observação, quais seriam as 
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demandas ou necessidades inconscientes que estariam por trás 
destas atitudes. 

 Uma fantasia esconde atrás de seu cenário todo um 
conteúdo latente que não é manifesto. Às vezes se confirma a 
negação de algum conteúdo de inferioridade, de uma identidade 
fragmentada, de carência afetiva, de um idealismo projetivo, de 
medos ocultos e outras fatores inconscientes que poderiam 
estar contribuindo com este distanciamento da realidade. 

Se sente muito infeliz e culpado de buscar na realidade 
algumas satisfações que ele mesmo através de suas neurose 
impede de alcançá-las. Num primeiro olhar parece muito 
preocupado pr si mesmo, mais na realidade só realiza uma 
fracassada intenção de dissimular através de suas fantasias a 
sua incompetência de cuidar de sua própria vida e das pessoas 
com quem convive com ele.184 

Estar capacitado para amar não é somente uma questão 
de sentir-se amado ou de estar apaixonado, mas sim de um 
potencial entregue ao ser humano pela natureza, para poder 
relacionar-se de forma amorosa e com a realidade em si 
mesmo. O amor é uma “força própria” que se torna uma 
capacidade na medida em que é exercitada, por isto não é 
um lugar de descanso, mais sim de movimento, crescimento 
e de trabalho conjunto por tudo de bom que a vida oferece 
a ambos.185  

A realidade é um amplo espectro daquilo que a mente 
entende e interpreta de alguns acontecimentos podendo em 
alguns casos estender esta compreensão do particular para uma 
generalização. Existe uma mente que pensa e busca ser o mais 
realista possível, para poder descrever um fenômeno de uma 
determinada realidade. Mais a inteligência tem a capacidade de 
projetar uma realidade através de sua imaginação e com sua 

 
184 Apud(2002). Ibidem. Pág.65 
185 Erich Fromm. El amor a la vida. Ed. Paidós. Espana. 1985. Pág.138 
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esperteza, dedução, planejamento, organização, realizá-la 
tornando determinada imagens em realidade, não podemos 
esquecer que para fazer esta passagem da fantasia para a 
realidade será preciso um senso de realidade, onde inclua passo 
a passo à concretização deste projeto. Então podemos dizer que 
a diferença entre a fantasia e a realidade está no modo 
operacional onde o domínio técnico e cientifico ou mesmo 
artesanal é imprescindível. 

A fantasia ou a realidade não é um mal em si, dependem 
da inteligência e criatividade de quem utiliza, e ninguém pode 
ficar sem esta necessidade de imaginar, pois é preciso sair da 
fantasia e concretiza-la com esforço e trabalho na realidade, 
algo que existia só na fantasia. Muitas das viagens de alguns 
lunáticos que algum dia foram chamados de loucos, hoje é uma 
realidade.  

O sonho também é outra aptidão extremamente 
interessante e de valor para compreender e dialogar com os 
símbolos imagistico do inconsciente. Este devaneio fantasioso 
só torna-se algo indesejável quando se distancia muito da 
realidade, e não oferece as condições e recursos e muito menos 
o caminho de sua realização. E todo sonho e fantasia que fica 
só no discurso pode se tornar com o tempo uma espécie de 
alucinação, todos constatam de que aquela realidade não existe, 
mais para a própria pessoa de tanto insistir nisso se torna uma 
realidade fictícia e irreal bem próxima a uma ilusão. 

A inibição, a repressão, o medo, a insegurança abre a 
possibilidade de uma realidade fantasiosa que não existe, mais 
é realizada e experenciada com ajuda das racionalizações e 
fantasias para esconder o medo da rejeição, a dificuldade de 
aceitar o “não” o “limite” é uma espécie de defesa fantasiada 
com a intenção de se auto motivar para continuar existindo, ele 
precisa viver esta realidade virtual porque nela pelo menos 
consegue em parte satisfazer alguns dos seus desejos, diminui o 
descrédito diante de si mesmo. 
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Estas imagens permanecem ocultas e escondidas mais 
alimentam um sentido na vida, estar diretamente junto e 
presente a esta imaginação é dar um tempo de que precisa para 
reelaborar as suas dificuldades de conviver com as frustrações, 
por isto se torna interessante e necessário distorcer a realidade, 
a mentira cria uma artificialidade para poder vender uma 
imagem de si mesmo, pelo menos no seu mundo imaginário, 
com a intenção de contar as suas conquistas e sucessos 
inverídicos e irreais. 

É claro que ele sabe que está mentindo para si mesmo, 
mais ao menos consegue viver alguns momentos de gloria e 
aceitação naquela situação e isto vai continuar enquanto os 
outros participarem deste delírio fantasioso e fictício. Até 
quando irá perdurar este processo em que as pessoas que 
convivem com ele, se derem por conta e sair desta estado de 
alienação, o fato é que toda fantasia é irrealidade. Esta atitude 
não produz resultados e acaba num desgaste cada vez mais 
acentuado de tempo, dinheiro e energia, e tudo isto significa 
prejuízo, desconfiança, engano, e falência no amor e 
economicamente. 

Ser realista é ter consciência de sua própria realidade 
psíquica e emocional, a todo dia e a cada instante estamos 
tentando-nos superar em relação ao narcisismo, as fixações 
incestuosas de nossa mãe, do pai e da nossa comunidade. 
Somos chamados a crescer, evoluir, sair desta condição de 
dependência para a autonomia e independência, para poder 
desenvolver e colocar em prática de forma produtiva os 
talentos, dons e capacidades a serviço da nossa sociedade e de 
nós mesmos. A qualidade da fé é imprescindível precisamos 
acreditar na mudança e de que o amor é possível na medida 
em que conseguimos humanizar nossas emoções e de 
valorizar o nosso ser.186  

 
186 Ibidem.(2002). Pág.117 
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Vou frisar este pensamento de Fromm porque é muito 
elucidativo para entendermos melhor o fundamento da teoria 
humanista. “O erro que cometeu Freud foi enxergar o amor 
como a expressão exclusiva, ou uma sublimação do instinto 
sexual, em lugar de reconhecer que o desejo sexual é uma 
manifestação da necessidade de amor e união.”187   Esta 
necessidade de aversão ao amor ou querê-lo traduzi-lo a uma 
simples expressão sexual, advém da cultura vitoriana onde o 
tradicionalismo e a dificuldade de viver o amor estava presente 
em toda sociedade de Viena. Este achado de Erich Fromm 
coloca então estas duas correntes teóricas com seus postulados 
totalmente diferentes enquanto um anuncia a sexualidade como 
o grande dilema existencial do homem moderno, Fromm 
defende que é o amor a condição básica que faz com que ainda 
exista o homem na face da terra. 

A sexualidade é um desejo de prazer mais de também 
da continuidade de nossa espécie. O homem não é um aparelho 
genital, resumi-lo desta forma é desconhecer as outras formas 
de manifestação de prazer, por exemplo, prazer em viver bem, 
em ter bons amigos, em viajar, em amar, em trabalhar, em 
assistir um bom filme, em apaixonar-se, em evoluir 
culturalmente e emocionalmente, em tomar um bom vinho, em 
saborear uma boa comida, em viajar, em estudar, e em existir.  

Talvez ainda seja mais importante este orgasmo 
prazeiroso em realizar seus objetivos e viver bem. O sexo é 
somente uma das manifestações de prazer, porém a tantas 
outras formas de obter prazer.  O prazer comtém no seu 
âmago uma energia de gozo e satisfação tal como acontece 
numa relação amorosa onde ambos não se distanciam porque 
sentem saudades e falta do outro, ou seja, é esta satisfação 
prazerosa de estar com a outra pessoa amada que cria a unidade 
da relação. 

 
187 Ibidem (2002). Pág,43 
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A pulsão sexual é apenas uma das manifestações de 
tantas outras de igual importância ou de maior valor. 
Acredito que o medo e o ódio ao outro sexo estejam a raiz 
de todas as dificuldades que impedem a uma pessoa de 
entregar-se por completo, viver intensamente a sexualidade, 
confiar no companheiro sexual, a cada momento desta 
relação sexual.188  

Toda pessoa criativa sabe que vai errar, não existe a 
possibilidade de acertar sem antes ter cometido algum erro, 
portanto viver é ter a clara consciência de que em algum 
momento vai acontecer o erro, o único mal que existe é não se 
fixar nos erros e fazer dele um trampolim para a desculpa e as 
justificativas, explicando desta forma os motivos de seus 
comportamentos autodestrutivos. 

 Errar é humano, persistir no erro é burrice. Este dito 
popular tem muito de verdade, porque persistir no erro é estar 
sobre o controle compulsivo ou obsessivo da neurose, e a 
neurose consiste em ter problemas e não querer resolver. A 
grandeza não está no erro, e sim na experiência, porque houve 
aprendizagens, talvez  não de acordo com o ideal esperado, 
mais  a reflexão sobre o erro possibilita a encontrar os meios 
para voltar a acertar.  

Quem nunca vai errar é aquele que nunca tentou nada, 
nunca teve nenhum tipo de iniciativa, justamente por medo de 
errar e através deste medo fica preso no recalque e na inibição, 
a questão não é o erro mais o que fazemos com ele, que tipo de 
interpretação ou avaliação projetamos sobre o erro. 

Existe uma outra manifestação do modo de pensar de 
Fromm, que gostaria de realçar aqui neste texto. “ Se amas sem 
despertar amor, isto é, se teu amor, enquanto amor, não 
produz amor recíproco, se mediante uma exteriorização 
vital como homem amante no te converte em homem 

 
188 Ibidem (2002) Pág. 89 
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amado, teu amor é impotente, uma desgraça”189 O amor 
maduro significa união, preservando a integridade e a 
individualidade, o amor é um poder ativo no homem, consegue 
atravessar as barreiras que separam o homem de seus 
semelhantes e uno aos demais. 

 O amor capacita a pessoa para superar o sentimento de 
isolamento e solidão, e ao mesmo tempo lhe permite ser ele 
mesmo, mantendo sua integridade e liberdade. Como já 
havíamos dito, para que o amor realmente exista se torna 
necessário e evidente a prática de certos valores que são 
comum a todas as formas de amor, elas são: O cuidado, a 
responsabilidade, o respeito, o conhecimento, eu acrescentaria 
a honestidade, a sinceridade, a intimidade, o 
companheirismo.190  

Para finalizar temos de compreender que uma pessoa 
sem amor, não consegue ser luz e vida para ninguém, está vazio 
e empobrecido interiormente, o amor perspassa a nossa 
compreensão racional, é uma emoção duradoura enquanto 
persistir a sanidade e a boa intenção, ele só deixa de existir 
quando se sente machucado, ferido, magoado e reprimido, ele 
se retira da existência e da relação com o outro. Quando não 
existi atitude ética e respeito, surge em seu lugar a neurose. 

Se a psicanálise não existe para devolver a capacidade 
de amar, então como tratamento é uma ciência inútil, porque a 
vida não se faz somente de conceitos teóricos ou de discusões 
histéricas, a análise tem este interesse de elaborar conteúdos 
desconhecidos pelo próprio paciente, esta tomada de 
consciência pode levá-lo a pensar e agir diferente, sendo livre 
para buscar com todas as suas forças as mudanças necessárias 
para que o amor comece a existir em sua vida. 

 
189 Erich Fromm. Del tener al ser. Ed. Paidós. España. 1991. Pág. 136. 
190 Erich Fromm. El arte de amar.  Ed. Paidós. Buenos Aires. 2002. Pág. 
30 e 34. 
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O ser humano está numa eterna transformação e 
indiretamente podemos dizer que também esta acontecendo 
à cura. A doença tem muito haver com a estagnação, a 
repetição, a alienação, a normose, a um modo de ver a vida 
sempre na mesma rotina, e como a existência está de mãos 
dadas com a natureza não aceitam a paralisação e muito 
menos, a desculpa e justificativas, para não crescer e 
desenvolver-se.  

Se o tratamento psicanalítico se tornar uma atitude de 
amor e afeto, não confundindo com erotismo preconceituoso, 
terá muita chance de mostrar ao paciente, durante a análise que 
a vida pode ser diferente. E nesta linguagem não verbal, ambos 
terão de defrontar-se com momentos de alegria e satisfação e 
outros de ódio e revolta, este estado emocional é também um 
exercício de autoconhecimento para poder estar  habilitado-se 
para enfrentar situações inesperadas que as pessoas e a 
existência possam provocar. 

É neste ambiente de plena confiança e humildade que as 
primeiras resistências já começam a deixar de existir, e neste 
dialogo franco e sincero de ambas as partes, com interesses 
mútuos onde o analista é o espelho do passado e a prospecção 
do futuro, experiência única e insubstituível, onde existe a 
liberdade de mudar ou não, também é aceita até o pleno 
convencimento do paciente, a tranqüilidade a aceitação das 
transferências positivas e negativas, a paciência do analista e 
seu esforço para que juntos possam contar com a vitória contra 
a neurose.  

Estas situações são partes integrantes deste processo de 
evolução, amparado nesta atenção carinhosa e afetiva, continua 
o seu caminho em meio as turbulências da existência. Só o fato 
de estar na presença do analista e dele poder receber todo este 
cuidado, aumenta sua autoestima, sente-se revigorado e 
vivencia esta expressão de amor, a partir deste momento 
consegue ver a luz no final do túnel, refaz suas novas amizades, 



 148 

e decidi entrar em ação, sempre com atenção voltada para 
procurar o melhor que a existência possa oferecer. 

A análise é um compromisso com a verdade não busca 
subterfúgios ou desculpas para justificar um estado de vida 
onde o que existe é a perda e o fracasso. Não busca falsas 
racionalizações no absoluto como se espíritos malignos, fossem 
as causas do problema. E se esta fosse à solução não precisaria 
existir a análise. De fato se esta pessoa quer mudar, e decidi 
querer se responsabilizar pelas suas atitudes, então  iniciou-se  
o processo de cura, podemos então afirmar que devemos pensar 
diferente e aceitar com cuidado toda forma milagrosa de cura. 
Quem tem de estar atento a estes tipos de intenções não é o 
paciente mais sim o analista, agora se é o analista que pensa 
desta forma ele precisa com urgência de continuar com sua 
análise pessoal.  
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1.4 - As diferenças teóricas da Psicanálise Humanista, 
Psicologia e Psiquiatria. 

 
 

“Quem ama a vida se sente atraído pelo processo 
vital e de crescimento em todos os âmbitos.” 

(Erich Fromm) 
 
 

A especificidade da teoria psicanalítica nas suas mais 
diversas correntes, tenta indiretamente conceitualizar e 
descrever as atuações emocionais da mente inconsciente. Cada 
uma dessas teorias parte de uma tese central para defender um 
entendimento sobre a manifestação dos quadros 
psicopatológicos, sintomas e das doenças psicossomáticas. Mas 
muitas vezes uma teoria está fortemente implicada dentro de 
um marco de orientação ideológica e dogmática. 

Se isto não bastasse qualquer demarcação teórica 
necessita de aportes conceituais da filosofia e de outras teorias 
ou ciências afins para poder dar sustentação à defesa das idéias 
do autor. É com esta reflexão que começamos a observar a 
todos aqueles paradigmas fechados e rígidos que não abrem 
mão de sua compreensão da realidade humana. Pergunto qual o 
motivo que levaria um autor de uma determinada teoria a 
convencer seus discípulos de que esta é a única verdade 
possível e verdadeira, sobre uma determinada interpretação da 
realidade humana? 

Fica mais interessante quando afirmam textualmente: 
que esta teoria é a única verdade fundamental sobre a 
psicanálise. Ou seja, assumem o status da cientificidade 
institucional, amparado sobre o acobertamento da força de um 
conglomerado de pessoas, onde a verdade conceitual além de já 
estar absorvida, também esta memorizada. Com estes conceitos 
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incorporados, o cérebro já esta disciplinado a pensar e reagir de 
uma determinada forma ideológica.  

Qualquer tipo de questionamento ou mesmo de novas 
interpretações sobre sua área especifica de atuação, interpreta-
se como uma agressão as suas verdades ideológicas. Sentem-se 
furiosos e sobre forte impacto emocional de raiva partem para o 
ataque e perseguição, acham-se no direito e donos da verdade.  
Cegos para outras possibilidades defendem a qualquer custo a 
sua interpretação da realidade, agem como se fossem guardiões 
e soldados abnegados para proteger e salvar de qualquer tipo de 
invasão conceitual á sua pureza teórica. 

A história já nos mostrou todo este dilema ideológico, 
quando se trata de questionar verdades estabelecidas. Quando 
fica só na ameaça e na pressão psicológica da mentira, ainda se 
consegue sobreviver às intempéries do autoritarismo 
institucional ou de alguma comunidade cientifica.  O problema 
quando grupos hegemônicos se unem e usam do poder do 
estado ou mesmo jurídico para coibir, manipular ou mesmo 
impedir as manifestações do livre pensamento. São estas forças 
antagônicas na luta para poder se estabelecer como dignos 
representantes de uma ciência, não abrem qualquer 
possibilidade para  outras pessoas ou sociedades psicanalíticas 
apresentarem uma versão diferente destas ditas verdades.  

Os embates teóricos quando nutridos de ética e 
transparência ajudam qualquer enfoque teórico a melhorar 
e incorporar novos conceitos, ou ainda modificar, alterar, 
para poder se aproximar de modo mais fidedigno da 
realidade. O que não se aceita é o fanatismo 
fundamentalista e ortodoxo.  

Este tipo de postura não engrandece a ciência e muito 
menos ajuda no aprimoramento tão necessário de conceitos 
petrificados pela esclerose do tempo. A renovação, o debate, as 
trocas conceituais, a escuta a novos modos de olhar e 
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interpretar a realidade é condição necessária para manter as 
mentes dos cientistas longe da intoxicação ideológica. 

A própria psicanálise humanista esta inserida dentro 
deste contexto, a única certeza de que temos é de que 
provavelmente no futuro alguns conceitos sejam incorporados, 
ou modificados ou mesmo excluídos. Portanto para mim é uma 
questão que menos me preocupa, pois toda teoria tende a 
evoluir e para isto necessitara sofrer alterações, até para poder 
oxigenar os antigos paradigmas conceituais. 

Um das primeiras tarefas para formular teoricamente as 
bases epistemológicas da psicanálise humanista foi explicitar 
dentro de uma visão antropológica, qual seria a natureza do 
homem e quais são as necessidades que nascem desta natureza.  
Depois também deveremos analisar os processos de 
socialização e evolução do homem, entendendo e 
compreendendo o seu papel na existência e na utilização de 
todas as suas potencialidades em prol de seu desenvolvimento 
psíquico e social.191 

A ciência psicanalítica tem como finalidade a utilização 
do método para poder solucionar os conflitos de sua natureza 
humana e inconsciente e ter pleno acesso a todas as suas 
potencialidades psíquicas. Quando se fala de natureza entende-
se toda a manifestação cósmica, do microcosmo e do 
macrocosmo, estendido a totalidade da natureza humana. 

Explica-se esta ecologia ecossistêmica quando temos 
uma visão holística de fenômenos naturais inter-relacionados 
com o todo, em que cada parte da sua contribuição para fazer 
existir e dar plena vida ao cosmos. Se partirmos de uma 
observação mais profunda do universo dimensional e 
tridimensional perceberemos que em nossa galáxia existem 
duzentos bilhões de sol, e nosso planeta recebe a energia 

 
191 FROMM, Erich. Psicoanálisis de la sociedade comtemporânea. 
México. Fondo de Cultura Econômica. 11 ed. 1976. Pág. 28. 
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necessária para sobreviver somente de um deles. Não sei como 
poderíamos explicar a existência de mais de trinta e dois 
milhões de galáxias somente em nosso universo e que nosso 
planeta esta imerso somente em uma desta galáxia. 

Quem somos nós diante de tal imensidão e infinitude, 
de um sem numero de planetas em nosso sistema solar. Quando 
nos referirmos a nossa natureza não se deve estudar o 
fenômeno dentro de uma visão redutora e empírica, é preciso 
levar em conta que não existe uma só partícula ou átomo 
desvinculando de todo ecossistema vital do cosmos. Não 
podemos ter uma visão redutora e mecanicista da natureza, 
porque empobrece e limita compreensões mais sutis desta 
inteligência organísmica.  

A psicanálise pretende compreender todos os 
comportamentos a nível inconsciente do homem, mas para isto 
deverá avançar em um novo modo de pensar o organismo 
humano, não a partir de um racionalismo empírico mecanicista, 
mas interligando as partes ao todo, percebendo todas as pulsões 
ligadas entre si, mentores e realizadoras de um funcionamento 
de alta complexidade.  
           A ciência com todas as suas descobertas cientificas 
ainda esta muito longe de entender a lógica da existência 
cósmica e humana. Enquanto estivermos dentro de um 
paradigma mecano computacional, teremos a tendência de 
tornar a vida fria e rotineira como uma máquina em 
funcionamento repetitivo, a natureza do homem não tem nada 
de parecido a uma máquina porque o organismo humano e o 
cosmos não estão solidificados sobre hastes de ferro, ao 
contrario são de pura energia. 

O homem é um atributo da natureza, nele esta contida 
uma dimensão microcosmica como uma pequena amostra do 
significado de vida inteligente na sua própria constituição 
biológica e existencial. São estas diferenças anatômicas e 
psicológicas que nos coloca num plano da legitimidade da 
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diferença, com sua própria originalidade, com seus gostos, 
desejos, opções, orientações, para avançar rumo a uma 
evolução dos diversos significados de emoções e sentimentos e 
de uma humanidade possível graças à bondade à colaboração a 
ajuda à solidariedade também necessária ao pleno 
desenvolvimento da sobrevivência do homem.  

Na luta pela sobrevivência, o animal precisa eliminar a 
sua presa. Mas no mundo humano dotado de consciência 
precisa muito mais estabelecer relações éticas e verdadeiras, 
para poder alcançar a confiança tão necessária dos outros 
irmãos humanos. Esta é a evolução tão difícil, não é por acaso 
que todas as religiões mais antigas da humanidade sempre 
defenderam a caridade a ajuda à cooperação, porque no dia que 
isto deixar de existir a própria humanidade corre o risco de 
extinguir-se.  
            Para sistematizar uma teoria no que diz respeito à 
psicanálise humanista, devemos estudar o processo de evolução 
das descobertas teóricas e clínicas de Erich Fromm (1900-
1980) criador e mentor desta abordagem psicanalítica. Os 
conceitos, a sua pratica clinica, o modo de realizar a 
interpretação, o diagnostico, as avaliações, o ambiente 
analítico, a aliança de trabalho, os objetivos a serem alcançados 
durante o tratamento, e tantos outros importantes temas desta 
terapia, arte, ciência chamada psicanálise humanista.  Então a 
primeira providência de qualquer teoria que trata das 
questões do homem, seria nomear o que se entende do 
conceito de homem e também de sua natureza humana.192  

“Na demarcação teórica da psicanálise humanista as 
paixões fundamentais do homem não estão enraizadas nas 
necessidades instintivas, mas sim nas condições especificas da 
existência humana, em encontrar uma nova relação entre o 

 
192 MILLAN, Salavador; (Comp). Erich From y el psicoanálisis 
humanista.  2 ed. Ed. Siglovinteuno. México. 1982. Pág. 57  
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homem e sua natureza, uma vez perdida a relação da primeira 
fase pré-humana.”193  Quando a psicanálise clássica esboçou 
desde seu primeiro momento um entendimento sobre a 
etiologia das neuroses, ficou impedida de acrescentar novas 
contribuições à ciência psicanalítica.  

Freud foi um cientista seduzido por um modelo de 
compreensão do homem, muito mecanicista e determinista, 
este fator somado ao seu estilo patriarcal e positivista das 
ciências naturais, como a física e a química, transformou o 
inconsciente humano num jogo de forças instintivas, hoje 
chamadas de pulsões da libido194  

Desde o inicio da origem da psicanálise quando Freud 
trabalhava em seus casos clínicos de histeria, viajou a paris 
para tentar compreender estes fenômenos neuróticos com Jean 

 
193 FROMM. Erich. Psicoanálisis de la sociedade comtemporânea. 
México.  Ed. F.C.E. 11 ed. 1976. Pág. 8 
194 “ Freud utilizou o termo libido para referir-se á força pela qual o instinto 
sexual é representado na mente. Reconheceu que o instinto sexual não se 
originava numa forma completa.(...) A teoria da libido refere-se á 
investigação de todas essas manifestações e aos complexos caminhos que 
elas podem recorrer no transcurso de seu desenvolvimento”. Kaplan, 
Harold. Compendio de psiquiatria.  Porto Alegre. Artes Médicas. 1990. 
Pág. 147. “Para Freud, a libido designa a força com que se manifesta o 
instinto sexual”. Defendendo-se da acusação de pansexualismo insistia no 
fato de que o sexual não é genital.  A libido é a energia de todas as 
tendências que se ligam aos instintos da vida, qualquer que possa ser seu 
objeto: amor dos homens, das idéias, das coisas, ou amor de si. Outros 
autores darão nominações diferentes: Para Hesnard, instintividade ou 
apetência. Lacan, energia psíquica do desejo, Iung como um “valor 
energético que pode se comunicar a um domínio qualquer” .Reimão, 
Cassiano.(Comp.) Dicionário de Psicologia. Lisboa. Portugal. Ed. 
Verbo.1978.  Para Erich Fromm. “Energia inteligente da vida”.  A saber a 
idéia do materialismo burguês que explica os fenômenos psíquicos  e 
espirituais como conseqüência direta dos fenômenos físicos. (Espiritu y 
sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1992. Pág.33).    
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Martin charcot195 (1825-1893), todo este aprendizado deu ao 
pai da psicanálise uma forte motivação para desvendar os 
segredos da mente humana.  

Era um homem curioso, disciplinado, estudioso, 
humano, perseverante, e muito amigo de Josef Breuer (1842-
1925)196 Foi o primeiro amigo de uma série de dissidências 
conceituais e teóricas a partir deste primeiro questionamento. 
Este rompante radical e rígido de sua postura prepotente e 
autoritária, lhe trouxe uma enormidade de problemas dentro da 
própria comunidade psicanalítica até que Ernest Jones sugeriu a 
fundação da Associação psicanalítica Internacional, que teria 
como finalidade vigiar, controlar, e punir eventuais deslizes ao 
não seguimento teórico dos conceitos da psicanálise clássica.  

Muitos grandes psicanalistas, amigos de Freud se 
tornaram indiferentes ou mesmo inimigos, porque foram 
expulsos desta dita sociedade, podemos citar os nomes da 

 
195 Neurologista francês, nascido em Paris em 1825 e morto em 1893. 
Professor de Anatomia Patológica, exerceu no Hospital de la Salpêtriére.(...) 
Charcot interessou-se especialmente pelos histéricos, cujas crises são 
provocadas pela recordação de uma forte emoção. Foi um dos primeiros a 
recorrer a hipnose e a sugestão no tratamento das doenças.(...) Charcot teve 
alunos ilustres, como Babinsky, o proprio Freud lhe seguiu os cursos em 
1885.(...)Mas charcot tinha dado forte impulso ás investigações psicológicas 
e abrira camimho a Janet e a psicanálise.   
196 Foi um notável austríaco. No campo da medicina, é reconhecido por 
importantes trabalhos relativos á auto-regulação da respiração.(...)No 
entanto foi no campo da psicanálise que ele passou á historia ao usar, com a 
paciente Anna O., o que denomina catártico e ter sido o autor da 
observação fundamental relativa á descoberta de uma relação dos sintomas 
com os acontecimentos psíquicos.(...) Foi BREUER quem inspirou FREUD 
no interesse pelo recurso da hipnose e lhe falava de Anna O. antes da ida 
deste a Paris estudar com Charcot. Em conjunto publicaram em 1895 , 
estudos sobre histeria.(...) No mesmo ano Breuer se afastou de Freud em 
relação à etiologia sexual das neuroses, na qual não acreditava. Zimermann, 
David. Vocabulário Comtemporâneo de psicanálise. Porto Alegre. Artmed. 
2001. Pág.57.  
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Adler, Iung, Karen Horney, Fenichel, Lacan, Erich Fromm e 
vários outros teóricos da psicanálise. Estas atitudes sectárias e 
ortodoxas nunca ajudaram em nada a ciência psicanalítica, pois 
o erro de Freud foi ter fechado a questão da etiologia das 
neuroses sobre o prisma da libido, e além disto entendê-la de 
forma determinista a todo e qualquer sintoma no homem, como 
se o ser humano fosse pura pulsão libidinal. Acreditamos que a 
sexualidade é mais um dos instintos vitais da natureza, entre 
outros tão importantes ou mais fundamentais para a 
sobrevivência do homem. 

Aqui esta a diferença entre a psicanálise clássica e a 
psicanálise humanista, enquanto uma busca a força básica que 
motiva as paixões e dos desejos humanos na libido. Ainda que 
poderíamos concordar com a relevância desta pulsão vital no 
organismo, não é de nenhum modo a força mais importante 
existente no homem. Na psicanálise humanista a força mais 
poderosa que motivam a conduta do homem nasce das 
condições da sua existencial, social, política, econômica, 
cultural, educacional.197 

Erich Fromm dava uma importância a outras influências 
na formação do caráter, como sendo uma segunda natureza, 
dizendo que a teoria da libido é biológica com uma orientação 
fisiológica mecanicista fundamento da teoria clássica.198  
Defendia a idéia de se fazer uma revisão em alguns conceitos 
da teoria freudiana clássica; na teoria dos impulsos, do 
inconsciente, da sociedade, da sexualidade, do corpo 
feminino, e do método psicanalítico.199 Eu ainda 
acrescentaria a sua concepção de natureza humana, o seu 

 
197FROMM, Erich. Psicoanálisis de la sociedad comtemporânea. Ed. 
Paidos. México. F.C.E. 11 ed. 1976. Pág.31 
198 FROMM, Erich.  La crisis del psicoanálisis. Ed. Paidós. Barcelona. 
España. 1971. pág. 17 
199 FROMM, Erich. Ibidem. Pág. 36 
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ento psicanalítico. 

                                                

conceito de energia psíquica, a finalidade dos instintos, e a sua 
visão do tratam

O conceito do inconsciente freudiano era a sede dos 
impulsos reprimidos, principalmente nas viscitudes da ação da 
libido no desenvolvimento infantil, e sua visão de sociedade se 
limita a uma critica da repressão sexual.200  A visão do 
inconsciente na psicanálise humanista se estende a toda suas 
dimensões sociais, culturais, histórica, política e econômica, 
não fica reduzida a uma preocupação organísmica, para 
descrever o modo operacional da máquina perfeita chamado 
corpo humano. O homem não é uma máquina regulada por uma 
química de tensão e regulação. Entendemos o homem de forma 
diferente a ser compreendida em toda sua totalidade e tem a 
necessidade de se relacionar socialmente com os demais.201  

O homem na sua expressão existencial está 
intrinsecamente relacionado pelas mais diversas condições, seu 
modo de pensar, seu estilo de vida, seu nível de consciência 
política, sua situação financeira, seus estudos particulares, seu 
nível de inteligência. Esta totalidade talvez em ordem de 
prioridade seja mais fundamental do que propriamente a 
expressão da sexualidade, e ainda poderíamos dizer que talvez 
o instinto sexual não seja simplesmente um meio de dar 
continuidade da espécie, mas sim de exigir do ser humana uma 
postura de relacionamento afetivo, num processo ascendente 
rumo a concretização do amor. 

Outro fator preponderante diz respeito o nível de 
desenvolvimento da consciência em relação à própria 
existência. O tratamento analítico humanista poderia aportar as 
condições para este processo de humanização onde o paciente 
tomaria consciência de sua alienação. Pensar a existência inclui 

 
200 FUNK. Rainer. Fromm: Vida e Obra.  Ed. Paidós. Barcelona. España. 
1987. Pág.19   
201 FROMM. Erich.  La crisis del psicoanálisis.  Barcelona. España. Ed. 
Paidos. 1971. Pág. 15.  
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refletir sobre a própria vida e dos objetivos que alguém queira 
alcançar, é abrir caminho para a utilização de toda a 
inteligência organísmica. Esta compreensão passa 
necessariamente por aprender a dialogar e não a impor, além de 
expressar afeto e amor, pois este sim é o remédio por 
excelência para curar qualquer sofrimento emocional.  

Estas aptidões são aprendidas muitas vezes com um 
custo bastante alto através dos erros e acertos. Acredito que um 
dos instintos vitais mais importantes e fundamentais para a 
plena saúde emocional e psíquica tem a ver com a expressão 
afetiva, onde o dar e o receber é uma necessidade das mais 
elementares da vida de um ser humano. Porém só a fraternidade 
não basta existe outras necessidades instintivas proeminentes 
também importantes, para dar uma resposta a psique humana, 
temos de abrangê-la dentro de uma visão transdisciplinar.  

A questão fundamental no atendimento analítico ou 
mesmo na formulação de uma teoria recai sobre a necessidade 
de compreender o homem numa visão da sua totalidade, para 
poder restabelecer o equilíbrio de todas as necessidades 
inerentes à condição humana. Seria um erro demasiado 
grosseiro trabalhar em análise com o paciente sobre somente 
um enfoque teórico de uma abordagem psicanalítica.   

Acreditamos que a única saída possível é num futuro 
bem próximo estejamos preparados para pensar a condição 
humana não a partir de uma abordagem teórica, mas de todas 
aquelas hoje existentes, porque sem duvida todas de uma certa 
forma contribuíram para o esclarecimento e compreensão de 
uma parte do ser humano. 

Necessitamos sair deste paradigma fragmentado de 
especialização para numa atitude de grandeza saber ouvir, ler, 
estudar, comparar, criticar, juntar conceitos de outras ciências 
ou das teorias da própria psicanálise. Esta 
transdisciplinariedade exigirá dos psicanalistas uma atitude 
autônoma. O autodidatismo será um caminho onde o próprio 
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pesquisador poderá pensar o homem e sua existência a partir de 
suas próprias inquietações. Esta busca é o elo de ligação tão 
necessária entre o conhecimento e a existência do homem. Esta 
abertura poderá demonstrar muitas visões diferentes, alargando 
a consciência e aumentando a simplicidade diante da própria 
natureza humana.  

Dentro desta perspectiva de um autodidata, os estudos 
tomarão um rumo diferente, pois sairemos de uma condição de 
mero receptor e leitor de um autor, para apreciar, pensar, outras 
teorias psíquicas, alargando o enfoque da sua própria ciência. 
Esta experiência foge dos cânones acadêmicos do controle e da 
obrigação, e se encaminha para estudar todos os temas que são 
de seu real interesse, e de importância para a sua própria vida. 

Não importando se contraria os conceitos vigentes da 
comunidade cientifica. Os grandes homens da ciência só 
existiram, porque ousaram ser diferente, caminharam com suas 
próprias pernas, realizarem um projeto de curto médio e longo 
prazo, e esta decisão cabe a cada pessoa, e só ela poderá 
descobrir o valor do conhecimento e da cultura por um 
processo de autodescoberta, aprimorando por vontade própria 
seu próprio estilo de pesquisa. 

Os grandes cientistas e teóricos como por exemplo: 
Freud, Marx, Einstein, Heidegger, Sartre, Victor Frankl, Isaak 
Newton, Descartes, Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Bruno 
Giordano, e outros grandes humanistas como Martin Luter 
King, Gandy, Madre Tereza de Calcutá, Sócrates, Jesus Cristo, 
Buda, Maomé, homens que mudarão a historia da humanidade. 
Sem o homem a existência perde o seu significado, e se 
pensarmos no potencial do Ser humano, podem acreditar que 
em algum momento surgirá algum líder capaz de aglutinar 
todas estas forças no sentido de garantir a vida e defendê-la em 
toda sua dignidade na face do nosso planeta. 

A saúde mental tem muito haver com o estilo de vida, 
como as condições de trabalho, a vida em família, alegria e 
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satisfação no trabalho, e além disto estar inserido numa busca 
constante de autoconhecimento, tudo isto para aumentar sua 
capacidade de amar. Uma análise verdadeira amplia o raio de 
compreensão sobre determinado problema, leva o paciente a 
fazer outras considerações possíveis, saindo de um modo 
estratificado de comportamento para agir diferente.  

Em uma instância se faz necessária despertar toda sua 
criatividade, para poder se liberar de alguns vínculos 
incestuosos, “por um sentido de identidade baseado no 
sentimento de um eu que tem como sujeito e agente de seu 
potencial, para captar de sua realidade interior e exterior a nós 
mesmos, quer dizer, pelo desenvolvimento da objetividade e da 
razão.” 202  A consciência se amplia de tal modo sobre o fato da 
sua existência. O que realmente se esta fazendo em relação a si 
mesmo. 

Para poder sorrir para a vida é necessário estar bem 
consigo mesmo, quando alguém sente dentro de si uma tristeza, 
um desânimo, ou insatisfações, toda a sua realidade pessoal, 
familiar e profissional fica atingida por esta condição 
emocional. A alegria em existir está implicada no grau de 
consciência que se tem sobre seu próprio estado de 
inconsciência, na verdade não é a existência que é culpada 
deste sofrimento emocional, mas sim suas atitudes seu modo de 
pensar a vida e suas estratégias inconscientes equivocadas.  

Todos os grandes sistemas de pensamento, descobriram 
o valor de se ter uma compreensão da totalidade do homem, 
alguns cientistas na época do iluminismo com toda sua cultura 
ocidental, defenderam uma idéia diferente principalmente na 
psicologia, começando pelo psicólogo alemão chamado 

 
202 FROMM, Erich. Psicoanálisis de la Sociedad comtemporânea.  
México. Ed. F.C.E. 11 ed. 1976. pág.171.(Esta citação no original encontra-
se em espanhol.) 
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Wilhelm Wundt (1832-1920)203, considerado o pai da 
psicologia experimental, logo depois fundou o primeiro 
laboratório de psicologia experimental em 1879, direcionando 
seu foco de pesquisa para poder medir em particular a sensação 
mediante um estimulo físico.  

Logo depois surge então John Watson (1878-1958), 
Professor da Universidade de Baltimore, era um cientista 
combatente da psicologia da introspecção, não acreditava de 
que os homens pudessem realmente perscrutar sua própria 
consciência, considerava este tipo de estudo de um nível 
literário. 

Em seus trabalhos com a psicologia animal do processo 
de aprendizagem de um percurso em um labirinto com ratos 
pudessem ser aplicados á psicologia da criança (...) Daí sua 
decisão de dar preferência à observação dos comportamentos 
ou as condutas das pessoas, como se faz nas ciências 
naturais.(...) Assim nasce o behaviorismo, ciência do 
comportamento, cujos enunciados descreveu num artigo em 
1913.204 

A etimologia da palavra comportamento, surgiu da 
palavra inglesa behaviour. Esta doutrina surgiu nos fins do 
século dezenove em reação contra a psicologia da introspecção. 
Foi com Ivan Petrovitch Pavlov (1849-1936), que em  1904, 
obteve seu prêmio Nobel de Medicina pelos seus trabalhos 
sobre circulação sanguínea e a digestão.  

Estudou as secreções gástricas e descobriu os 
mecanismos do reflexo condicionado.(...) Apercebeu-se, que o 
cachorro não salivava somente quando olhava os alimentos, 
mas também sobre o som de uma campainha, com a condição 
de que eles deveriam estar associados á percepção da 

 
203 REIMÃO, Casiano.(comp). Dicionário de Psicologia. Ed. Verbo. 
Portugal. 1978. Pág.583. 
204 Ibidem. Pág. 581. 
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comida.(...) Ele afirma que estas significações estão 
memorizadas por um reflexo condicionado, porque o som da 
campainha significa refeição, como a palavra significa a coisa. 
A reflexologia de Pavlov permitiu compreender como se podia 
fazer e desfazer qualquer educação desmontá-la peça por 
peça.205 

O behaviorismo pretende ser uma ciência objetiva, por 
isto não aceita os estados de consciência subjetivos, esta 
interessada no que passa ao nível de comportamento externo, 
em relação aos estímulos e respostas.(...) O comportamento se 
estende por ajustamento sucessivos em relação à atividade 
psíquica da aprendizagem e adaptação.(...) O Behaviorismo 
interessa pelos problemas da educação, visto que os 
comportamentos dependem dos condicionamentos e da 
aprendizagem.206 

Um dos representantes desta escola atual é Frederic 
Skinner, terminou sua graduação em letras no Hamilton 
College e o doutoramento em Psicologia na universidade de 
Minnesota, e desde 1948 é professor da universidade de 
Harvard.(....) O animal encontra-se fechado na caixa de 
Skinner, mas ele tem a sua disposição uma alavanca em que 
pode carregar e conseguir assim uma recompensa sob a forma 
de água ou alimento, isto é  utilizado para um mamífero, uma 
ratazana, um pombo.  Ele diz que  esta técnica é muito eficaz, 
encontrou resultados com animais e também na pedagogia 
humana. Todos os sistemas de ensino estão programados nestas 
descobertas. 207 

Ainda há pouco falávamos sobre o dilema da liberdade 
e da decisão pessoal. Portanto é muito questionável comparar 
os comportamentos dos animais aos dos homens, primeiro não 

 
205 Ibidem Pág. 376. 
206 Op. Cit. Pág.84. 
207 Ibidem Pág. 60 e 465.  
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podemos retirar-lhe a subjetividade e tampouco o seu nível de 
consciência. Eu penso que este adestramento para a obediência 
e a repetição traz mais malefícios do que resultados. Um dos 
motivos é percebemos o estado de dependência e alienação dos 
alunos e dos funcionários de empresas que se encontram num 
total estado de morbidez intelectual por este processo de 
adestramento. 

E com razão a psicologia do comportamento só pode ter 
excelentes resultados em instituições como no exército, nas 
escolas, em algumas famílias, porque o objetivo consiste em 
obter uma mudança ou uma meta especifica. Veja bem as 
instituições querem, e para alcançar tal objetivo, se utilizam 
deste sistema de condicionamento de estimulo e resposta, para 
ter comportamentos  desejáveis se reforça com um prêmio.  
Trata-se de tornar o homem um robô programado para cumprir 
ordens e realizar tarefas, este tipo de proposta educacional os 
torna medíocres, espécie de zumbi, vive para cumprir os 
horários e ordens dos superiores. 

Logo depois são jogados no mercado de trabalho e 
diante da própria existência, como não aprenderam a pensar por 
si mesmos, a tomar suas próprias decisões, a fazer suas próprias 
escolhas, ficam aguardando a sorte chegar. A grande maioria 
entra numa espécie de crise existencial, pois os problemas de 
apresentam exigindo não o cumprimento de ordens, mas de 
lançar em novas buscas onde o centro de avaliação não é mais 
o chefe ou o professor mais sua própria pessoa. Anestesiado 
por estes condicionamentos tende a iniciar um processo de 
descondicionamento, onde o centro das decisões é ele mesmo.  

A existência é muito exigente e todos aqueles que 
vivem sob um estilo de vida rígido e repetitivo, se torna sem 
atrativo, tudo sempre foi como sempre estava. Eu começo a 
acreditar de que o ser humano é muito diferente de um animal, 
sabe porque? Quando existe uma apresentação de uma ópera, 
de uma orquestra sinfônica, de uma poesia, de um filme no 
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cinema, da pintura de um quadro, da invenção do telescópio, de 
um avião, de um submarino nuclear, da Internet, do telefone 
celular, das associações civis e de ajuda humanitária, da alegria 
e felicidade experenciadas nas relações afetivas e amorosas 
chega-se à conclusão de que o homem é muito diferente do 
animal.  

Biologicamente temos alguns instintos parecidos mas 
não iguais. O homem desde seu inicio civilizatório, sempre 
procurou transcender o seu mundo primitivo e arcaico. A 
consciência existe quando ele consegue fazer as seguintes 
perguntas: De onde vim? Para onde eu vou? E, qual a 
finalidade de minha existência neste planeta? Ele tem 
consciência de estar aqui e agora, ele não é um nada, tem uma 
inteligência e sabe que para conviver numa sociedade tem de 
respeitar normas, leis e regras. 
            Se não existisse a consciência não existiria a culpa, a 
inferioridade, o mal estar, a inveja, o ciúme, o amor, o ódio, a 
vingança, a caridade, a sinceridade, a honestidade, a ética, a 
solidariedade, a alteridade, a raiva, a ambição, à vontade. São 
estes sentimentos e emoções constituídos por uma interação 
neurofisiológica e cerebral que proporcionam uma tomada de 
consciência sob o que se passa na sua subjetividade. 

Esta é a diferença entre  a psicologia do comportamento 
e a psicanálise humanista. A humanidade já nos mostrou 
através dos gregos a mais de quinhentos anos antes de cristo a 
idéia da criatividade, da inteligência, das descobertas, da 
análise da realidade, e da importância do ser criativo e 
autônomo plasmado por um principio de busca espiritual e 
psicológica onde a compreensão do todo é a base para 
harmonia e integração de todos os sistemas filosóficos e 
religiosos buscando novas expressões mais desenvolvidas e 
capazes de atender as demandas do homem na sua 
contemporaneidade. As civilizações da Índia, China, Grécia, 
Roma, Palestina, Pérsia, Egito, deixaram um legado de 
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conhecimentos histórico e cultural indispensável para o nosso 
estado atual de consciência das conquistas culturais e 
cientificas. 

Homens como Lao-Tsé, Buda, Isaias, Heráclito e 
Sócrates, e depois no solo palestino, Jesus e os apóstolos; 
Quetzalcóatl nas terras americanas; e mais tarde ainda em solo 
árabe, Maomé, todos ensinaram a idéia da unidade do homem, 
da razão, do amor e da justiça como metas que o homem tem 
que se esforçar para alcançar.208  

 Todas estas filosofias de vida têm algo em comum, 
buscam de todos os modos à comunhão, a solidariedade, entre 
os homens além de intensificar o valor e a dignidade, na busca 
de sua plena humanização desde homem cujo fim da sua 
existência não é somente o ter, nem a acumulação do capital, 
nem a morte, mas sim a sua máxima expressão de si mesmo.209 

A titulo de esclarecimento também vamos realçar a 
origem da psiquiatria, seus fundadores e continuadores, além 
da especificidade. Philippe Pinel(1745-1828), é considerado o 
fundador da psiquiatria. Durante muitos séculos os doentes 
mentais foram considerados como criminosos, possuídos pelo 
demônio, irrecuperáveis. 

 Pensava-se então em torná-los inofensivos para 
assegurar a tranqüilidade e a segurança pública, por isto, 
eram colocados nas cadeias, aplicando-lhes castigos bárbaros. 
Foi o primeiro psiquiatra a tratá-los como doentes, procurando 
entender o seus comportamentos, até que 1838 se promulgou 
uma lei que definiu as condições de internamento destes 
doentes mentais.210  

 
208 FROMM, Erich. Psicoanálisis de la sociedad comtemporânea. Ed. 
Paidós. México. 11ed. 1976. pág.292-No original encontra-se em espanhol. 
209 FROMM, Erich. El amor a la vida.  Ed. Paidos. Buenos Aires. 
Argentina. 1985. Pág. 166 
210 REIMÃO, Cassiano. Dicionário de Psicologia. Ed. Verbo. Portugal. 
1978. Pág.387. 



 167 

                                                

             A psiquiatria é uma ciência do diagnóstico e da 
terapêutica das doenças mentais. Primeiro separou-se da 
psicologia, da neurologia (estuda as perturbações da fisiologia 
nervosa) depois incorporou a psicofarmacologia e psicometria e 
com isto alargou-se a aplicação do tratamento das doenças 
mentais. Por exemplo, à psicose maníaco-depressiva, 
caracterizada pela alternância de acesso de superexitação e de 
depressão. Os estudos da psiquiatria indicam que isto é o 
resultado do mau funcionamento do cérebro ao nível do 
hipotálamo, regulador do humor. Parece estar ligada a uma 
predisposição constitucional.211  

A psiquiatria é o ramo da medicina que lida com os 
distúrbios mentais.(....) foi a ultima especialidade a ser 
incorporada a medicina. Embora todos sabemos que o estudo 
do comportamento humano é tão antigo quanto a historia 
registra, nestes últimos duzentos anos os distúrbios mentais 
foram considerados como dentro dos limites da medicina. 212 

A história da psiquiatria teve sua origem com 
Hipocrates de Cós (450-355 AC) sua contribuição 
significativa é em relação às doenças causadas por 
desequilíbrios nos quatro humores (sangue, fleuma, bílis negra 
e bílis amarela), procurou as causas para a epilepsia, chamada 
de doenças sagradas. Platão (427-347 AC) Em timeu, Fedro e 
a  república, descreveu dois tipos de demência: aquela a qual a 
alma apetitiva perdeu o domínio racional e a demência 
inspirada nos deuses, “demência divina”.   
             Saindo da civilização grega, e entrando no Império 
Romano, Galeno (130-200 DC) vivia na Ásia Menor 
(Turquia), consolidou os pensamentos de Hipocrates, Platão e 
Aristóteles, de que a depressão era causada pelo excesso de 

 
211 REIMÃO, Cassiano.(Comp). Ibidem. Pág.341 e 440 
212 KAPLAN, Harold.(Comp). Porto Alegre. Artes Médicas. 1990. Pág. 9 à  
19. 
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bílis negra exercendo influencia até o séc. XIX. Avicena (980-
1037 DC) viveu na pérsia, o seu tratado sob os cânones da 
medicina reconheceu que certas doenças fisiológicas eram 
causadas por distúrbios emocionais.  

No fim da Idade Média e no inicio do iluminismo, 
surgiu Paracelso (1483- 1541) desfez o mito de que as doenças 
eram causadas pelos demônios, mas sim naturais. E 
sistematiza uma séria de doenças a serem tratadas com 
substâncias químicas (ausência de psicoterapia).  Thomas 
Willis (1622-1675) Reconheceu as doenças relacionadas às 
disfunções cerebrais, atribuem a histeria a espíritos animais 
perturbados e não uma agitação uterina. Benjamin Rush 
(1745-1813) Publicou o primeiro livro sobre psiquiatria nos 
Estados Unidos, foi considerado o pai da psiquiatria norte 
americana.  

 Wilhelm Griesinger (1817-1868), proclamou que as 
doenças psiquiatricas são doenças cerebrais e que a 
psiquiatria tinha se tornado uma especialidade médica; 
fundou a especialidade de neuropsiquiatria. Karl 
Kahlbaum (1828-1899), Fez a primeira descrição da catatonia 
(posteriormente um sub-grupo de demência precoce. Eugen 
Bleuer (1857-1939), criou o termo “esquizofrenia” e descreveu 
seus sintomas. 

Ugo Cerletti (1877-1964), A terapia do eletrochoque 
foi usado pela primeira vez em 1938, como um modo de 
produzir convulsões, para aliviar a psicose, foi utilizada 
primeiro na esquizofrenia e depois nas psicoses maníaco-
depressiva. Roland Kuhn nascido na suíça em 1958, fez uma 
pesquisa com mais de quinhentos pacientes psiquiátricos, por 
um período de três anos, com imipramina (trofanil) e a 
descoberta de que este medicamento uma ação potente  ação 
antidepressiva. Este pequeno relato histórico do 
desenvolvimento da psiquiatria esclarece com bastante nitidez 
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o campo de atuação da psiquiatria que diga-se de passagem, é 
bem diferente dos postulados teóricos da psicanálise humanista. 

Agora iremos sistematizar as principais idéias de Erich 
Fromm em relação à psicanálise humanista. Ele afirma que um 
dos valores mais fundamentais do ser humano é quando ele 
coloca em prática a compaixão, o amor, o sentido de justiça e 
da verdade, em resposta a uma situação política, social e 
cultural de nossa sociedade capitalista industrial atual e de 
ações concretas da prática destes valores.  

O despertar do humanismo se torna um protesto contra a 
invasão do Iraque, da pobreza e miséria mundial, da exploração 
dos paises mais ricos em relação aos mais pobres, a falta de 
uma distribuição mais justa dos recursos do capital econômico, 
de todos os tipos de perseguição e de tortura, da proliferação 
das armas nucleares, da poluição dos rios e do desmatamento 
desequilibrando os ecossistemas ecológicos, colocando em 
risco a nossa sobrevivência na terra. Quem se diz humanista 
não pode concordar com o racismo, com o aumento da 
pobreza a nível mundial, com o processo de desumanização 
praticado pelos grandes conglomerados multinacionais. 213  

A humanidade através de seus humanistas tem lutado 
para ensinar as pessoas a vencer a inveja, a falsidade, a 
ganância, o ódio, o ciúme, e de conseguir viver numa dimensão 
de cooperação, da verdade, da distribuição, do amor, da 
confiança, para poder alcançar uma existência saudável livre 
das doenças emocionais e orgânicas.214  

Todos os grandes humanistas aqui já citados como um 
Buda, os profetas, Jesus Cristo, Eckart, Spinoza, Marx, 
Shweitzer não eram passivos e acomodados. Eles eram pessoas 
bastante realistas e na sua maioria não foi perseguido e 

 
213 FROMM, Erich.  La revolucíon de la esperanza. México. F.C.E. 1992. 
Pág. 138. 
214 FROMM, Erich. Del tener al ser.  Barcelona. España. 1991. Pág. 19 
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caluniado por simplesmente praticar os valores e virtudes mais 
em dizer a verdade.  Questionaram o poder estabelecido, não se 
importavam com títulos, tampouco a fama, não se deixavam 
enganar pela superficialidade e das falsas promessas, mas 
tinham consciência de que os poderosos eram capazes de matar 
os profetas.215  

O pensamento humanista se caracteriza no homem 
porque toda a humanidade esta contida em cada ser humano, e 
que ele irá desenvolver esta “humanitas” no decorrer do 
processo histórico. Esta conclusão nos remete a entender que 
no mais íntimo do inconsciente humano está presente todo um 
legado de experiências ancestrais de varias gerações, além de 
proporcionar através da análise uma aproximação cada vez 
mais acentuada rumo ao seu processo de humanização. E nesta 
realização existencial o homem experimenta uma sensação da 
sua própria humanidade contida na sua superação limitante de 
crenças ou neuroses que bloqueavam a livre expressão de suas 
qualidades e talentos.216 

Esta visão humanística tem haver com um compromisso 
na expressão de todo o seu ser existencial e emocional, 
resgatando a sua auto estima despertando dentro de si todas 
aquelas forças adormecidas pelo medo e pelas formas de 
pensamento derrotista. O psicanalista é um agente de 
transformação psíquica porque consegue passar durante o 
tratamento analítico, uma expressão de vida, de alegria, e de 
conquistas, de plena realização existencial. Este clima analítico 
insere no analisando dentro de uma outra perspectiva de vida, 
onde a luz e o sol começam a fazer sentido, proporcionando o 
calor necessário para ter forças necessárias para enfrentar todos 
os dilemas e problemas existenciais.  

 
215 Ibidem. Pág. 35. 
216 RAINER, Funk.Vida e Obra. El amor a la vida.  Ed. Paidós. Barcelona. 
España. 1999. Pág.134. 
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           Se nós optamos por esta orientação psicanalítica 
devemos abandonar todas as formas de organicismo 
fisiológico, daqueles determinismos que estereotipam as 
pessoas com estigmas pelo resto de suas vidas. Como se a 
solução das doenças estivesse na confirmação de um nome para 
delimitar o seu quadro nosologico. Esta objetividade é própria 
das ciências exatas e naturais,  porque conforme seu objeto de 
estudo, necessita de um controle total sobre o fenômeno, além 
de um empirismo solidificado pela mensuração e comprovação 
dos dados aferidos por uma determinada comprovação 
cientifica, nos laboratórios esta prática tem um alto grau de 
significância e valor pois conseguem repetir os mesmos 
experimentos tornando-os uma pratica universal. 

Nas ciências humanas e sociais, como é o caso da 
psicanálise, o procedimento cientifico toma outras formas de 
confirmação, entendendo o tempo histórico e cultural de cada 
paciente, este olhar de aceitação e de valorização das 
potencialidades, confirmam somente não um estigma sobre um 
comportamento social, mas dar o tempo necessário de 
maturidade, e iniciativa dentro de suas condições psicológicas, 
para poder sair de seu ganho secundário, romper com as 
barreiras do medo e das inibições.  

É um exercício cotidiano e continuo até estar preparado 
para poder lançar-se para uma nova compreensão da sua 
realidade. Se o ser humano é toda esta complexidade como 
poderemos reduzi-lo a um simples fenômeno de 
comportamento, não temos como determinar um diagnóstico 
sob um enfoque teórico psicanalítico.  

Quando iniciamos a formulação de nossa hipótese de 
trabalho clinico, nos damos conta do envolvimento de diversas 
variáveis interagindo junto a este mesmo fenômeno. Para 
iniciarmos uma entrevista, precisamos estabelecer 
primeiramente um vinculo de confiança, onde o ambiente 
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transcorra dentro de um clima de plena liberdade para poder 
expressar todas as suas emoções e intimidades. 

Em se tratando de pesquisa na ciência psicanalítica, não 
temos como incorporar os modelos metodológicos das ciências 
naturais, a primeira dificuldade que nos deparamos é quanto ao 
objeto (aqui se trata de uma pessoa), para delimitar um 
fenômeno hipotético de estudo em relação ao um determinado 
sintoma ou doença, estaríamos novamente reduzindo esta 
pessoa dentro de um paradigma farmacológico, fisiológico, 
organicista, agindo dentro deste enfoque cairíamos dentro de 
um modelo mecanicista biológico e químico.  Quais são os 
modelos teóricos e metodológicos usados na medicina e 
psiquiatria. 

Quando se trata de uma ciência do homem, incorpora-se 
a ela uma condição subjetiva e inconsciente, mesmo optando 
por algumas categorias, toda a análise de dados diz respeito 
somente a uma parte da realidade da subjetividade desta 
pessoa.  

O enfoque metodológico mais próximo desta condição 
intersubjetiva, e transubjetiva dos sintomas psicopatológicos ou 
de estudos clínicos ou de temas pertinentes à psicanálise é o do 
paradigma da complexidade. O método surge no decorrer da 
própria aplicabilidade dos encontros e desencontros, das 
buscas, das incertezas, mas também dos achados, das 
descobertas, enfim, a cada passo irá se reafirmando e se 
organizando um modo próprio e autodidatico de fazer pesquisa. 

É no próprio inconsciente que se dá toda a 
possibilidade desde a interação e atenção a todo o seu 
mundo instintivo até as possibilidades criadas pela própria 
humanização de seus sentimentos, emoções, valores, 
virtudes e atitudes tornando-o de fato humano. Esta 
transcendência de evolução ajuda o homem a conseguir a 
realização de encontrar-se diante da alegria e satisfação de 
viver.  
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A psicanálise humanista propicia a cada encontro, um 
especial encontro consigo mesmo, conhecendo-se tem 
condições de ampliar cada vez mais a sua verdadeira 
identidade, assumindo-se com todo seu potencial mais também 
com suas limitações.  A diferença da abordagem da 
psicanálise humanista em relações as outras formas de 
tratamento esta em relação a sua visão da natureza 
humana, e no enfoque de trabalhar sobre as suas 
potencialidades bloqueadas. 217 

A ética humanista é uma das características da natureza 
humana, porque nela encontra sua felicidade e realização, na 
afirmação da sua verdade, de sua postura, de sua sinceridade 
para com todo é qualquer ser humano que ele se relacione. O 
sentido de amar e dar afeto não é algo transcendente, mas sim 
inerente a sua condição humana, não é uma graça espiritual, 
tampouco algo dado por alguém, mas uma vontade de querer 
bem ao outro, confirmando este amor com gestos de caricias e 
afetos.218  
          Todas as culturas aportam valores éticos muitas vezes 
necessários para a boa convivência em sua própria sociedade, e 
existem outras que garantem a permanência da injustiça, 
principalmente quando estão anexadas as leis e normas 
jurídicas e legais. Quando estas normas, regras, regulamentos, 
afrontam e agridem as necessidades mais elementares da 
natureza humana, ela deixa de ser ética para se colocar num 
plano antiético, neste momento é necessário discutir estas 
éticas, para aprimorá-la e dar a ela um novo sentido de justiça e 
de saúde. 

A desumanidade se baseia sempre num legado jurídico 
injusto onde mesmo diante da injustiça, da miséria e da fome, 

 
217 SALVADOR, Millan.(Comp.). Erich From y el psicoanálisis 
humanista. Ed. Siglovinteuno. 2 ed. México; 1982. pág.60 
218FROMM, Erich. Ética y Psicoanálisis. México. F.C.E. 3 ed. 1998. 
Pág.26  
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fica garantido a legalidade antiética da lei, esta desonestidade 
comtém uma perversão patológica, porque exclui e não inclui, 
cuida dos interesses do estado e de uma minoria privilegiada, 
então não se faz justiça, se usa a lei para dar sustentação a 
ilegalidade da desigualdade social, mas com garantia total a 
propriedade publica e privada.  

A justiça é cega, em nosso país já esta se tornando uma 
verdade, porque as próprias leis são feitas e promulgadas 
sempre por uma elite, quando não se consegue dar o respeito 
devido à dignidade humana, a ética perde seu poder de ação, 
cai no esquecimento, as pessoas vitimas deste estado de 
injustiça iniciam um processo de barbárie e violência. Isto é tão 
verdadeiro e concreto porque já vem acontecendo nas prisões e 
favelas, onde existe toda uma legislação legal e ética diferente 
do aparato jurídico da sociedade. 

A prioridade na psicanálise humanista está relacionada a 
descrever a natureza humana conhecendo toda sua 
manifestação inconsciente e sua complexidade, associada às 
condições de atender às necessidades básicas da existência 
humana. Mas o próprio homem tem muito medo da própria 
solidão, sente-se perdido e angustiado sofre de um mal estar e 
uma inquietação, para não pensar e sentir sozinho compensa 
com outras formas de prazeres, pelo menos para esconder a sua 
própria necessidade de amor e afeto. 

Muitas pessoas consomem coisas, pessoas, objetos, bens 
matérias, tudo para manter a mente sempre ocupada, porque 
sua maior dificuldade e entrar dentro de si mesmo e tomar 
consciência da sua real necessidade de afeto. A pior 
experiência é sentir abandonado, não porque as pessoas não 
gostem dele ou dela, mas por toda uma dificuldade de aceitar o 
amor, esta lógica tem haver com a rejeição e o abandono, 
inconscientemente se enchem de atividade, falam do amor, 
escrevem livros, fazem suas apologias, mas não conseguem 
viver um compromisso profundo de amor com alguém.  
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Até porque antes desta necessidade, ele já tinha 
confirmado seu compromisso com algo que ele acredita ser 
mais importante, uma crença, uma ideologia, uma filosofia, por 
ordem de prioridade ele sempre vai optar para defender sua 
ideologia, a desobediência desta crença faz-lhe sentir muito 
culpado, mesmo assim continua sentindo-se infeliz e doente.219 

Dentro de todos os humanismos o humanismo da 
psicanálise se destaca entre uma consciência autoritária e da 
tolerância. Esta diferença é fundamental, enquanto uma 
acredita no poder da força, da imposição, do medo, da 
obrigação, da coerção a outra convive com a limitação, com o 
dialogo, com a aceitação das diferenças, com os erros e acertos, 
com a solidariedade, com a verdade, com a negociação, com a 
confiança. 
            Ter a consciência de que devemos tolerar, mas também 
acompanhar, orientar. Acreditar é ter fé no homem, em todas as 
suas possibilidades de desenvolver suas potencialidades para 
alcançar todos os seus objetivos.  Para existir esta 
humanidade tem de estar alicerçada numa ética de valores, 
e isto não é uma simples abstração mais sim uma realidade 
indispensável para a saúde mental e coletiva de uma 
comunidade. Porque em cada homem esta contida todas as 
raízes dae essência da inumanidade, portanto as condições são 
dadas pela natureza, porém necessita um lugar para poder 
desabrochar e colocar em prática.  

A ciência psicanalítica oferece além de uma teoria sobre 
a condição humana do homem e da sua existência, também um 
método de tratamento das neuroses, ela é completa nas duas 
dimensões uma que não se não se preocupa só com a razão o 
intelectual, oferece um método para se comunicar com o 
mundo emocional. Estas duas instâncias do racional e o 

 
219 FROMM, Erich. Y Suzuki. Budismo Zen y psicoanálisis.  México. 
F.C.E. 1964. Pág.115. 
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emocional garantem o próprio desenvolvimento da humanidade 
no homem. Quanto mais consciente de seu papel na existência 
mais condição terá de entender e atender todas as exigências de 
sua própria natureza humana, isto significa o pleno processo de 
humanização, tornar consciente o inconsciente.220  

A saúde mental esta implicada nos modos de agir e 
pensar sobre seu próprio estilo de vida. A vida começa 
desaparecer quando já não existe mais significado e sentido 
para continuar a viver, sem muitos objetivos vivem por viver, 
esquecem de que viver é muito mais que existir. A alienação 
social e pessoal tem ligação direta com a perda o fracasso e a 
doença.  

O hábito de sempre viver numa rotina, torna-se uma 
verdade para a própria pessoa, ela fica cega para enxergar 
outros modos de vida, principalmente quando sua auto-estima 
encontra-se muito baixa. Prefere o silêncio do sofrimento a sair 
daquela situação, porque acredita que esta é a decisão mais 
acertada, é preferível contar com a acomodação do que se 
lançar diante de novos desafios. 

Esta prática é uma violência contra toda lógica da 
natureza, porque nela esta a evolução, a mudança à 
transformação.  Esta consciência esta ofendendo e agredindo 
suas varias potencialidades, porque onde esta o sofrimento, se 
não existe uma atitude não existirá a cura. Esta paralisia 
existencial esta obedecendo às ordens de sua neurose pessoal. 
Esta ignorância emocional é própria de uma consciência 
limitante. Independente de suas reclamações afetivas e 
insatisfações de sua condição de vida, começa a ter raiva e ódio 
de si mesmo, inconformado com a falta de sentido na vida, 
parte para a agressão verbal e física.  

 
220 MILLAN, Salvador.  Erich Fromm y el psicoanálisis humanista.  2 ed. 
Ed. Siglovinteuno. México. 1982. Pág.38. 
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Então se inicia um processo de somatização para 
denunciar aos outros ou a si mesmo o seu estado de 
infelicidade, perdido nestas decisões, se torna um ser amargo, e 
agressivo. No seu próprio silencio se desilude não acreditando 
na possibilidade de alcançar e realizar seus objetivos. A doença 
é uma reclamação que surge a partir de um sintoma, aparece 
em forma de uma lesão em um órgão, esta energia esta muita 
além do poder de ação dos remédios, é preciso antes entender 
estas mensagens com seu significado inconsciente.  

A experiência vivida tem existência de varias 
conclusões e interpretações sobre fatos e acontecimentos, são 
estas idéias fixas e redutoras amparadas por uma emoção, onde 
as imagens se tornam uma realidade virtual primeiro no 
inconsciente e depois na neurose. Existe uma apreciação, 
comparativa de seu estereotipo com outros apresentados pela 
mídia escrita e falados, este modelo sedutor são imagens 
virtuais procurando convencer o telespectador desta sua 
verdade. 

Muitos nem imaginam que estão se revestindo de uma 
capa muito frágil e superficial, uma ilusão impossível de ser 
alcançada até porque está distante da realidade da pessoa. Esta 
imagem tem seu próprio poder de atuação, até porque sem a 
musica e os personagens não conseguem atingir seu resultado 
para poderem vender uma idéia ou produto.  

Não existe algo mágico que possa solucionar um 
problema na existência, sabemos de antemão das dificuldades e 
dos problemas quando olhamos sob o nosso prisma, com a 
nossa apreciação. E quanto mais rígida for a interpretação de 
um determinado problema, mais difícil se tornara à mudança, 
não porque seja impossível, mas talvez porque ainda não tomou 
consciência de seu modo de pensar e agir, ou porque já se 
assumiu diante desta situação, aprendeu a ganhar afeto, 
atenção, piedade, amor através da perda do fracasso e da 
doença. 
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  Esta prática aprisiona a pessoa nesta rotina 
autodestrutiva, retira a liberdade de viver dos amigos e 
familiares, porque todos estão preocupados e vivem em função 
da doença ou do sofrimento dela mesma. No final das contas 
todos saem perdendo e a neurose é a única vencedora, porque 
onde está a doença, a perda, o fracasso, a decepção, encontra-se 
sempre um núcleo neurótico que comanda o espetáculo do 
desastre.  

Portanto a psicanálise humanista tem um 
compromisso com a totalidade do homem, mesmo que isto 
acarrete um monte de obrigações, mas sabemos que sempre 
vale a pena lutar pelo melhor e não pelo pior. Toda forma 
de sofrimento emocional ou afetivo coloca a pessoa em 
perda existencial, retira-lhe a paz tão desejada. Abrir 
caminhos é uma necessidade para todos aqueles que por uma 
livre decisão querem o melhor para sua vida. O processo de 
autoconhecimento viabiliza tal realização, esta análise da vida 
leva-o a pensar sobre aquela situação, e de que modo o erro se 
repete. Sem esta consciência permanecerá nas queixas e 
sofrimentos, por isto o primeiro ato de humanidade é se querer 
bem, e isto tem ligação direta com a seu autoconceito pessoal. 
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Segunda Parte: Capitulo II 
 
 

2.0 - Ciência e pesquisa na visão da psicanálise 
Humanista de Erich Fromm. 

 
 

“O domínio do pensamento manipulativo, está plenamente 
 de acordo com o intelecto, sua evolução é paralela 

 a uma atrofia da vida emotiva.”  
(Erich Fromm) 

 
 
           Este modelo de ciência atual nos impõe uma 

condição muito precária para contextualizar e compreender as 
manifestações de toda a complexidade emocional e do 
inconsciente humano. A realidade das ciências sociais e 
humanas e principalmente a psicanálise exige da parte do 
pesquisador uma orientação mais aberta e flexível para 
compreender a expressão da totalidade do fenômeno estudado, 
não se trata somente de especificar e delimitar o fenômeno em 
si é preciso relacioná-lo em todo o contexto de sua interação 
ambiental, social, histórica e econômica. 

Muitas das ciências pretendem obter a todo custo o 
status de cientificidade lógico dedutiva, permanecendo dentro 
de um paradigma essencialmente positivista e experimental ou 
de pesquisa de campo, tudo com a intenção de apresentar dados 
fidedignos e verdadeiros para mostrar a validade destas 
amostras tendo como finalidade ultima apresentar a 
comprovação por métodos sistematizados e aceitos 
convencionalmente pelos cientistas da academia atual, como se 
fosse o procedimento mais verdadeiro e correto para descobrir 
na essência dos fenômenos às leis gerais de seu funcionamento.  
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Portanto este modo de fazer ciência se distancia ainda 
mais da compreensão do objeto estudado, na medida em que se 
aprofunda na elaboração teórica destes achados necessita 
abarcar somente uma pequena parte deste fenômeno 
fragmentado, isolado, e desconectado de uma totalidade maior.  

Precisamos estabelecer um novo modo de fazer 
pesquisa isto no que diz respeito à psicanálise, pois podemos 
sem duvida considerá-la uma ciência do espírito do homem, 
na análise não de uma racionalidade consciente mais de 
toda uma simbologia imagogica conceitual a partir dos 
diversos modos de manifestação inconsciente. As ciências 
humanas e sociais como, por exemplo, a psicologia, a 
antropologia, a sociologia, a psicanálise são muitos recentes e 
estão ainda em processo de afirmação metodológica e 
conceitual221,  

Mas para entender toda a gama de manifestações do 
homem, precisamos somar os aportes de conhecimento de todas 
estas ciências com o intuito de permanecerem próximas e 
dialógicas entre si, com objetivo de utilizar estes recursos 
interdisciplinares, exigindo destes novos pesquisadores um 
enfoque transdisciplinar que avance no sentido da originalidade 
e criatividade e não na mera repetição de conceitos e teorias 
ditas reconhecidas pelo convencionalismo acadêmico. 

Existe a possibilidade de um debate sobre esta questão 
central sobre a ciência: É possível diante do modelo do 
paradigma atual e suas metodologias aceitar a psicanálise como 
ciência? 

O mundo cientifico poderia aceitar uma ciência que 
tem como objetivo desenvolver uma teoria sobre a 
subjetividade humana para levar o homem a um 

 
221 Fromm, Erich. La revolucion de la esperanza.  Ed. Fondo de Cultura 
econômica. México. 1992. Pág.81 
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conhecimento profundo de sua natureza além de conhecer-
se a si mesmo.222  

É isto que a psicanálise vem desenvolvendo durante 
quase um século, procurando esclarecer através de seus estudos 
clínicos baseados na interpretação destes significados, com 
uma metodologia que seja capaz de dar conta desta 
subjetividade humana. Este condição cientifica exigiu a 
elaboração de milhares de teorias e teóricos na psicanálise, 
procurando sistematizar um método de tratamento das 
patologias psíquicas do ser humano. 

Foi com este cuidado que Freud dedicou toda sua vida 
para apresentar uma teoria que fosse capaz de entender, 
compreender e também curar toda esta gama de enfermidades 
psíquicas e orgânicas. Desde o inicio da psicanálise e diria 
ainda nos primórdios do aparecimento do homem das savanas, 
o bando formava um grupo onde o líder era quem dava 
segurança e ordem aos instintos agressivos e de sobrevivência.  

Este ser primitivo arraigado nas profundezas do 
inconsciente humano ainda não desapareceu, pois está em vias 
de humanização, tentando sair de um estado de barbárie e 
irracionalidade para a convivência pacifica e o uso adequado de 
sua racionalidade. A experiência de Freud com a primeira 
Guerra mundial de 1914 a 1918 e da segunda guerra mundial 
de 1942 a 1946, foram dois fatos muito importantes na sua 
vida. 

 Primeiro que ele mesmo teve que servir ao exército 
como médico, para poder vivenciar toda uma realidade de 
atrocidades e da barbárie humana. Depois a participação de 
seus filhos, que tiveram  de defender o  País. Diante de todos 
estes acontecimentos não podia fechar os olhos para o 
despotismo destas autoridades constituídas, além de perceber o 
prejuízo que isto causou a expansão do movimento 

 
222 Fromm, Erich. Del tener ao Ser. Ed. Paidós. Espana. 1991. Pág. 23. 
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psicanalítico. Muitos de seus colegas psicanalistas se viram 
obrigados a abandonar o seu país de origem devido à 
perseguição dos nazistas. 

Esta realidade monstruosa do devaneio humano em 
busca do poder e da dominação, utilizam os armamentos 
bélicos cada vez mais sofisticados tecnologicamente com o 
aprimoramento das pesquisas e descobrimentos através  das 
ciências, aprimoram armas químicas e biológicas, inclusive 
com a fabricação da bomba atômica e dos mísseis 
intercontinentais cada vez mais sofisticados. Mostram 
claramente que o mundo cientifico estava mais preocupado em 
fabricar armas com a intenção de se tornar uma grande 
industria de exportação destes produtos bélicos, para dominar e 
ter lucro, em nome da morte e da atrocidade humana.223  

 O grau de irracionalidade foi e está sendo tão grande 
que o nosso planeta vive num processo de autodestruição e as 
guerras continuam. Os meios de comunicação e determinadas 
religiões oferecem suporte ao processo de massificação e 
alienação de uma grande parte da humanidade. Hoje já existe 
um movimento no sentido de questionar o papel da ciência e se 
estes investimentos e métodos desenvolvidos justificam este 
direcionamento para o lucro sem levar em conta o prejuízo 
ambiental e social. 

A ciência sempre vai ter um papel de destaque devido a 
sua importância sobre os desígnios da humanidade. Portanto 
uma ciência que está preocupada com metodologias e 
descobertas que tem por finalidade resultados que comprovem 
a sua utilidade lucrativa é antiética no desenvolvimento de suas 
atividades cientificas.  

Deveríamos pensar numa ciência que colocasse em 
primeiro plano o cuidado do homem e não sua alienação e 

 
223 Fromm, Erich. La patologia de la normalidad.  Ed. Paidós. Espana. 
1994. Pág. 122. 
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exploração. Toda esta tecnologia desenvolvida nos grandes 
centros dos ditos paises da modernidade, tem como uma única 
finalidade atender aquelas demandas de paises que possam 
importar estes  conhecimentos a preços bilionários.  

Hoje a ciência psicanalítica tem de dar uma atenção 
toda especial aos problemas da humanidade como, por 
exemplo, a fome, a miséria, o analfabetismo, a falta de 
saneamento básico, a globalização, e a tantos outros temas 
importantes e cruciais a saúde emocional do ser humano. A 
psicanálise como ciência não pode se ater a uma metodologia 
positivista experimental feita de estatísticas e números. 

“Os pesquisadores escolhem problemas insignificantes 
porque as soluções podem ser expressas com números, 
fórmulas matemáticas, em vez de escolher problemas 
importantes e criar novos métodos adequados ao seu 
estudo.”224 Esta nova proposta se atém a uma preocupação com 
a totalidade do homem, mesmo que para isto tenha que fugir 
das normas vigentes da cientificidade atual. Esta ousadia é 
própria da nobreza de espírito dos homens corajosos e 
destemidos que não se escondem atrás da mascara de uma 
instituição e muito menos de uma ideologia para poder sentir 
seguro na sua forma de interpretar a realidade. 

Os psicanalistas de nossa atualidade não podem se 
eximir de seu grau de responsabilidade social e humanitária 
seria por demasiado fácil acreditar que a existência se resume 
simplesmente no atendimento clinico e que determinada teoria 
psicanalítica possa dar conta de toda a dimensão patológica do 
humano. Pensar assim e agir desta forma também evidenciam 
um certo grau de condicionamento cultural e social do qual 
todos nós estamos sujeitos. Estaríamos numa situação muito 

 
224 Fromm, Erich. La Patologia de la normalidad.  Ed. Paidos.  Espana. 
1994. Pág. 122.  
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difícil e complicada se os nossos cientistas tivessem uma visão 
estanque e fragmentada da realidade humana.   
           Uma ciência séria assume o desenvolvimento da 
humanidade do homem a exemplo dos grandes homens da 
historia que deixaram um legado cultural e cientifico para a 
evolução da consciência humana. Podemos citar como exemplo 
a Aristóteles, Spinoza, enriquecidas pelas muitas contribuições 
oferecidas à biologia a filosofia e a sociologia e por todas as 
nossas experiências de uma modernidade racional e empírica 
em vias de transição para uma sociedade interessada em cuidar 
das necessidades mais urgentes do homem em nossa 
atualidade.225  

A psicanálise como ciência tem de desenvolver sua 
metodologia de pesquisa dentro de uma concepção humana e 
mais social do homem na sua modernidade. Precisa rever o 
estatuto conceitual de natureza humana, estudar a implicância 
dos valores éticos, desenvolver projetos de prevenção contra a 
violência, oportunizar uma maior compreensão das emoções e 
da sensibilidade, se interessar em descobrir sobre algumas 
categorias, como por exemplo: autoridade, criatividade, 
consciência, historia de vida, historia da humanidade, evolução 
do homem.226  

A evolução da ciência está diretamente relacionada com 
a melhoria da qualidade de vida do homem. Alguns cientistas 
ou mesmo psicanalistas já tem a consciência de uma verdade 
que vai além das diferenças pessoais ou ideológicas, porque já 
admitem a existência de uma força maior que reforça uma luta 
pelo direito à vida e da dignidade humana. 

 Todos os homens e mesmo a humanidade estão 
ligada por um laço comum independente da raça, cor, ou 
condição econômica, a necessidade de transcender o 

 
225 Apud. Ibidem. Pág. 124 
226 Ibidem. Pág. 125, 126, 127. 
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egoísmo, a inveja, a ganância, a exploração, a dominação, é 
esta condição inumana que precisa ser superada. 

Já começamos a entender que o nosso planeta é um 
grande ecossistema onde todos os sistemas desde os inferiores 
aos mais superiores realizam a sua função, tudo com o objetivo 
de manter a vida e gerar mais vida, o segredo da natureza não 
se conhece pelas suas partes tentando entender o seu todo, ao 
conhecer uma pequena parte do fenômeno da realidade, ainda 
estamos distantes de estabelecer um elo de união com toda a 
complexidade de interações e retroalimentações oriundas de 
uma inteligência que ainda não foi decifrada pela ciência atual. 

Como podemos sair de um paradigma reducionista, 
mecanicista, fisiológico e positivista para uma nova 
compreensão do estudo da subjetividade humana. Temos de 
criar uma proposta de uma ciência mais humana e ética, e foi 
esta a intenção de Erich Fromm no ano de 1957 em apresentar 
um texto onde defendia a necessidade de se criar um instituto 
das ciências do homem.227  

Na verdade temos de reconhecer o grande 
desenvolvimento cientifico e tecnológico das ciências naturais 
e exatas, que tem demonstrado sua eficiência no domínio frente 
aos fenômenos da natureza, mais ao mesmo tempo nos 
convertemos em escravos desta máquina para criar dominação 
e exclusão. Nós de certa forma temos dominado os 
fenômenos da natureza, mais de alguma outra forma a 
tecnologia computacional tem dominado a toda a 
humanidade e dela se tornou dependente.228 

Em se tratando de pesquisa e dos avanços da ciência, 
nos tornamos admiradores e seguidores das altas tecnologias, 
como uma espécie de dogma que pudesse dar as respostas às 
angustias do homem moderno. E talvez seja somente um novo 

 
227 Ibidem. Pág. 15  
228 Ibidem. Pág. 27 
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modo de substituir antigos dogmas. A ciência atual preconiza 
uma valorização de toda aquelas ciências que estejam 
relacionadas ao meio produtivo, por vivemos num sistema 
capitalista. 

As pesquisas escolhidas são aquelas que tenham um alto 
valor lucrativo. Segue a orientação das agências de fomentos 
determinadas pelo governo estatal, e todo este investimento têm 
haver com determinadas exigências da comunidade cientifica, 
são estes representantes da ciência que dizem um sim ou não 
aos projetos de pesquisa, principalmente aqueles que precisam 
de financiamento para a realização, mensuração e comprovação 
de seu projeto de pesquisa.  

Todos os grandes centros de excelência tende a se 
encaixar dentro destas exigências cientificas, para poderem, 
receberem a ajuda financeira do poder estatal, representado por 
alguns doutos que se dizem defensores da verdade e das 
normas e regras das convenções cientifica. A cada ano são 
comunicados as normas, regras e os temas de pesquisa que o 
governo tem interesse. Por isto os órgãos de financiamento 
determinam por assim dizer àqueles projetos que eles acreditam 
estarem dentro de uma utilidade cientifica e tecnológica. 

Então podemos imaginar a avaliação deste poder 
dominante no que diz respeito a pesquisas subjetivas e que 
tenham haver com a realidade social, cultural e psíquica do 
homem. A luta é desigual e preconceituosa porque os 
detentores do poder agem não por um ato de amor ou de 
empatia, mas movidos por fortes interesses políticos e 
econômicos.229 

Se ficarmos no aguardo da aprovação e na avaliação 
destes órgãos reguladores se perderá um grande tempo, 
justamente porque somos conscientes de que fazer ciência e 

 
229 Fromm, Erich. La condicion hunmana actual.  Ed. Paidos. Espana. 
1981. Pág.97. 
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pesquisa exige além do aval institucionalizante e estatal o 
controle e fiscalização das pesquisas que estão sendo geridas e 
realizadas no país. Então toda pesquisa que não estiver dentro 
das especificações teóricas e ideológicas, com métodos 
positivistas empírico experimentais, poderão ser recusadas e 
não serão aceitas, porque determinados problemas de pesquisa 
ou metodologias não são bem vistas aos olhos da comunidade 
cientifica. 

Devemos buscar centros privados e institutos de 
pesquisa que possam investir com recursos humanos e 
financeiros no acompanhamento de novas abordagens 
metodológicas, onde a autonomia e a liberdade do cientista seja 
uma máxima constante. E que toda pesquisa possa servir a uma 
melhor humanização da ciência, dando preferência para estudos 
relacionados com a melhoria da qualidade de vida do ser 
humano, não sentido-se obrigado a seguir determinadas 
diretrizes e metodologias ou ações impostas de cima para 
baixo. 

 Esta consciência precisa ser restabelecida nos meios 
acadêmicos e comunitários criando um ambiente de mutua 
ajuda e de trocas de informações para poder avançar a uma 
transdisciplinariedade onde a preocupação pelo bem estar do 
homem esteja em ordem de critério em primeiro lugar.230 O 
pesquisador tem de tomar consciência saindo desta condição de 
faz de conta que faz pesquisa para assumir-se naquelas 
pesquisas que lhe dão prazer e satisfação.231  

A vida se expressa e tem predominância na textura 
mesma da natureza, mesmo que tentamos delimitar uma área 
especifica de um fenômeno nos deparamos com a realidade 
mais verdadeira, uma essência diversificada onde a existência 

 
230 Erich Fromm. La misíon de Sigmund Freud.  Ed. Fondo de Cultura 
Econômica. México. 1981. Pág.9 
231 Apud. Ibidem. Pág.10 
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da vida só se torna possível graças a sua ligação com a 
cosmogenese. Na antimatéria existe a expressão da totalidade 
da natureza, onde estas leis estão muito além das manifestações 
físicas o que nos obriga a pensar este fenômeno sinergético de 
um modo diferente das ciências naturais.  

Para explicitar o movimento desta energia é preciso 
ampliar o marco teórico e conceitual para formar um novo 
conceito diferente das normas convencionais do conhecimento 
existente. A transcientificidade permite lançar uma observação 
do fenômeno empírico inter-relacionado com a totalidade dos 
fenômenos existentes. Esta percepção não fragmenta ou separa 
o objeto de pesquisa mais consegue fazer uma descrição 
objetiva da realidade priorizando sempre o significado da vida. 

Alguns críticos insistem em dizer que a psicanálise não 
é ciência, principalmente os psicólogos da ciência experimental 
oriundos do meio acadêmico. “Obviamente tal afirmação 
depende inteiramente do que se entenda por método 
cientifico.”232   Infeslimente a prática acadêmica demonstra 
pouco interesse a entender e descrever o objeto de pesquisa na 
sua totalidade, não consegue aceitar novos métodos de pesquisa 
dentro de um contexto maior. 

 Os cientistas fazem uma viagem através de suas 
abstrações e racionalizações. Se pocionam sempre a favor das 
ciências experimentais porque seus fenômenos são controlados 
e mensurados para depois fazerem uma elaboração teórica. 
Dentro desta perspectiva o cientista ainda segue dentro de um 
paradigma da dualidade, do observador e o objeto observado. 
Neste paradigma é necessária a percepção do pesquisador para 
descrever numericamente e com dados estatísticos a realidade. 

Na psicanálise o processo de pesquisa é completamente 
diferente de se ver um objeto sem a intervenção do observador, 

 
232 Erich Fromm. Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud. 10 
ed. Ed. SigloVinteuno.  México. 1997. Pág. 23 
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porque neste tipo de pesquisa não existe um objeto e sim uma 
pessoa dotada de consciência e subjetividade. Então como 
neutralizar qualquer tipo de interferência entre o sujeito e o 
objeto de pesquisa. 

 Dentro desta compreensão temos o discernimento claro 
que isto é impossível, porque ambos estão sendo influenciados 
por um processo interativo de emoções e significados de uma 
subjetividade que perspassa a nossa compreensão racional. 
Nesta relação entre o sujeito e o objeto qualquer tipo de 
mensuração, controle, ou neutralidade é da ordem da 
impossibilidade.   

Para a ciência psicanalítica não existe uma utilidade 
prática ou cientifica numa pesquisa onde se nega a expressão 
dos sentimentos e emoções. Ao contrario nesta relação onde o 
observador e o observado interagem num nível bastante 
profundo de empatia e confiabilidade, produzindo em ambos 
momentos de alegria e de tristeza. 

Para fazer ciência na psicanálise não há necessidade da 
frieza, do distanciamento, para que a pesquisa não se torne um 
peso, uma rotina, algo carente de um maior significado. Então 
pensar a vida é algo da máxima necessidade e importância. Este 
tipo de pesquisa está mais além de todo cálculo e de toda a 
medida. 

Uma das leis centrais das ciências experimentais e 
naturais, é que determinada teoria fica sujeita a que outros 
possam repetir o experimento e sempre encontre os mesmos 
resultados. Então se conclui que os problemas de ordem social 
e emocional que não se encaixem dentro desta lei de 
quantificação e representação numérica ou estatística não têm 
um carater cientifico e por isto, elas estão fora do campo da 
psicologia cientifica.233  

 
233 Ibidem. Pág.23. 
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Para concluir dentro deste paradigma positivista 
experimental são os fatos que produzem a teoria, e para isto é 
só seguir o método adequado, sendo muito pequeno o papel 
que desempenha o pensamento criativo do observador.  A 
distinção entre os cientistas criativos atuais dos 
pseudocientíficos que se encontram na psicanálise e nas 
ciências sociais advém de uma crença dogmática do poder dado 
a razão. Toda forma de reflexão onde inclua a imaginação, 
interpretação, utilizados para penetrar na superfície enganosa 
dos fenômenos e comprovar algumas hipóteses que busquem 
comprovar a existência de forças inconscientes, não são aceitas 
porque não conseguem provar e dar a certeza empírica que tais 
comunidades científicas exigem. Este dogma que o poder da 
razão tem uma lógica, são tão importantes e fidedignos como 
no caso dos experimentos das ciências naturais e experimentais. 
                “Uma alta inteligência é condição necessária, mas 
não suficiente, para chegar a ser um cientista criativo. O certo é 
que a condição da objetividade completa quase nunca se pode 
alcançar plenamente. Em primeiro lugar o cientifico, como já 
expusemos anteriormente, sempre está influenciado pelas 
vivências comuns de sua época e, são pessoas 
extraordinárias, com grandes dons, mais não são imunes ao 
narcisismo.”234   
                Acreditamos que a grande maioria dos cientistas 
esteja consciente dos grandes prejuízos que a ciência ajudou a 
criar colocando em risco a sobrevivência da humanidade. Faz-
se então necessário uma nova revisão do papel da ciência e seu 
compromisso ético e social para que todo e qualquer pesquisa 
esteja a favor da vida do planeta e da sobrevivência do homem 
neste momento histórico.  
               Esta revisão poderia incluir alguns conceitos 
doutrinais como o da objetividade, a formulação da hipótese, 

 
234 Ibidem. Pág.26 
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a validação de um fenômeno de pesquisa, o problema de 
pesquisa, as metodologias usadas, o referencial teórico, e 
tantos outros tabus científicos que talvez tenham serventia para 
uma determinada ciência mais não podem estender esta 
exigência como uma lei infalível e verdadeira sobre a realidade 
da natureza ou humana, teríamos que ter diferentes modos de 
avaliar e aceitar as ciências principalmente em se tratando de 
fenômenos subjetivos. 

O sujeito quando produz um pensamento produtivo não 
é indiferente ao seu fenômeno de pesquisa, indiretamente ele 
será afetado e influenciado justamente porque o “objeto” não é 
algo morto e separado de sua realidade e da própria vida do 
cientista, ao contrario este sujeito está intrinsecamente 
interessado em seu objeto, e quanto mais intima e profunda for 
esta relação na mesma proporção será o acumulo de 
informações obtidas a partir destes resultados.235  

A objetividade não exige que se reconheça o 
fenômeno tal como ele é, mas exige que cada pesquisador se 
coloque no lugar do objeto e veja-se como ele realmente é, é 
preciso estar consciente destas inúmeras constelações e das 
complexidades apresentadas a uma pesquisa em particular, 
principalmente na relação entre observador e o fenômeno 
observado.236  

Temos de levar em consideração que existe uma 
diferença notável entre um objeto de pesquisa na física ou 
química, dos problemas existenciais e emocionais vivenciados 
por uma pessoa, ainda que temos que considerar a 
proeminência de estudá-la na sua totalidade e não um aspecto 
especifico de sua personalidade. Quando se pretende estudar 
algum fenômeno relacionado à pessoa humana ela tem de ser 
vista interagindo com outras variáveis da sua existência caso 

 
235 Erich Fromm.Ética y psicoanálisis. Ed. F.C.E. México. 1991. Pág.117. 
236 Apud. Ibidem. 1991. Pág. 119 
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contrario, a pesquisa estaria comprometida, fragmentada e 
separada de uma totalidade maior onde se expressa a 
personalidade desta pessoa. A psicanálise quando realiza suas 
pesquisas não faz sua intervenção num cadáver ou de algum 
objeto morto como no caso da medicina. Ao contrario se torna 
quase impossível isolar algum aspecto de sua personalidade 
para estudá-lo porque sua subjetividade esta interagindo dentro 
de um sistema aberto e comunicativo, ativo, modificando a 
cada instante.  

Mesmo que um pesquisador na psicanálise encontre 
alguns resultado de sua pesquisa, teria de levar em conta os 
diferentes modos de viver de cada pessoa, por isto generalizar 
uma descoberta, ou formular novas leis coloca a teoria em 
sérias dificuldades e limitações, com esta consciência a 
pesquisa tende a formular e descrever alguns princípios dentro 
desta complexidade do inconsciente humano, tomando um 
cuidado para não mentir e enganar a si mesmo e a sua 
comunidade cientifica. 

  Freud inicialmente trato de desenvolver um método 
para estudar o inconsciente humano. Ele entendia que a 
verdade subjetiva é uma terra sem caminhos, e que não é 
possível se aproximar dela por nenhum método positivista ou 
de uma filosofia materialista ou empirista, nem através de 
nenhuma religião ou seita, muito menos uma doutrina 
dogmática.  

Entendia que a verdade é ilimitada, incondicionada, 
complexa, inabordável é que não existe nenhum caminho 
pronto ou acabado, ela não pode ser organizada, e tampouco 
pode transformar-se numa organização com a finalidade de 
conduzir e forçar os discípulos a acreditar em algumas verdades 
prontas e acabadas.  

Seus discípulos não entenderam Freud, ele não queria 
uma organização para defender seus dogmas ou teorias até 
porque é impossível sustentar verdades em base a uma 
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organização. Uma verdade é sempre complexa e por isto é um 
erro querer tornar algum conceito como infalível a uma 
mudança. Se assim o fazem acabam por tirar a capacidade 
criativa de qualquer ciência, porque ficam esterilizados, 
petrificados, cristalizados, matam a vida e se tornam uma 
espécie de seita, uma doutrina onde tem que impor aos demais. 
Consciente ou inconsciente este tipo de comportamento é o que 
todo mundo tenta fazer para poder se manter no poder de 
qualquer área cientifica, levando sempre em conta algumas 
exeções. 

A verdade se confunde quando transformada em 
segurança para os mais débeis, ou para acalmar os espíritos 
mais agitados e descontentes. A verdade não vem pronta ela 
não se oferece ao contrario é a própria pessoa que tem de 
encontrá-la, esta atitude engrandece a verdade porque dá ao ser 
humana autonomia e liberdade para se encontrar diante destas 
verdades. Não se podem modificar as leis intrínsecas da 
natureza o que a ciência faz é somente descobri-las, interpretá-
las ou codificá-las de acordo com o seu legado cultural. 

 Para chegar mais perto da natureza e de suas verdades 
precisamos da ciência, além de perseverança, flexibilidade, 
curiosidade, intuição, imaginação. E nesta caminho rumo ao 
desconhecido, podemos conhecer os fenômenos da natureza. E 
preciso paciência, estudo, atenção, observação, silêncio e 
tranqüilidade para enfrentar os momentos de desânimo e 
decepção diante da aleatoriedade dos resultados esperados. 

Freud entendeu que tinha que ir de encontro a estas 
verdades escondidas no inconsciente humano, teve a coragem e 
ousadia de descobri-la, não ficou esperando que algum líder de 
alguma organização pudesse resolver seus dilemas pessoais 
relacionados as psiconeurose de seus pacientes.  Freud buscou 
e sistematizou a teoria psicanalítica a partir de suas próprias 
inquietudes e não a partir de uma organização especial. 
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Ele descobriu que a verdade nasce de uma paixão de um 
amor muito especial pelo ser humano e não de alguma 
imposição metodológica de centros de pesquisa. As 
comunidades cientificas se organizam para se proteger e além 
disto se afirmarem entre si mediante algumas descobertas que 
eles dizem terem encontrado a solução final do problema 
humano. Existe aqui uma inversão porque os pesquisadores 
tendem a se encaixar dentro das normas especificas e doutrinais 
destas ditas organizações que pretendem ser o espelho da 
verdade, fingem que não vêem, aceitam estas verdades sem 
contestar para poderem sobreviver e ser aceitos, neste meio 
acadêmico, alguns até acreditam que estas organizações ou 
modelos de cientificidade podem conduzi-los a verdade. 

Por isto esta dificuldade aparece nos meios científicos 
que questionam a existência da associação psicanalítica 
internacional. Quais são as garantias que dita organização 
intelectual são os portadores da verdade na psicanálise. Mesmo 
aqueles que são filiados a esta organização poderiam estar 
seguros desta teoria e de seus resultados, ou estes conceitos 
teóricos já estão memorizados e se tornaram uma espécie de 
dogma ou verdade suprema, sendo assim podemos concluir que 
não se trata de uma ciência mais sim de uma doutrina uma 
espécie de religião. Para ser verdadeira a psicanálise e para ter 
a credibilidade devida necessita oxigênio puro, sair deste estado 
de intoxição conceitual, para poder mediante a liberdade de 
expressão e de pesquisa, questionar, modificar, alterar ou 
mesmo não aceitar determinadas verdades como se fosse um 
credo. 

Se esta dita associação continua com seu fervor 
doutrinal ela não ajuda aos psicanalistas a terem a devida saúde 
emocional e liberdade de expressão, escondidos atrás destas 
amarras não enfrentam os seus próprios medos, são conduzidos 
como marionetes que detem um conhecimento estanque e 
fragmentado, não conseguem enxergar a realidade do homem 
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de um modo diferente, nunca estão abertos ao dialogo mais sim 
a perseguição e a discusão ideológica, sentem-se na obrigação 
de defender as suas verdades, e qualquer tipo de 
questionamento a estas verdades supremas serão considerados 
psedopsicanalistas, charlatões, traidores, hereges, e no 
momento em que começam a perseguir as pessoas por causa de 
uma teoria deixam de buscar a verdade. 

Se analisarmos qual é o objetivo desta ciência 
chamada psicanálise chegaremos à conclusão que tem como 
propósito dar segurança, e não ser uma muleta,  preparar a 
pessoa para a autonomia e não torná-la débil e fraca, 
reencontrar-se com suas próprias verdades e não tornar-se 
cúmplice da escravidão conceitual e teórica, levá-lo a 
desenvolver suas potencialidade e criatividade e não 
manipulá-lo com mitos e falsas esperanças. Enfim 
proporcionar durante o processo analítico vários insigts para 
que amplie o raio de compreensão sobre sua própria pessoa 
tornando-o mais integro e livre diante da sua própria existência. 

Porque estamos fazendo esta observação à psicanálise 
ortodoxa freudiana, para alertar que se trata de uma ciência e 
não de uma religião que necessita de seguidores ou discípulos, 
para que ela cumpra sua missão temos de deixar as ideologias 
dogmáticas de lado e lutar com todas as nossas forças para 
tornar o homem cada vez mais livre. A psicanálise humanista 
em sua concepção básica confirma o pensamento de Erich 
Fromm com o objetivo de retirar as pessoas de suas prisões 
neuróticas, de todos os seus medos, e não fundar doutrinas 
sectárias, e nem estabelecer verdades supremas e 
incontestáveis. 

Theodor Reick diz que estava muito surpreendido com a 
amplitude dos estudos de Freud e da diversidade de seus 
conhecimentos. Ele era entendido em quase todas as ciências, 
tinha forte interesse nas descobertas cientificas da biologia, 
física, medicina, conhecendo com profundidade arqueologia, 
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historia, mantendo-se sempre atualizado sobre as modificações 
conceituais e teóricas nas mais diversas áreas do 
conhecimento.237 

Freud era uma pessoa precavida e muito prudente 
com a elaboração de sua teoria, sempre estava aberto a 
modificar quando as criticas eram sinceras e tinham 
fundamento, dava ampla liberdade de pensamento aos seus 
ouvintes para que eles pudessem elaborar as suas próprias 
conclusões. Tinha consigo uma postura transdisciplinar porque 
buscava na física, química, biologia e medicina e tantas outras 
ciências a ajuda necessária para sistematizar sua teoria sobre o 
inconsciente humano e seu método de tratamento das 
neuroses.238 

Para Erich Fromm a psicanálise não pode ser 
experimentada IN VITRO , ou em ANIMAIS, ela precisa ser 
aplicada a seres humanos IN VIVO.  Freud criou uma técnica e 
um instrumento de análise do inconsciente que é de causar 
inveja e ciúmes, porque na sua metodologia comtém 
versatibilidade, profundidade e um procedimento comum que 
vai aumentando em níveis de consciência cada vez mais 
elevado. Portanto sai de uma estrutura convencional, rígida e 
autoritária para propor a liberdade de pensar e agir com 
autonomia.239  

Todos os grandes cientistas que sobressaíram em 
alguma ciência, como na alquimia, na anatomia ou na arte, 
despertaram uma nova compreensão da realidade ampliando 
assim a consciência no mundo da ciência. Estes descobrimentos 
contrariavam os interesses de alguns grupos sectários que 
detem o poder por meio da crença e da falsa ilusão. O papel do 

 
237 Theodor Reick. Trinta años com Freud. Ediciones Hormé Aires. 1965. 
Pág.25 
238 Apud. Ibidem. Pág. 26 
239 Salvador Millan, Sonia G. de Millan(Comp.) Erich Fromm y el 
psicoanálisis humanista.  2 ed. Ed. Siglo Vinteuno. México. 1982. Pág. 20 
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cientista é ir de encontro à verdade mesmo que isto implique 
em ser queimado numa fogueira ou de ser chamado de bruxo, 
herege ou charlatão. 

Justificativam-se a sociedade com um discurso para 
referendar tais atrocidades e perseguições dizem que tais 
atribuições ou pensamentos são obra do diabo, do satanás, 
muito mais do que de Deus, porque todos nós sabemos que o 
demônio sempre foi à personificação da originalidade da 
subversão e da liberdade, frente ao domínio de um Deus 
todo-poderoso e opressivo. 

Muitos criticam a teoria de Freud dizendo que elas não 
são cientificas, principalmente os psicólogos empiristas, tentam 
impor ao método de pesquisa na psicanálise. Os resquícios 
empiristas e materialistas das ciências exatas e naturais, querem 
que as hipóteses sejam comprovadas mediante diversas 
repetições com a intenção de provar a mensuração com suas 
leis generalizadas e universais segundo o método usado. 

 Devido à complexidade da natureza do ser humano e 
principalmente da manifestação inconsciente trata-se de algo 
quase impossível para ser aplicado dentro dos princípios 
matemáticos e estatísticos, a expressão imaginaria e simbólica 
ou mesmo das palavras que se nutrem de significados 
interpostos entre si que dificultam uma exatidão proposta pelas 
ciências naturais. 

Este desejo do controle e da mensuração esconde no 
intimo da ciência um medo de avançar e encontrar uma 
infinidade de possibilidades e incertezas onde a dita 
objetividade não encontra o seu lugar. Porém temos de admitir 
que existe uma realidade subjetiva demonstrada através dos 
sonhos, fantasias, atos falhos, associação livre, fantasias, 
imagens, representações, onde o latente se torna manifesto é 
esta realidade tomada de emoções e pulsões que caracterizam o 
estudo metodológico da ciência psicanalítica. 
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O pensamento se origina e aparece em forma de 
emoção, proporcionando as condições para que apareça o 
medo, a raiva, a violência, o ódio, o amor, a fraternidade, a 
ternura, a solidariedade e tantos outros significados 
compreensíveis e verificados na plena expressão do uso de um 
discurso baseado na lógica e enganado pela fantasia irreal e 
ilusória. É deste fenômeno complexo e sutil que a ciência 
psicanalítica tenta descrever e compreender seus diversos 
estados de sua manifestação.  

Para isto se utiliza um método, existe um caminho onde 
a confrontação, o esclarecimento e a interpretação estão 
direcionadas para desvendar os núcleos neuróticos de onde 
surgem os conflitos neuróticos. A forma de representação da 
sua realidade nos remete a compreender uma simbologia de 
interpretação mecânica e distorcida onde o que conta são à 
busca da realização dos seus desejos e neste processo de rigidez 
e condicionamento as perdas e os conflitos são incalculáveis, é 
nesta direção que o psicanalista se movimento para colocar-se 
diante do paciente não como um observador ausente, mas 
atuante e presente fazendo a parte que lê cabe, levar o paciente 
a tomar consciência de suas atitudes inconscientes e 
inconseqüentes, para poder ajudá-lo na sua transformação. 

Porque a psicanálise pode ser considerada uma ciência? 
Ela é uma ciência porque tem resultados, segue um método, 
portando mesmo diante de qualquer pesquisa ou de um paciente 
sempre partimos de um problema e tentamos com nossos 
recursos chegar à formulação de uma hipótese de diversas 
possibilidades que poderiam estar agindo de forma inconsciente 
e sem a consciência do paciente a ter determinadas atitudes e 
comportamentos que produzem o fracasso à perda e o 
descrédito pessoal.      Estas doenças têm muito haver com o 
estado de alienação e da rigidez de carater que ajuda a 
caracterizar e dar força a um determinado modo de pensar a 
vida. Para uma ciência séria como a psicanálise não pode 
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recair em sectarismos conceituais, mais bem vale uma 
observação cuidadosa sobre as manifestações não verbais 
perspassados pela linguagem corporal ou por discursos 
obscurecidos de falsa percepção da realidade. 

Este método cientifico da psicanálise pode ser 
comparado com o método de Goethe que nunca fragmentou o 
homem e tampouco dissecou de forma materialista ou vez sua 
observação em um estado distante de sua própria existência, 
sempre pensou o homem em toda sua subjetividade, sempre 
defendeu que o homem tem um valor e que o homem é a 
medida de todas as coisas, existe uma grande diferença em 
observar a emoção de um sujeito do que observar coisas e 
objetos, é preciso realçar que existe esta grande diferença.240 

Para Erich Fromm um problema de pesquisa precisa 
de um cuidado na hora de elaborar uma hipótese com o 
fenômeno em si, estudando as implicações e a diversidade 
de dados em que eles se apóiam, este método conduz a uma 
hipótese mais adequada e talvez posteriormente a 
incorporarão a uma teoria mais ampla e complexa.241  Neste 
sentido a ciência do homem tenta apresentar uma teoria sobre 
a natureza humana e nisto não é diferente de outras ciências 
que trabalham com conceitos e interpretação de dados baseados 
nas pesquisas e nas suas deduções  ou controladas por estas  e 
não diretamente observadas em si mesmas.  

Para analisar o desejo de provar sua tese, segue um 
caminho muitas vezes paranóico, porque tenta ele mesmo se 
convencer de suas observações, fazendo construções lógicas 
que de tanta ilogicidade se torna de difícil compreensão, assim 
no final de sua dissertação consegue somente provar o grau de 
sua irracionalidade. Porque a maior parte de nossos 

 
240 Erich Fromm. Espiritu y sociedad. Ed. Paidós. Buenos Aires.  1996. 
Pág. 164 e 165. 
241 Erich Fromm. Ética y Psicoanálisis. Ed. F.C.E. México. 1991. Pág. 221.  



 201 

                                                

pensamentos querem se ocupar com a obtenção de resultados 
práticos ou de aspectos quantitativos e “superficiais” dos 
fenômenos, sem levar em consideração a validez dos fins de 
sua pesquisa e das premissas nela implicadas, sem querer 
compreender a qualidade da natureza dos fenômenos.242 

As pesquisas baseadas num racionalismo empirista 
defendem com unhas e dentes o poder da inefabilidade da razão 
e sua capacidade para unificar a espécie humana e liberar o 
homem das crenças supersticiosas, carregam consigo a 
patologia da filosofia do iluminismo. Temos que estar atento 
para as transformações dos fenômenos, pois em algum 
momento que a água era sólida desmanchou devido ao forte 
calor tornando-se um liquido e depois se evaporou espalhando-
se no ar, isto mostra que lidamos na natureza não com coisas ou 
objetos mais com fenômenos naturais do ser cósmico ou 
humano e são a partir destas constatações ou das interpretações 
humanas que elas se tornam um símbolo real, as vezes muito 
distante da realidade tal como ela é. 

Erich Fromm desenvolveu uma teoria e um método nos 
anos trinta do carater social e autoritário, aos fins dos anos 
quarenta o carater de mercado e a princípios dos anos setenta o 
carater social necrofilo. E neste contexto dialético o 
psicanalista pesquisador não pode ficar personificado como um 
individuo isolado e distante. 

 O sujeito da práxis não pode estar desvinculado da 
sociedade, ele é um ser social e critico. É nesta totalidade que 
se move o psicanalista com a sua historia, com seu legado 
cultural, com sua religião, com suas limitações, com suas 
crenças, com suas ideologias, com suas neuroses, estes fatores 

 
242 Apud. Ibidem. Pág.116. 
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tendem sem duvida a influenciar e determinar certos resultados 
na vida deste sujeito.243 

Para finalizar este tema tão importante para a ciência 
psicanalítica podemos nos reportar para aquelas buscas que 
fizeram os grandes cientistas da humanidade como Galileu 
Galilei, Darwin, Isaak Newton, Leonardo da Vinci, e de outros 
gênios como Rasputim, Ghandi, Bruno Giordano, Voltaire, 
Schophenhauer, Spinoza, Nietsche, Freud, e de tantos outros 
que marcaram a história da ciência com a marca da 
originalidade do enfrentamento de conflito de idéias, do amor 
ao conhecimento, da perseverança e da paixão por buscar cada 
um ao seu modo a verdade nos distintos âmbitos do 
conhecimento.  

Não existe vitória sem derrotas, mais os grandes 
homens da historia mostraram que é possível combatê-la com 
criatividade, paciência e ousadia.  Sem duvida Erich Fromm 
deixou um legado histórico e cultural para toda a humanidade e 
inclui-se nela o amor, o afeto, a compreensão e a valorização 
do homem, foi com esta intenção que ele deu o melhor de si, 
colocou a disposição da humanidade todo um legado de 
conhecimento e experiência psicanalítica para ajudar o homem 
a enfrentar os dilemas da sua existência.  
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2.1 - O paradigma da complexidade aplicada 
à pesquisa na psicanálise humanista. 

 
 

“As paixões do ser humano e seu 
 medos são um produto da cultura”.  

(Erich Fromm) 
 
  

Encontrar uma explicação plausível, para poder 
descrever o paradigma da complexidade e sua relação com os 
métodos de pesquisa intrincadas nas mais diversas ciências não 
é uma tarefa muito fácil. Quando pensamos a ciência temos 
dificuldade de identificar o seu poder de influencia em nossa 
vida diária ou mesmo nas suas políticas sociais e educacionais. 

De onde surgiu à ciência? Esta foi à primeira questão 
levantada. Além de explicitar a finalidade e os compromissos 
sociais, éticos, do poder estatal e político na manipulação e 
controle das descobertas cientificas.  Aprofundamos os 
conceitos teóricos das ciências exatas, fazendo uma análise 
critica de seus fundamentos fisiológicos, deterministas, e 
empíricos experimentais. 

Centramos nosso foco sobre alguns mitos da 
objetividade, da neutralidade e da exatidão, e contextualizamos 
a influência deste paradigma nos centros de pesquisa em nossa 
atualidade. Realizamos uma discussão bastante séria a respeito 
do papel do pesquisador frente às pesquisas, onde 
questionamos os direcionamentos, as imposições de métodos 
das ciências naturais que são incorporados pelas ciências 
sociais e humanas. 

Por ultimo como que tínhamos a finalidade de 
apresentar uma discussão cientifica sobre o método da teoria da 
complexidade de Edgar Morim, o fizemos a partir da 
necessidade de uma nova ciência que tenha consciência de suas 
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próprias ações. E de que as noções de interdisciplinaridade e de 
transdisciplinariedade, não fiquem esquecidas diante da 
complexidade de qualquer fenômeno. 

A ciência sempre esteve presente deste que o homem 
existiu, manifestando-se em diversas culturas e civilizações, e 
graças à curiosidade inata do homem conseguiu desenvolver-se 
retirando sobre os ombros da humanidade a ignorância e a 
incompreensão a respeito de sua natureza e de sua origem, 
excluindo assim o medo e a superstição sobre os fenômenos 
naturais. 

A magia foi um modo de expressar uma síntese do 
relacionamento entre o homem e as forças da natureza, ele 
sabia da existência de alguma lei oculta atrás destes fenômenos, 
por isto sempre esteve atento para conhecer este procedimento, 
pois queria ver se era possível controlar as forças da natureza. 
A magia era o lugar para expressar algumas crenças, 
principalmente entre os povos mais primitivos ou de algumas 
culturas afastadas da nossa sociedade moderna. 
            Seu método de ação era a prática de invocações, 
feitiços, poções mágicas, rituais, oferendas, sacrifícios, este era 
o modo de manter uma intimidade e ser solidário aos seus 
deuses. Por exemplo, os primatas faziam desenhos na parede da 
caverna de animais ou na confecção de estatuetas, para extrair 
poder, enfraquecê-los facilitando deste modo a sua captura. 
            “Lentamente, um conjunto de conhecimentos práticos 
seria reunido, usado e desenvolvido á luz da experiência, de tal 
forma que, gradualmente, o mago veio a se tornar o primeiro 
de uma linhagem de investigadores experimentais e o ancestral 
remoto do cientista moderno.”244   

 
244 Ronan, Colin A., Historia da Ciência da Universidade de Cambridge. 
Ed. Jorge Zahar. R.J. 2001. Pág.13. 
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Isto significa que estes feiticeiros que praticavam esta 
magia conheciam um conhecimento que era passado de geração 
em geração, neste ritual litúrgico a mensagem central 
expressada através da dança, poções mágicas, remédios, transes 
hipnóticos. Estas práticas estavam além de sua compreensão 
racional, mas existia sem duvida toda uma seqüência lógica no 
preparo e na vivência vincular com estas divindades, 
demonstrando com isto de que a realidade não era habitada 
somente pelo homem, mas também por forças espirituais e de 
um mundo invisível de espíritos na natureza aos olhos dos 
homens.  

Foi esta necessidade de compreender estes fenômenos 
dos cosmos que o homem criou suas religiões para fazer esta 
ligação entre o sagrado e o profano, por isto surgiu toda esta 
classe de sacerdotes, pastores, padres, reverendos, rabi, gurus, 
pai de santo. Este vínculo tem a finalidade de conhecer a 
expressão destas forças naturais, mas também se aproximar 
numa intimidade profunda com estas divindades. 

Edgar Morin, em seu livro: O método I, tenta justamente 
descrever este processo na natureza para depois entendermos o 
surgimento da ciência. “Vimos que, na natureza, a atividade é 
um fenômeno organizacional total. Tudo é ativo em um sistema 
ativo, ainda mais porque ele deve manter e entreter estados 
embrionários. O ativismo é generalizado: fluxo, desequilibrio, 
instabilidade, temores, reorganização, regeneração, desordem, 
antagonismos, fechamento, variações, flutuações. Tudo é 
interação, transação, retroação, organização.”245   

A natureza tem uma função materna porque ela produz 
e oferece todas as condições para manter a sobrevivência na 
terra. E neste processo de alimentar a vida da própria vida, 

 
245 Morin. Edgar. O método I. A natureza da natureza. Ed. Sulina. Porto 
Alegre. Brasil. 2002. Pág.285. 
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demonstra uma sabedoria agindo sempre com prudência e 
harmonia, não resta dúvida de que tem sua própria inteligência 
organísmica, pois age com extrema sensibilidade e cuidado 
para manter todo este ecossistema vivo e atuante.  

Existe uma relação entre o conhecimento cientifico e o 
conhecimento da natureza, onde tudo depende da influência 
social e histórica. A natureza sempre esteve presente no 
cosmos, foi preciso quatro bilhões de anos para que surgisse o 
primeiro ser vivo, ela sempre existiu antes de nós, fora de nós, 
mas não sem nós. É preciso entender este processo de 
desenvolvimento simbiótico entre a vida existente em todas as 
suas dimensões, onisciente, onipotente mais também 
inconsciente.  

Quanto mais conhecimento do oculto na natureza mais 
nos aproximamos conscientemente da infinitude de sua 
espontaneidade. Este processo de hominização tem relação com 
a tomada de consciência do próprio existir do homem, quanto 
mais consciente de sua existência na terra, menos chance 
teremos de destruí-la. A humanização inclui uma dose de 
sabedoria e respeito primeiro para consigo mesmo, depois para 
com o outro e por fim para com a natureza em geral. 

 Um homem dotado da consciência de seu existir 
sempre terá dentro de si uma solidariedade e sensibilidade para 
com qualquer ser vivente no globo terrestre, quanto mais 
brutalidade e primitivismo emocional mais serão a chance de 
exercer sua inumanidade e destruir nosso habitat natural.  

É absolutamente necessária esta aproximação em 
respeito às lógicas representadas simbolicamente de uma 
energia comunicacional, onde a inteligência da vida, está 
constantemente enviando suas mensagens, muitas delas 
incluindo dor e sofrimento. Ao que tudo indica o homem está 
tomado pelo seu “frenesi” intelectual e por isto seus 
racionalismos o distanciam cada vez mais da real intenção da 
natureza, obcecado pelo reconhecimento social se atira sem 
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qualquer constrangimento nas mãos de um capitalismo 
selvagem, destruidor e excludente. 

 Ao indicarmos este modelo político da livre iniciativa, 
queremos mostrar a necessidade de mudar esta prática 
cientifica onde a maioria dos científicos se encontra nas mãos 
do estado, do poder militar ou de empresas multinacionais. Na 
linguagem intima da natureza encontramos reações químicas 
com determinadas informações, onde uma espécie de programa 
inteligente dispõe para dar forma e vida ao mundo material, a 
partir de um principio de causalidade físico-químico e dos 
processos de alimentação e retroalimentação de uma 
cibernética comunicacional. 

Entendemos que no íntimo da matéria encontra-se um 
dispositivo de energia inteligente que é capaz de acionar todo 
um complexo de reações baseados no acumulo de informações 
guardadas num processo evolutivo, onde o passado se faz 
presente através de uma linhagem filogenética e ontogenética. 
Esta transmissão deste conhecimento evolutivo inclui toda uma 
enormidade de instintos, para dar consistência, aprimoramento, 
evolução, eficiência, resistência, adaptação, e também 
consciência, autonomia para poder se organizar diante dos 
desafios da própria existência, estas aprendizagens o tornam 
mais sábio intelectualmente e emocionalmente neste seu devir 
histórico e social.  

Para termos uma idéia de como a ciência vem se 
afirmando na historia, é bom lembrar que foi só no século XVI, 
que ela conseguiu se desvincular do método socrático dedutivo, 
e então passou a utilizar a observação, hipótese, 
experimentação, análise e conclusão. E nestas tentativas de 
ensaio erro e acerto, surgiu o método cientifico, a mensurarão 
procede à experimentação está a análise, a análise a prova, a 
prova a generalização e por fim a universalização, mas para 
descobrir este caminho a humanidade teve de percorrer um 
longo caminho evolutivo, foram preciso milhões de anos de 



 209 

                                                

muito estudo, reflexão, dedução, intuição e experimentação 
com todas as suas devidas teorizações, portanto não trata-se 
somente de uma inspiração divina ou sacerdotal. A ciência 
precisa necessariamente destas quatro etapas: observação, 
experimentação, análise e conclusão. 

A vida representada pelas bactérias surgiu na face da 
terra a mais ou menos quatro bilhões de anos, sendo que o 
homem “sapiens, ludens, Logus, consumens” apareceu a 
pouco mais de quarenta mil anos, e neste espaço de tempo 
desenvolveu o pensamento mágico, expressou-se por meio da 
arte, criou a agricultura, agrupando-se nas cidades a mais o 
menos dez mil anos, a partir daí aprendeu a escrever a cinco 
mil anos, esboçando todo um legado filosófico a mais de dois 
mil e setecentos anos. 

Com isto percebemos de como a ciência é o produto 
mais recente do pensamento humano246 a irmã mais nova da 
religião, da arte, da filosofia, e de todos os homens de boa 
vontade que souberam usar de sua criatividade e inteligência 
para compreender em profundidade os desígnios da mãe 
natureza. 

“É também no momento em que tudo pode entrar na 
physis generalizada, inclusive a ciência social e a ciência do 
espírito; ela não só não pode se fechar em si mesmo e se tornar 
auto-suficiente, mas ela sabe que ela só existe e só ganha 
forma em um espírito humano que a concebe e faz parte de 
uma práxis antropossocial.”247  

Neste largo espaço de tempo da história da humanidade  
os chineses fundaram-se academias de estudiosos, sendo que a 

 
246 Gottschall, Carlos Antonio Mascia. Do mito ao pensamento cientifico: 
A busca da realidade, de tales a Einstein. Ed. Atheneu. São Paulo. 2003. 
Pág.7 
247 Morin, Edgar. O método I. A natureza da natureza. Ed. Sulina. Porto 
Alegre. Brasil. 2002. Pág. 453. 
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primeira foi na capital do Estado CHI(QI), sobre as ordens do 
príncipe Hsuan(Xuan), ficou estabelecido que qualquer 
estudioso do país poderia usufruir das acomodações, tendo 
todos os seus gastos ressarcidos pelo governo, esta iniciativa se 
deu no ano 318 AC, eles se anteciparam setenta anos antes da 
fundação da academia de Platão em Atenas.  Esta academia de 
Platão(428-348-AC), durou cerca de novecentos anos em 
homenagem ao lendário herói “academus” onde lecionou por 
quarenta anos, poderíamos chamar da primeira universidade de 
pós-graduadação.  

Platão viveu durante oitenta e um anos e publicou 
dezenas de diálogos que estão entre as maiores obras literárias 
da civilização ocidental. Sua tese principal era de que existia 
uma diferença completa entre o mundo espiritual e material, ao 
ver o mundo real como uma sombra imperfeita de um 
mundo invisível, cujos arquétipos perfeitos e eternos 
(formas) permanecem apenas na esfera do pensamento.248 
Todo este processo evolutivo da ciência surgiu a partir das 
reflexões filosóficas, esta produção do saber se dava muito 
sobre os modos de interpretar a realidade. A física com todos 
os seus esforços descobriu a molécula, depois o átomo e por 
fim a partícula.249 

Na psicologia o primeiro experimento feito de modo 
empírico foi no final do século XIX, no laboratório da 
Universidade de Leipzig sob a coordenação de galton, que 
utilizou as sementes da idéia do teste mental e da numeração, 
além de alguns trabalhos de psicologia experimental no ano de 
1879. Já no inicio do século XX, existiu uma corrente filosófica 
e cientifica de que todos os fenômenos da vida podiam ser 
reduzidos ás leis básicas da química e da física. 

 
248 Gottschall, Carlos Antonio Mascia. Do mito ao pensamento cientifico. 
Ed. Atheneu. São Paulo. Brasil. 2003. Pág. 80. 
249 Morin, Edgar. O método II. A vida da Vida.  Ed. Sulina. Porto Alegre. 
(RS)- Brasil. 2000. Pág.124. 
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Jaques Loeb, nascido na Prússia no ano de 1859 e 
mudando-se para os Estados Unidos no ano de 1891, foi o 
mentor dessa escola mecanicista, que se originou através de 
um movimento alemão conhecido como 
“entwicklungsmechanik” que significa “mecânica do 
desenvolvimento”, criado por Rolex na década de 1880, daí 
surgiu a tão famosa “concepção mecânica da vida”250. 

Outro grande seguidor desta concepção mecanicista foi 
Pavlov, com o seu famoso cão, a experiência constava de uma 
lâmpada que acendia, ou de uma sirene que tocava, quando se 
mostrava ao animal um pedaço de carne, acionava-se a sirene 
ou acendia e apagava a lâmpada provocando um prazer intenso, 
em todo seu sistema límbico e fisiológico, produzia uma 
intensa salivação.  

Logo depois não se mostrava o pedaço de carne, apenas 
tocava a sirene ou acendia a luz e o cachorro começava a 
salivar, isto ele chamou de reflexo condicionado, necessitando 
simplesmente de um estimulo, através de um reforço adicional 
para poder provocar uma resposta.  

Fiz questão de colocar este exemplo porque depois o 
exército, as escolas e universidades e também as empresas vão 
utilizar-se deste modelo para poderem “condicionar” 
comportamentos, atitudes, maneira de pensar, e principalmente 
para obterem obediência e submissão, através do castigo e 
recompensa.  

Este é um modelo ultrapassado, mas bastante vigente 
hoje em nossa realidade, principalmente em relação ao 
processo de avaliação, onde o prêmio é uma nota de aprovação 
e o castigo é a sua reprovação. É através do estimulo do medo e 

 
250 COLIN, Ronan A. História da Ciência da Universidade de 
Cambridge. Rio de Janeiro, Zahar, 2001, pág. 83 
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da submissão que as universidades pretendem formar novos 
cientistas.  

Este é o problema da imposição de um paradigma 
antigo e antiquado para o século vinte e um, necessitamos  
centrar esforços no sentido de que o investigador tenha 
consciência do valor e da importância de seus estudos, 
independente da presença ou de processos avaliativos, pois se 
chega num nível de excelência onde a ação é muito mais por 
prazer, por gosto, por paixão do que pelo condicionamento do 
medo ou da reprovação. 

A ciência pedagógica deveria pensar seriamente sobre 
estes métodos didáticos autoritários e falsos. Ciência séria não 
depende de vigilância ou controle, até porque o próprio 
processo avaliativo já está contido no próprio processo de 
pesquisa, tendo como o resultado a satisfação de ter alcançado 
um objetivo.  

Pesquisa exige autodisciplina, responsabilidade, 
determinação, leitura, empenho, confiança, liberdade, 
persistência, coragem, qualidades e valores imprescindíveis 
num pesquisador, onde a motivação são intrínseca, e não por 
uma forma de pressão, retaliação, chantagem, criticas, 
humilhação, abandono.  

Tudo isto está implícito e explicito numa demarcação 
cientifica onde a própria investigação fica prejudicada.   
Deveríamos como cientistas termos outras formas de avaliação. 

É preciso uma vontade por parte do poder constituído de 
fazer uma revisão em algumas didáticas e ideologias presente 
em nossa atualidade, não é nada fácil quando se trata de exercer 
uma critica a uma instituição quando a própria educação está 
em crise. 

Algumas delas se aferram com unhas e dentes as suas 
normas e regulamentos numa espécie de ação dogmática, é uma 
espécie de tabu dentro dos próprios ambientes científicos, onde 
sempre prospera a decisão do poder dominante, e todo aquele 
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que ousa apontar os erros e falhas é considerado 
revolucionário, problemático ou ignorante.  

Esta experiência do exercício do debate crítico deveria 
ser a base para se poderem questionar aspectos do mundo 
contemporâneo, social, político ou histórico.  Ciência se faz 
com uma política de livre expressão, para poder em conjunto 
buscar as alternativas tão necessárias para enfrentar as crises e 
dificuldades nos processos de pesquisa.  

As ciências têm dos extremos em comum, a primeira é a 
experiência da ignorância natural, onde se encontram todos os 
homens ao nascer, e em segundo lugar encontram aqueles 
cientistas que percorrem um longo caminho de leitura, pesquisa 
e reflexão nas mais diversas ciências, para no final se darem 
conta de que realmente não sabem nada, voltando a aquelas 
experiências de sua infância, onde as perguntas eram sempre 
cheias de curiosidade em descobrir e conhecer o desconhecido. 
A mais alta sabedoria é ter uma inteligência em processo 
continuo de reaprender a aprender, esta sempre será uma sabia 
ignorância. “En el lugar de los fundamentos perdidos hay um 
“lodo”(Popper). Sobre el que se levantam las columnas  del 
saber cientifico, um “mar de barro semântico”(Murgur-
Schachter)251. 

Enquanto o pesquisador das ciências físicas e 
experimentais acredita possuir todos os meios lógicos para 
excluir qualquer tipo de erro, afastando dos métodos de 
pesquisa qualquer tipo de irracionalidade, relacionadas a um 
modelo quantitativo representado por seus índices e 
matemáticas mensuráveis. Estes científicos tão rigorosos em 
suas pesquisas utilizavam-se de um discurso objetivo e 
mensurável, sem comprovação e demonstração empírica não 

 
251 Morin, Edgar. Mis demônios: Vida e Obra. Ed. Kairós. España. 1995. 
Pág.279. 
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consideravam as ciências sociais e psicológicas como ciência 
séria.  

Dentro deste modelo de “controle total do fenômeno”, 
como se fosse possível trazer da realidade emoções, 
sentimentos, acontecimentos para encaixá-los em seus 
laboratórios artificiais. É quase impossível ter este controle nas 
ciências humanas e sociais, não podemos de forma alguma 
deixar que a comunidade cientifica supervalorize as ciências 
rígidas em detrimento das qualitativas. 

Concordamos com a insegurança e as políticas dos 
cursos de pós-graduação das áreas das ciências humanas e 
sociais, em copiarem um modelo de cientificidade das ciências 
naturais, prejudicando enormemente as investigações, pois 
conseguem mutilar e simplificar a complexidade do ser, este 
reducionismo não consegue contemplar a existência do ser, 
forçando estas ciências a se enquadrarem dentro de um 
paradigma da objetividade e neutralidade que em nada tem 
haver com o mundo emocional e de comportamentos do ser 
humano. 

“Não é próprio da cientificidade refletir o real, mas 
traduzi-lo em teorias mutáveis e refutáveis(...)uma teoria é 
cientifica quando aceita que a sua falsidade possa ser 
eventualmente demonstrada(...)quanto doutrina auto-
suficiente: é o caso do marxismo e do freudismo”252 

O cientista nunca pode ser onisciente e onipotente a 
idéia de que o homem é divino pela escolha de um Deus que 
concede, este direito, estas práticas foram usadas pelos 
Egípcios, Gregos, Romanos, e pelo Cristianismo. A 
incorporação deste papel de um ser divino protegido por Deus, 
é o mesmo que a infabilidade do Papa. 

O cientista investigador é simplesmente um homem e 
não pode estar desligado dos problemas políticos e sociais que 

 
252  
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atingem os seus concidadãos, quem pensa nesta neutralidade 
pessoal não faz mais que aceitar o modelo existente.A grande 
maioria das instituições cientificas suportam as coerções 
tecnoburocráticas, para poderem receber aportes e 
financiamento  para a produção cientifica. As grandes empresas 
impõem um modelo de resultado, que tenha que ver com a 
lucratividade. 

 Este espírito econômico industrial não tem uma 
consciência cientifica social, pelo contrario são práticos 
somente lhe interessam a lucratividade e o poder que a 
investigação cientifica lhes dá. As ciências naturais levam 
bastante em conta a objetividade da pesquisa, mas ao mesmo 
tempo todos sabem da limitação desta afirmação, a 
objetividade não é isolável253das influências sociais e 
econômicas, das crenças, da cultura, da educação, das 
metodologias, da metafísica.   

Em todos os contextos científicos sempre surgirá 
alguém exigindo seu reconhecimento e valorização de seus 
achados, mesmo que isto lhe custe um sem números de 
inimigos. Agora tentaremos em base a teoria da complexidade 
esboçar as principais idéias de Edgar Morin, para descrever o 
modo de como ele entende a ciência. A cultura humanista e a 
cultura cientifica, quando separadas não servem para nada 
porque são subculturas.   

Temos de vislumbrar um novo modelo de ciência onde 
haja a união das partes separadas, é preciso sair deste processo 
de fragmentário de especializações, onde não existe uma 
comunicação, integração entre as partes, este conhecimento 
dividido, separado, onde cada ciência tem seu próprio escopo 
teórico e metodológico, problematiza e impede uma maior 
articulação destes diversos saberes, este transdisciplinariedade 

 
253 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil. 5 ed. 
Rio de Janeiro. Brasil. 200l. Pág.61. 
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pode usar de uma política onde o todo seja contemplado na sua 
totalidade. 

Um cientista para poder ser chamada uma pessoa 
“culta” não poderia permanecer fechado dentro de um 
paradigma e muito menos dentro da sua própria especialização, 
encarcerado com os fiéis de sua própria igreja. Uma ciência 
verdadeira sempre coloca suas teorias e idéias a um julgamento 
contínuo, pois esta aberta a todas as mudanças que se fizerem 
necessárias.  

É preciso estar aberto a todas as novidades por isto é 
preciso estar atento e atualizado no que acontece em relação ao 
mundo cientifico, político e social. Esta contextualização do 
conhecimento proporciona um novo sentido de originalidade e 
de seriedade, pois este tipo de pensar alimenta os 
conhecimentos das partes com o conhecimento do todo, e os 
conhecimento do todo com o conhecimento das partes.254  

Esta idéia da “totalidade” é imprescindível para 
qualquer pesquisador, por um simples fato, consegue ampliar a 
compreensão da realidade de um modo mais flexível, livre e 
profundo, isto lhe coloca numa condição de uma eterna busca e 
de que nada está pronto, esta postura retira-lhe dos ombros o 
sentimento de onipotência de provar por todos os meios a sua 
verdade suprema. 

A humildade e a grande sabedoria são saberes que 
jamais poderão abarcar a realidade do conhecimento científico, 
tem a simplicidade de reconhecer que é impossível ter uma 
verdade sobre o todo, esta parcialidade é absolutamente 
saudável pois lhe retira o perigo de cair no estremo do 
dogmatismo rígido das comunidades cientificas. 

A exigência será maior, mais isto será compensado pela 
liberdade de pensar a realidade de modo complexo e não 

 
254 Morin, Edgar. Mis demônios. Ed. Kairós. Barcelona. España. 1995. 
Pág.47 
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fragmentado, esta consciência inconclusa, incompleta, incerta, 
nos dá a certeza da infinitude do conhecimento, sair fora de 
uma postura obsessiva compulsiva amplia o raio de 
compreensão de que é preciso pensar dentro de uma 
perspectiva multidimensional. 

Como estamos dentro de um marco teórico deixado por 
Descartes a mais de trezentos anos, é sempre bom lembrar que 
em qualquer ambiente cientifico a utilização da democracia faz 
bem a saúde. Porque é próprio da democracia saber escutar, 
valorizar, modificar, acrescentar, ou também rejeitar, portanto 
toda esta opinião diversa e antagônica é importante para o 
crescimento do próprio investigador. 

Esta política do principio democrático é absolutamente 
saudável no meio científico, pois prescreve a oportunidade de 
expressão e de projetos de cada um, esta singularidade que é 
própria de uma tese, exige de igual modo uma teorização capaz 
de comprovar sua argumentação. 

E neste debate cientifico os pesquisadores de acordo 
com o tempo de cada um e de seu saber cientifico, pode 
ampliar seu compromisso em aprofundar duvidas que por 
ventura ainda não estão bem esclarecidas para si mesmo e de 
seu ambiente cientifico.  “Caminante, no hay camino, se hace 
el camino al andar” 255 

Todo processo de investigação parte de uma hipótese 
para depois chegar na sua confirmação, durante este caminho 
existirão duvidas, incertezas, encontros, desencontros, alegrias, 
tristezas, isto sempre vai depender do seu estado de espírito, de 
suas experiências, de sua maturidade acadêmica, esta 
particularidade é que vai dar o colorido para cada tema de 
pesquisa. 

 
255 Morin, Edgar. Inteligência da Complexidade. Ed. Fundação Peirópolis. 
São paulo. Brasil. Pág. 21. 
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Toda esta experiência do investigador frente ao seu 
fenômeno de pesquisa, retrata uma realidade bastante 
complexa, onde as verdades contraditórias podem ser 
enfrentadas e esclarecidas diferente daquelas verdades que 
estão fechadas em seus próprios dogmas. Fazer pesquisa exige 
um pensamento complexo até porque as próprias pessoas são 
complexas como a própria natureza de seu fenômeno. 

Todas as ciências têm a sua verdade e não deixarão de 
existir por se permitirem incorporar, juntar, inovar os conceitos 
de sua própria ciência, existem origens diversas e uma 
diversidade ou multiplicidade de fenômenos, porém todas 
fazem parte de um tecido único e inseparável de uma totalidade 
bem mais ampla e complexa. 

Assim a ciência é histórica, cultural, política, social, 
antropológica, educacional, tornando-a eticamente bem mais 
complexa do que pensamos. É isto que precisamos reconhecer 
nos diversos tipos de ciência do mundo científico. A 
dificuldade dos cientistas está em sair de um modelo clássico 
de ciência, e do processo burocrático e normativo das 
comunidades cientificas. 

Rebelais, citado aqui por Edgar Morin, diz que a 
“ciência sem consciência é a ruína da alma”.256 Justamente 
porque quando os interesses destas corporações estiverem 
acima da ética, a humanidade estará em sério risco de 
aniquilamento total, bastando somente à ordem de um lunático 
e apertar um botão que centenas de bombas nucleares 
começarão a ser lançadas em todo o nosso planeta. 

Hoje estamos levantando a hipótese de que o controle 
da ciência não pode mais ficar nas mãos dos políticos ou de 
entidades privadas, é um risco sério demais para dar todo este 
poder a um grupo de pessoas que não tem o mínimo de 

 
256 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil. 5 ed. 
Rio de Janeiro. Brasil. 2001. Pág.11 
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consciência do mal que estão fazendo a humanidade como um 
todo. 

Em seu livro de Emanuel Wallerstein, “Despues del 
liberalismo” diz que “ A ciência é um assunto sério demais para 
ser deixado unicamente nas mãos dos cientistas. Sabemos 
também que a ciência se tornou perigosa demais para ser 
deixada nas mãos de homens de Estado. Em outras palavras, a 
ciência tornou-se também um problema cívico, um problema 
dos cidadãos.”257 

A ciência moderna alicerçou-se entre juízo de fato e de 
valor, de um lado encontra-se o conhecimento tecnológico e do 
outro a ética. Quando o fim justifica os meios, o 
desenvolvimento técnico será utilizado para ter mais poder e 
resultado, tendo um aumento considerável dos lucros 
econômicos, este hiperdesenvolvimento irracional e 
instrumental pode ser usado a serviço dos fins mais imorais que 
alguém possa imaginar. 

Todo este desenvolvimento tecnológico proporcionado 
pelas ciências e de seu poder de manipulação e destruição os 
obriga a fazer seriamente uma reflexão sobre a ética do 
conhecimento, que manda conhecer por conhecer sem medir as 
conseqüências de tais atos, é preciso uma ética de proteção 
humana que controle o uso das ciências. 

Esta tecnociência precisa de um cuidado mais 
sistemático, porque quando a ciência fica atrelada à economia, 
sem se importar com a destruição do meio ambiente ela se 
torna uma ameaça a sociedade. Se esta corrida armamentista 
não for contida através de algum tratado, esta nova ciência 
tecnológica poderá se tornar o início de um caos.  

 
257 Wallerstein, Imanuel. Despues del liberalismo. Ed. Siglovinteuno. 
Buenos Aires. 2003. Pág.78. 
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A revolução cientifica teve sua máxima expressão com 
a teoria da gravidade de Isaac Newton no século XVII e do 
conceito de progresso no séc. XVIII, o que hoje chamamos 
modernidade.  Como poderíamos imaginar que as mais diversas 
ciências nas suas diversas áreas do conhecimento conseguiriam 
oferecer tanto bem estar e benefício a toda humanidade.“A 
ciência deve reatar com a consciência política e ética(...) uma 
ciência empírica privada de reflexão e uma filosofia puramente 
especulativa são insuficientes, consciência sem ciência e 
ciência sem consciência são radicalmente mutilados e 
mutilantes.”258 

Para que haja responsabilidade é necessário um cientista 
consciente de suas atitudes e tomadas de decisões. O problema 
central dos centros de investigação científica clássica é que 
retira da pessoa a sua autonomia, retira-lhe a liberdade 
metodológica. 

Na verdade qual é a idéia de pesquisa dos orientadores 
de teses. O que é pesquisa? Qual é sua finalidade? Que lugar 
ocupa na sociedade o cientista? Qual é a sua qualidade de vida? 
De que lhe serviu todos estes anos de pesquisa? Que tipo de 
consciência tem em relação às políticas do Estado em relação 
aos investigadores? Em que medida estas suas pesquisas 
ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas em nossa 
sociedade? Estas e muitas questões ainda encontram sem 
resposta, porém dependendo da resposta se poderá ter uma 
idéia sobre o nível de consciência em relação à ciência.  

O aprendizado que fica em realização a historia das 
realizações cientificas é que nenhuma teoria sobrevive para 
sempre e que, muitas vezes, quando as coisas parecem 
solidificadas, novas observações e novas idéias a substituem 

 
258 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrando do Brasil. 5 ed. 
Rio de janeiro. 200l. Pág.11 
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por conceitos mais atualizados. 259Este é o grande desafio da 
ciência: descobrir os segredos da mãe natureza, e utilizá-la de 
modo consciente a favor da qualidade de vida da humanidade e 
da paz mundial. 

Quando falamos em “teorias” estamos relacionando a 
uma quantidade conceitos utilizados para explicar um 
determinado problema de pesquisa em uma ou mais ciências 
especificas. Todas as teorias tendem a uma evolução através do 
pensamento cientifico, pois ela passou pelo pensamento 
mágico, idealista, determinista, absolutista, hermetista. E no 
período do renascimento e da reforma, o pensamento científico 
acabou se tornando racionalista e empírico, dominando a 
ciência a mais de quatrocentos anos.260 

Edgar Morin em seu livro: “O método V, A humanidade 
da humanidade: A identidade Humana”, faz uma séria 
advertência sobre aquelas teorias que não são contextualizas, e 
acabam por isto se tornando um dogma ou uma doutrina. 

A transformação da teoria em ideologia, faz parte do 
desejo obsessivo de dominação. Querem ser visto como a 
perfeição encarnada de um Deus que vive presente na pessoa 
de um teórico. Esta racionalização é um delírio de grandeza, 
escondendo atrás do discurso um enorme complexo de 
superioridade. Assim um homem demasiado sapiens torna-se 
ipso facto, homo demens.261  

Todo cientista fechado numa ideologia fica incapacitado 
de pensar, não só a realidade que o cerca, mas também as suas 

 
259 Ronan, Colin A. História da Ciência da Universidade de Cambridge. 
Vol. IV. Tradução: Jorge Enéas. Rio de Janeiro. Ed. Jorge Zahar. Ed. 2001. 
Pág.125.  
260 Gottschall, Carlos Antonio Mascia. Do mito ao pensamento Cientifico. 
Ed. Atheneu. São Paulo. Brasil. 2003. pág.6. 
261 Morin. Edgar. A humanidade da Humanidade: A identidade 
Humana. Ed. Sulina. Porto Alegre. 2002. Brasil. Pág.119. 
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próprias ideologias, este são o mal do tecnicismo em não 
ensinar as pessoas a pensar, o prejuízo fica maior quando 
absorto em suas próprias teorias, acredita que a realidade tem 
de se encaixar dentro de suas idéias, e todo aquele que discorda 
não tem alcance para lhe entender. Estão querendo sabotar o 
seu grande achado cientifico. A epistemologia oferece um 
grande ajuda a ciência moderna, pois sabemos que a ciência 
não é reflexo do mal, mais o esforço do cientista para traduzir 
em conceitos o que encontrou na realidade. 

“As teorias se desatualizam e ainda assim a ciência 
continua! É que a verdade cientifica não está na certeza 
teórica. Uma teoria é cientifica não porque ela é certa, mas ao 
contrario, porque ela aceita ser rejeitada, seja por razões 
lógicas, seja por razões experimentais ou de observações.”262  

A prova de que uma teoria é cientifica é o fato de ela 
poder ser refutada. O fato de ela ser verificável e de ser provada 
em laboratório, não retira a possibilidade de que em algum 
momento ela possa ser rejeitada devido a sua falseabilidade. As 
teorias podem ser substituídas posteriormente por outras que 
possam resistir melhor a falseabilidade, mas mesmo assim ela 
permanece entre “parênteses”, está momentaneamente em 
“suspense”,  porque só existe uma certeza o da incerteza e das 
probabilidades. 

Podemos ainda acreditar que uma teoria não seja 
totalmente objetiva, ela não é o reflexo da realidade, para 
traduzir a realidade ao mundo da compreensão necessita-se de 
uma construção lógico-matematica e simbólica para poder 
responder as questões formuladas pela própria ciência. Uma 
teoria se fundamenta em dados e amostras objetivos mais ela 
não consegue traduzir a essência da realidade em toda sua 
complexidade.  

 
262 Morin, Edgar. Inteligência da Complexidade.  Ed. Fundação Peirópolis. 
São Paulo. 2000. Pág.38. 
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Todos estes conceitos formulados pelos teóricos estão 
impregnados de influências sociais, políticas, culturais, 
religiosas, históricas, principalmente em se tratando da 
objetividade. Mas o que faz na verdade que aceitamos e 
acreditamos na neutralidade e na objetividade? Bom! Na 
verdade, é um consenso dos pesquisadores.263  

A teoria cientifica não é algo aleatório a realidade social 
e política ou mesmo econômica, é através destas realidades que 
se busca formular os conceitos com a ajuda do raciocínio e da 
interpretação deste mundo fenomenológico.  

Toda teoria está teoricamente em mudança progressiva, 
num processo evolutivo, de mudanças indo além das 
explicações platônicas que procura descobrir a essência latente 
e obscura dos fenômenos, ou na forma de pensar de Aristóteles, 
tentando descobrir as causalidades, os jogos de causa e efeito 
do mundo destes fenômenos. 

Existem dois tipos diferentes de conhecimento 
cientifico, porque os teóricos têm interesses antagônicos em 
relação ao fenômeno que se apresenta. As ciências empíricas 
formais e as históricas hermenêuticas. A investigação cientifica 
exige a formulação de imagens, porque o dia em que 
terminarmos com a imaginação e a criatividade e que a 
invenção for programada não haverá mais descobrimentos. 264 

Uma teoria não serve quando ela é uma má doutrina. É 
aquela que se fecha em si mesmo porque julga que possui a 
realidade e a verdade. A teoria fechada tudo prevê 
antecipadamente. Ninguém tem a verdade e se alguém se 
julga dono da verdade está cometendo um grande erro, porque 
para se ter uma verdade é preciso o consenso monopolizador do 

 
263 Morin, Edgar. Ciência com Cosnciência.  Ed. Bertrand do Brasil. 5 ed. 
Rio de Janeiro. 200l. Pág.42 
264 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand. do Brasil. 5 ed. 
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que significa uma verdade. As comunidades cientificas tem se 
tornado uma espécie de casta com poderes absolutos para dizer 
o que é verdade a nível cientifico, mas isto não significa que 
seja a verdade.  

Os doutos apesar de dominarem uma teoria, são homens 
dotados de razão e interesses, e não são infalíveis ao erro. Isto é 
tão certo porque a própria história já nos mostrou as barbáries 
que foram cometidas em nome da verdade e da ciência. Então 
como encontrar a verdade. Este é um largo caminho sem fim de 
solidão, de alegria, de intensa dúvida, de certezas, de erros e 
acertos, e cada cientista terá necessariamente que optar por um 
caminho entre os diversos que a própria existência irá lhe 
oferecer, terá que aprender a conviver com o dialogo e na busca 
constante em se confrontar com os seus próprios erros, não 
existe verdade sem a prática do erro.   

Um sistema de pensamento não pode ficar fechado em 
uma doutrina teórica sobre si mesma, se abstrai do contato com 
outras realidades que possam colocar em duvida suas próprias 
verdades. É preciso uma mente flexível, aberta, para poder 
confrontar-se com a oposição, esta escuta é fundamental para 
decidir pelo sim ou pelo não. 

“Porém, é preciso ver que a essência das relações entre 
cientistas é, ao mesmo tempo, de natureza amigável e hostil, de 
colaboração de cooperação e de rivalidade e competição.”265 

Indiretamente a ciência é um lugar de competição leal e 
desleal, de falsidade, de verdades, da inveja, do ciúme, dos 
enfrentamentos, das perseguições, da fofoca, da 
superficialidade, da lealdade, é onde tudo acontece porque 
ainda não foi alcançada tão nobre ética, onde a realização do 
outro é a minha felicidade, ainda nos encontramos num estado 

 
265  Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil. Rio de 
Janeiro. 5ed. 2001. Pág.55 
* Para um maior entendimento deste conceito, procurar na obra de Erich 
Fromm: El arte de Escuchar. Espanha, Ed. Paidós, 1991, pág. 37 
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primitivo onde a destruição necrófila∗ é maior do que a 
biofilia, aquela nobreza que é própria dos sábios, o amor pleno 
por todo o seu semelhante. 

Uma das discussões mais sérias nos cursos de pós-
graduação trata-se da questão do método de pesquisa. Um dos 
primeiros científicos que teve uma visão cientifica foi 
Hipocrates(460-375 AC) ele era filho de um médico, aluno de 
heródico de Selimbia, nasceu em uma família de sacerdotes 
médicos. Ele mesmo dizia quem é bom já nasce feito, foi 
canonizado “o pai da medicina” ele tinha uma escola 
hipocrática que rejeitou toda visão de curandeirismo mágico, 
procurou sistematizar um postulado ético para a pratica da 
medicina, seu ensino consistia numa integração das várias 
disciplinas, abarcando inclusive o diagnóstico, o tratamento e o 
prognostico. Tinha bem clara a relação entre o organismo 
integrado a natureza, defendia uma medicina que estudasse o 
homem no seu todo.  

Acentuava de que “a vida é breve, a arte é longa, a 
oportunidade é fugaz, a experiência é traiçoeira e o 
julgamento difícil”. Foi o primeiro a testar e averiguar pela 
experiência as concepções racionais dos filósofos, 
desenvolvendo o “o método hipocrático” conhecido como 
indutivo e validando hipóteses, começou a separar assim a 
medicina da filosofia.266 

Esta visão cientifica de Hipócrates teve que enfrentar a 
superstição e a magia. Era um cientista que tinha muito cuidado 
em seus julgamentos, não aceitava discursos filosóficos sem 
uma comprovação cientifica, por isto refutava tudo que se 
relacionasse a crenças e opiniões. 
Tales de Mileto(Fim do séc. VII ou inicio do séc. VI AC), foi 
chamado o “pai da ciência”, por ter dado uma grande 

 
266 Gottschall, Carlos Antonio Mascia. Do mito ao pensamento cientifico. 
Ed. Atheneu. São Paulo. 2003. Pág.45. 
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contribuição ao estudo racional da natureza, principalmente á 
matemática, geometria, astronomia e navegação, além de ser 
um rico mercador e político. Ele trazia consigo a seguinte frase 
“O que é difícil? Conhecer-se a si mesmo. O que é fácil? 
Dar conselhos aos outros.”267 

Vamos comentar um pouco sobre as descobertas 
cientificas, começando por Filolau de Tarento(480-400 AC), 
foi o primeiro a antecipar que a terra não era o centro do 
universo e sim um planeta como os outros. Defende a idéia de 
que a linguagem é o centro da realidade.  

Todo este conhecimento foi apropriado por Descartes 
que conseguiu dar uma lógica à geometria e os números num 
gráfico e a Leibniz e Newton que por sua vez criaram os 
cálculos. Já no séc. XX, Einstein admitiu que em algum tipo de 
inteligência ordenada comanda o universo.  

Muito destes descobrimentos tem haver sobre suas 
demonstrações das dissecações visíveis e invisíveis de Versálio 
(1514-1564), as visões telescópicas de Galileu (1564-1642), as  
matemáticas sobre a circulação do sangue.  Harvey (1578-
1657) as experiências fisiológicas e matemáticas sobre a 
circulação do sangue. Todos estes achados científicos foram 
dispensados e desprezados pela comunidade cientifica daquela 
época porque contrariava o que vinha sendo ensinado e aceito 
como verdade há milênios.268 

Agora vamos descrever a compreensão do método da 
teoria da complexidade de Edgar Morin. Ele afirma que 
estamos em um outro tipo de civilização cibernética é 
tecnoburocratica. Esta necessidade histórica exige de parte dos 
cientistas um método que reconheça nos fenômenos, e que 
jamais deixe de compreender as suas dinâmicas ocultas, todas 

 
267 Ibidem. 2003. Pág.29. 
268 Gottschael, Carlos Antonio Mascia. Do mito ao pensamento Cientifico.  
Ed. Atheneu. São Paulo. 2003. Pág.134 
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estas ligações, articulações, as solidariedades, as 
interdependências, as implicações com suas respectivas 
complexidades. 

“Originalmente, a palavra método significa caminhada. 
Aqui é preciso aceitar caminhar sem um caminho, fazer o 
caminho enquanto se caminha.”269 Toda investigação inicia 
com um certo desconhecimento, pois o fenômeno está 
escondido, surgem desânimos, confusões,  e incertezas. Esta 
aproximação cientifica faz parte do processo de aprender a criar 
o método, todo este desafio faz com que desabroche todas as 
potencialidades que estavam escondidas e enterradas, quando 
isto acontece inicia-se um processo de euforia, de achados e de 
certezas encontradas por si mesmo. 

O método da complexidade entende da necessidade de 
juntar os conceitos que se remetem entre si, para poderem 
ampliar o conceito mais amplo e produtivo, este intercambio 
entre as diversas ciências e métodos é absolutamente saudável 
dentro de uma perspectiva transdisciplinar, proporcionando ao 
pesquisador uma consciência mais complexa inclui ai a sua 
própria reflexibilidade. 

“O guarda chuva da cientificidade que me protege não 
me imuniza. A minha via, como todas as vias, é ameaçada pelo 
erro e, além do mais, eu passarei por desafios em que estarei 
desprotegido”.270 É interessante observar tanto nas ciências 
como na política, as ideologias sempre estão impregnadas de 
teimosia e vaidade pessoal, preferem aceitar um processo de 
falência econômica e de uma hecatombe nuclear, mesmo diante 
de provas e dados concretos. 

 
269 Morin, Edgar. Método I. A natureza da Natureza.  Ed. Sulina. Porto 
Alegre. RS. Brasil. 2002. Pág.36 
270 Morin, Edgar. Método I. A natureza da Natureza. Ed. Sulina. Porto 
Alegre. 2002. Brasil. Pág.33. 
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Por isto é sempre saudável ter uma postura aberta e 
flexível, pois é o próprio método que irá ensinar a necessidade 
de se ter um senso crítico, para não acabar com os pensamentos 
obsoletos e antiquados do passado. Em nossa atualidade 
precisamos de um método que tenha um princípio organizador 
do conhecimento, não apenas para aprender e tampouco 
reaprender, mas ter uma flexibilidade mental para poder 
absorver as reaprendizagens da aprendizagem. 

A criatividade humana sempre esteve presente nas 
maiores descobertas cientificas desde a invenção da roda do 
moinho, da energia elétrica, nas artes com os seus cantos, 
poesias, musicas, pinturas, no plano intelectual, através das 
filosofias, dos conceitos, das lógicas e em nossa sociedade com 
as leis, normas, regulamentos, mas tudo isto não seria possível 
se não tivesse a engenhosidade fabulosa da criatividade 
humana. 

Quando se trava uma busca pelo mundo da 
fenomenologia, esta aproximação ampliará a necessidade de 
repensar alguns comportamentos ou mesmo maneira de pensar, 
indiretamente se proporciona uma espécie de 
autoconhecimento, esta riqueza de apropriação do 
conhecimento o faz sair de sua própria ignorância lógica e 
subjetiva. 

A grande descoberta será talvez a importância de se 
voltar a acreditar em si mesmo depois de um longo tempo de 
pessimismo e desconfiança consigo mesmo, talvez se de conta 
de que a única pessoa que você pode contar vinte e quatro 
horas é com você mesmo, e se você pensa de que os tesouros 
do conhecimento serão encontrados na academia, será um 
grande engano.  

É preciso ter o gérmen da curiosidade, da busca, 
assumindo-se como um autodidata, isto significa alguém que 
não espera pelo outro sabe muito bem fazer por si mesmo. Para 
poder ter uma maior compreensão da realidade, é necessária 
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navegar em diversos portos e mares, esta lucidez de que 
existem outras realidades de culturas e etnias, poderá lhe 
prevenir de um futuro erro, ser fanático, ou devoto de um só 
autor.  

O caminho da transdisciplinariedade faz com que você 
respire um ar puro, não sentindo nenhuma culpa em transitar 
pelas ciências sociais, políticas, sociológicas, antropológicas, 
pedagógicas, psicológicas, da física quântica, da 
psiconeuroimunologia, da psicofarmacologia, neuropsiquiatria, 
das psicanálises, ou de qualquer outra ciência que seja de seu 
interesse.   

Os neurocientistas em contrapartida ficam perplexos 
diante da complexidade do cérebro humano, esta é uma das 
verdades porque possui todas as aptidões para calcular, dar 
forma e colorido aos objetos, mas também consegue localizar, 
medir a entonação e a origem do som que ouvimos. Todos nós 
estamos de acordo em relação a espetacular rapidez que o 
cérebro tem para em conjunto, processar informações e tomar 
decisões, mas a ciência não consegue explicar que ações 
realizadas no cérebro  permite-nos a chegar a esta conclusão, 
justamente porque a reflexão e o pensamento, não agem por 
conta de si mesmo. 

Ao contrario estão em plena sincronia é uma espécie 
inteligente de ações particulares, mas que tem sempre haver 
com o todo, este cruzamento de informações estão a serviço da 
resolução de problemas, agem sempre numa espécie de 
sinfonia, onde cada sinapse faz a sua parte. 

A neurociência explica estas ações de modo diferente, 
diz que existem canais seletivos no cérebro de fluxos de 
informações. Mesmo diante de bilhões de neurônios, cada um 
esta interligada a um ou mais axônios. Estes mesmos axônios 
que permitem a comunicação entre os neurônios ramificam-se 
para que o número de sinapses, sejam, bastante superior ao 
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numero de neurônios. E cada neurônio recebe milhares de 
informações de suas ramificações sinápticas.  

Isto se evidencia nas relações em cadeia que se dão de 
modo simultâneo, para entender esta intencionalidade 
fenomenológica, precisamos ir além do modelo fisiológico 
organicista, para através de uma observação mais profunda nos 
darmos conta de que estamos falando de energia inteligente que 
se propaga em forma de onda e partículas, tal é a complexidade 
a níveis subatômicos, porque dependendo do modo que o 
cientista observa o fenômeno, poderá haver uma interferência e 
com isto alterar o resultado da pesquisa. 

O fenômeno se torna complexo quando observamos em 
nossa própria mente milhões, bilhões de neurônios 
contribuindo para dar vida e criatividade a nossa estrutura 
mental e psicológica. Cada um com sua própria função, desde o 
funcionamento do coração, do fígado, do estomago, dos 
sistemas circulatório, da pressão, do endócrino, do neuro-
vegetativo, do sistema imunológico.  

A questão que fica é como toda esta complexidade 
poderá ser no final uma coisa só, ou como dizem alguns 
filósofos, será que na verdade existimos? Muitos ainda 
duvidam de seu estado de inconsciência, mas afinal de contas o 
que é ter consciência. 

Será que poderíamos chamar de “complexidade”  todos 
estes sistemas interligados entre si agindo em completa 
sincronia com a finalidade ultima de manter a vida, e se isto é 
verdade então existe uma “inteligência organísmica” no 
organismo humano, que tem como objetivo e  capacidade de 
organizar e dar forma e vida a matéria, por uma herança 
filogenética e ontogenética, se é assim onde estará a localizada 
a consciência, ou ela não existe, somos um nada no universo, 
um organismo vivo que vive de forma aleatória esperando que 
em algum momento a vida termine.   
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E se temos consciência a nossa é diferente dos animais? 
Qual a relação existente nas camadas profundas civilizatorias 
de nossa humanidade, com o processo evolutivo e adaptativo 
do reino animal, vegetal e mineral? Será que cada um em 
especial tem uma espécie de consciência no seu modo de existir 
que é diferente em grau e nível de complexidade? 

“A complexidade se impõe primeiro como 
impossibilidade de simplificar; ela surge lá onde à unidade 
complexa produz suas emergências, lá onde se perdem as 
distinções e clarezas, lá onde as desordens e incertezas 
profundas perturbam os fenômenos, lá onde o sujeito 
observador surpreende-se com o seu próprio rosto no objeto de 
sua observação, lá onde as antinomias fazem divagar o curso 
das racionalizações”.271 

O corpo humano possui toda uma gama de necessidades 
orgânicas e afetivas, e todos nós mediante os impulsos 
instintivos vamos de encontro satisfazendo-nos de prazer ou 
experimentando a frustração. A existência é tão complexa 
porque precisa existir este desejo para que possamos nos 
descobrir e aprender, a lidar com nossas emoções.  Onde está o 
limite entre o prazer e a dor? Porque muitos seres humanos 
aprenderam a gostar do sofrimento e aceitá-lo sem nenhum tipo 
de reação ou contestação?. 
             E de outros tantos que tem uma vida prazerosa, em 
harmonia, com a sua profissão, em sua família, no amor, nos 
seus projetos econômicos e intelectuais, no seu íntimo está 
repleto de vontade de viver e de realizar o bem. Como explicar 
esta complexidade da vida cotidiana? Dentre todas estas 
conjecturas, estamos de acordo com o chamado estado de 
evolução de consciência, saímos de um ponto no cosmos onde 

 
271 Morin, Edgar. O método I. A natureza da natureza. Ed. Sulina. Porto 
Alegre. 2002. Pág.456.  
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existia somente poeira cósmica para depois de sete bilhões de 
anos, fosse possível a existência de nosso sol.  

E teríamos de ter a paciência de aguardar mais quatro 
bilhões de anos para que a vida na terra se fizesse presente. Não 
temos como falar de objetividade diante de tanta complexidade, 
podemos nos referir simplesmente de probabilidades e 
incertezas, tentando nos aproximar ao máximo de sua exatidão. 
Mas pensar no exato com objetividade só é cabíveis nos 
convencionalismos das comunidades científicos dos seres 
chamados humanos do planeta terra.  

“Por exemplo, se tentamos pensar o fato de que somos 
seres ao mesmo tempo, físicos, sociais, biológicos, culturais, 
psíquicos, espirituais, é evidente que a complexidade é aquilo 
que tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de 
todos estes aspectos, enquanto o pensamento simplificante 
separa esses diferentes aspectos, ou une por uma forma 
mutilante.”272 

O que somos realmente, matéria, espírito, consciência, 
inconsciência, físico, químico? Mas se você resolvesse deixar 
com que os átomos e as moléculas se tornassem maiores e que 
se comunicassem entre si, poderíamos deduzir que a física é 
extremamente complexa, pois eles estariam formando células. 
A partir deste momento você pode deixar a física e começar a 
estudar biologia celular. 

Mas se as células se tornam mais complexas, chegando 
a ponto de ser impossível a sua manipulação, até você descobrir 
que se trata de um tecido, e estes tecidos não param até se 
tornarem um órgão, mas mesmo assim eles são muito 
complexos e por isto você precisa da cardiologia para entender 
todo este processo.  

 
272 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil. 5 ed. 
Rio de Janeiro. 2001. Pág.176 
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Mas o desenvolvimento é continuo cada vez mais 
aperfeiçoado, e quando menos se espera surge o cérebro, a 
partir daí você precisa da neurociência. Em toda esta cadeia as 
ciências não estão separadas, se desenvolvem em níveis cada 
vez mais complexos e sofisticados, que chegam a nos deixar 
estarrecidos diante da magnitude e da beleza do organismo 
inteligente. 

“ Complexus é o que está junto; é o tecido formado por 
diferentes fios que se transformam numa só coisa. Isto é, tudo 
se entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da 
complexidade, porém, a unidade do complexus não destrói a 
variedade e a diversidade das complexidades que o 
teceram.”273  

Para terminarmos de explicar o conceito de 
complexidade, podemos entendê-lo também na própria 
existência de uma pessoa. Este plano existencial complexo 
está relacionado ao futuro e as supresas que a vida lhe guarda, 
foram muitos os acontecimentos inesperados e sem explicação 
desde o milagre do nascimento ou da morte de uma pessoa 
muito amada, a própria existência se torna complexa. 

Como descrever estas atuações complexas em nossa 
existência? Desde um ponto de vista biográfico de uma pessoa, 
os processos de somatizações e de doenças, o significado da 
educação na sua infância e o despertar da adolescência, o 
genetograma de seus antepassados, a sua conivência com o 
inconsciente coletivo. 

Na realidade somos regidos por uma sincronicidade 
inexplicável, todos os fenômenos ocorrem de maneira 
complexa e interligada entre si, não podendo ser explicada de 
maneira causal e sim numa série de eventos semiconscientes e 

 
273 Morin, Edgar. Ciência com Consciência. Ed. Bertrand do Brasil. 5 ed. 
Rio de Janeiro. 2001. Pág.188. 
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inconscientes, onde a energia pulsa com todo seu rigor, 
aprimorando, refazendo com extremo cuidado ao mínimo sinal 
interceptado por esta sincronicidade inteligente.  
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2.2 - Psicanálise humanista e pesquisa transdisciplinar 
 
 

“Talvez o egoísta não se ama muito a si mesmo e sim 
 muito pouco, de fato, odeia-se.”  

(Erich Fromm) 
 

 
Para estudar a subjetividade do homem na psicanálise se 

faz necessário termos uma teoria ampla e complexa sobre a 
formulação da hipótese, para poder delinear os fundamentos 
teóricos e uma metodologia que seja capaz de aprofundar e 
descrever este fenômeno psíquico. A implicação de um 
problema de pesquisa pode se alargar para além das 
possibilidades do tempo e das condições para a realização deste 
tema. É importante antes mesmo de traçar os objetivos gerais e 
específicos, sua justificativa, a relevância deste tema para a 
psicanálise e a sociedade, e do cronograma de atividades além 
de uma análise cuidadosa do fenômeno a ser pesquisado.274 

E nossa hipótese justamente é esta, se existe a 
possibilidade de sistematizar os principais conceitos da 
psicanálise humanista, em um estudo profundo das obras de 
Erich Fromm, incorporando a sua teoria uma nova proposta de 
pesquisa transdisciplinar, a partir do paradigma metodológico 
da complexidade de Edgar Morim, para ampliar as condições 
de pesquisa na formação psicanalítica. Trata-se especificamente 
de uma pesquisa qualitativa bibliográfica. 

No inicio de qualquer pesquisa seja ela quantitativa ou 
qualitativa, não se sabe exatamente se esta é a hipótese mais 
apropriada ou o método mais adequado, o importante que em 

 
274 FROMM. Erich y Suzuki.  Budismo Zen y Psicoanálisis. Ed.F.C.E. 
México. 1964. Pág. 108. 
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qualquer pesquisa independente de sua sustentação teórica ou o 
método utilizado, todo processo tem um objetivo comum 
provar a sua hipótese. A ciência deixa de ser opinião e achismo 
para esclarecer e conhecer com mais profundidade o fenômeno 
pesquisado.  

É através deste método que se tenta de todas as formas 
se aproximar de uma explicação mais acurada possível do seu 
tema de pesquisa. O ganho é saber que diante da complexidade 
de estudar um fenômeno da realidade fica todo o resto para ser 
descoberto e este avanço é infinito, não existe um final para a 
ciência, e sim uma infinidade de perguntas sem resposta, por 
isto que as metodologias são o suporte e o guia seguro para 
descrever a subjetividade de qualquer tema de pesquisa.  

Quando se vai fazer uma pesquisa se inicia todo um 
processo com insegurança e incerteza, porque não se  sabe o 
resultado final, portanto trata-se de uma ciência séria, é preciso 
dar liberdade e respeitar o livre pensamento de qualquer 
pesquisador, toda pressão para incluir métodos, linhas de 
pesquisa, ou mesmo autores, é induzir o resultado em uma 
única direção. Pensamos que em se tratando de pesquisa é 
preciso confiar na criatividade e na esperteza do pesquisador, 
dando ampla e irrestrita liberdade para procurar, incorporar, 
mudar mesmo se tratando da própria hipótese de trabalho. 

Uma pesquisa não pode existir para inflamar o ego de 
um cientista para provar para si mesmo a importância e o valor 
de um determinado tipo de pensamento, isto limita e reduz 
imensamente alternativas de utilização de teorias e conceitos 
talvez bem mais interessantes e de valor para estudar aquele 
fenômeno de pesquisa. Um centro de pesquisa não deveria 
fechar questão dentro de um tema ou autor, pois fica limitado a 
aquela forma de pensar e naquele estilo metodológico. 

O institucional não está interessado em buscar a verdade 
mas em defender determinado tipo de ideologia teórica, não 
propicia uma maior liberdade de utilização de autores e teorias. 
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A questão fica fechada quando a imposição vem de cima para 
baixo, deixando o próprio cientista sem muita alternativa de 
ação, existe um nexo de dependência de órgãos inferiores aos 
mais superiores tudo com a finalidade de somar mais pontos e 
serem aceitos pelo órgão regulador. 

Erich Fromm não estava preocupado em adotar tal tipo 
de método ou teoria e nunca exigiu nas suas obras que fosse 
utilizado tal metodologia em qualquer tipo de pesquisa, estava 
sim interessado na busca da verdade, mesmo sabendo que já 
existia anteriormente uma verdade teórica na complexidade e 
na multiplicidade de fenômenos observáveis. Tinha 
consciência que aqueles métodos utilizados e usados por uma 
exigência das instituições, não dava nenhuma segurança de que 
eles tinham aquelas verdades.275 

A única alternativa possível para esta proposta e realizar 
ou criar centros de pesquisa fora do controle governamental e 
oficial, caso contrario terá que seguir sempre o caminho 
burocrático e ideológico, acredito que no futuro muitas 
agências de financiamento estarão se aproximando destes 
institutos de pesquisa privados, porque as produções cientificas 
terão mais qualidades e uma maior produtividade. Na verdade o 
cientista deve ter sua própria autonomia na sua forma de pensar 
e de pesquisar.  

E se isto não for possível os próprios centros de 
pesquisa deverão aportar recursos para fomentar aquelas 
pesquisas de interesse de seus pesquisadores. Esta autonomia 
da saúde a ciência além de produzir conhecimento fora das 
pressões oficiais. Possibilitando a todo cidadão de qualquer 
profissão aprender a fazer pesquisa, tornando um centro de 
excelência para aquelas populações marginalizadas do acesso 
ao conhecimento cientifico. 

 
275 FROMM. Erich.  La misíon de Sigmund Freud.  México.  F.C.E. 1992. 
Pág.18 
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Na psicanálise o tema central de pesquisa além de tantos 
temas de interesse da sociedade e do homem é sem duvida o 
inconsciente. Entendendo que a estrutura cerebral do homem 
sempre foi mais ampla e complexa do que a do animal, com 
seus duzentos bilhões de neurônios, tem plena consciência de 
sua existência diante dos desafios e na superação dos mesmos, 
transcendendo suas próprias limitações pessoais, num 
aprendizado constante mesmo diante das enormes 
complexidades do existir humano. 

Nada se torna estranho a nós mesmos, primeiro porque 
temos que conviver com nossos próprios dilemas pessoais, 
quando assumirmos que somos limitados, e portanto também 
deveremos conviver com as adversidades das outras pessoas, 
tudo porque o ser humano é complexo, tanto na sua forma de 
pensar, agir e de se relacionar. Temos uma ligeira segurança de 
que conhecemos o outro, mas quanto menos se espera somos 
tomados de supresa. São estes paradoxos, incongruências, 
decisões que nos deixam perplexos diante do modo de agir e 
sentir ou emocionar das pessoas. 

Em um ser humano todas as possibilidades lhe são 
dadas, e a maior delas é sua condição emocional, pois nela está 
a segurança, a confiança, o desejo, a sinceridade, o entusiasmo, 
condição a priori para ajudar a própria pessoa a conseguir 
todas as suas realizações, esta perseverança, este equilíbrio, 
esta tranqüilidade também é uma forma de inteligência bem 
mais complexa.  

No intimo de cada homem já esta inscrita toda a 
condição para a superação, mesmo diante das mais sérias 
adversidades, o problema não os desafios, mas sim o que a 
pessoa faz com eles, como os toma, como os interpreta, que 
sentido e significado dá a este acontecimento, sabemos que 
para superar qualquer adversidade ou perda temos de além de 
dar um significado ou uma explicação como uma espécie de 
realidade mais intima e profunda deveremos utilizá-lo como 
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um trampolim para alcançar objetivos mais importantes, só 
assim consegue resignificar a nós mesmos pelo sofrimento que 
estamos vivendo. 

Então nas profundezas do inconsciente está contido toda 
a gama de informações e o legado cultural e antropológico de 
todas aquelas civilizações que nos antecederam. De um ser 
humano poderá surgir um gênio em qualquer área da ciência, 
independente de sua condição econômica ou de oportunidades, 
digo isto porque na historia de vida Einstein, quando ele foi 
fazer o processo de seleção para realizar o seu curso de física, 
foi reprovado porque não sabia falar o francês e  inglês. Como 
não tinha condições de fazer um curso de línguas ele foi morar 
num subúrbio onde tinha imigrantes destes dois paises, para 
poder aprender estas duas línguas e no ano seguinte prestar 
novo exame.276  

Vivia numa pensão paga pela sua tia com seus míseros 
noventa dólares que recebia por mês, mais foi valente não 
desistiu e assim terminou de cursar a sua graduação. Logo 
depois fez seleção para seu doutoramento em física, todos o 
achavam estranho porque se comunicava muito pouco, se vestia 
mal e vivia sozinho, ou seja não tinha ninguém para protegê-lo, 
passou fome e muita dificuldade durante o seu doutorado. Na 
falta de sua presença em sala de aula, um amigo seu foi 
procurá-lo, porque não estava vindo nas aulas, ao encontrá-lo 
percebeu que o amigo estava numa situação deplorável num 
estado de anemia, por falta de alimentação.  

Então se encarregou de falar com seu pai para arrumar 
um emprego para Einstein, na semana seguinte foi trabalhar 
num serviço burocrático de registro de patentes, e ao mesmo 
tempo realizava seu doutorado. Ganhava somente o suficiente 
para poder sobreviver, e com isto conseguiu terminar seu 

 
276 Einstein, Albert. Vida intima de um gran hombre. Ed. Santiago Rueda. 
Buenos Aires. 1946. Pág. 68 
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doutorado, logo depois foi pedir emprego nesta mesma 
universidade e lhe negaram dizendo que não havia nenhuma 
vaga. 

Mas ele não desistiu, o modo como ele encontrou uma 
saída para esta complexidade existencial foi único original, e 
simples, realiza todas suas tarefas no seu trabalho no menor 
tempo possível e depois usar o resto do tempo para estudar e 
fazer seus cálculos, até o dia em que descobriu no seu próprio 
emprego depois de três anos consecutivos de pesquisa 
descobriu a teoria da relatividade onde obteve 
reconhecimento nacional e internacional por esta importante 
descoberta. 

O centro de criatividade de uma pessoa não está nas 
coisas ganhas sem esforço, mas por uma decisão pessoal de 
busca, não existe existência sem frustração, decepção, injustiça, 
competição, são estes mesmos desafios que podem lhe abrir as 
portas para um outro plano, sem persistência, sem humildade, 
sem perseverança, não se vai chegar a lugar nenhum, este 
legado emocional faz parte de suas conquistas, é nesta 
dedicação onde toda uma energia é colocada para fazer o que 
lhe dá prazer. Esta condição de autodidata exige uma 
autonomia pessoal, além de investimento de tempo e pesquisa 
para alcançar o seu resultado, às vezes praticar a desobediência 
e desconfiar das instituições é um santo remédio. 

Mas a crescente complexidade da existência fez com 
que o homem perdesse seu senso de referencia, sua autonomia, 
sua individualidade e sua confiança, ficando muito mais 
atrelado às exigências normativas da sociedade cientifica. 
Ficou orientado num conformismo critico, olhando de fora e 
atirando pedras nas vidraças dos outros, na sua pobreza 
emocional entra num surto diante do sucesso dos outros. Esta 
irracionalidade o lança nas profundezas da fantasia, colocando 
toda sua imaginação ilusória para perseguir e criticar as 
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realizações, justamente porque não tem competência para fazer 
melhor. 

Quando qualquer pessoa é tomada pela inveja, perde o 
seu centro de referencia, porque sua atenção deixa de ser seus 
próprios projetos para pensar num modo de prejudicar ou 
impedir a ascensão do outro, este quadro psicopatológico vai 
distanciando cada vez mais de seus compromissos diante da 
existência sejam eles familiares, profissionais ou intelectuais.277 

Todas as dificuldades que a existência nos apresenta é 
sempre um convite a mais para a própria superação. Em vez de 
ficar revoltados e indignados com tal situação, começam a 
pensar numa possível saída, este aprendizado inclui uma 
reflexão, uma práxis, que irá se aperfeiçoando cada vez mais, e 
a cada conquista realizada, é como se tomasse o remédio mais 
caro das prateleiras das farmácias, porque nestas decisões está 
o animo a coragem, determinação, este é o milagre da química 
da vida.  

Nada é comparável a uma explosão química no cérebro 
quando se realizam vitórias, quando se faz das derrotas um 
trampolim para o sucesso. Esta química só é produzida pela 
ação, pela elaboração, por assumir-se por inteiro, por querer ser 
diferente mesmo que alguns não gostem ou lhe critiquem, é 
desta farmácia ambulante que carregamos em nosso próprio 
cérebro, acionados não por uma dopamina artificial, que lhe 
proporciona uma falsa alegria e bem estar, mais pela utilização 
de todos os nossos recursos de inteligência e do potencial 
criativo. 

 
277 FROMM. Erich.   La misíon de Sigmund Freud. Ed.F.C.E. Mexico. 
1992. Pág.15. 
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A verdadeira alegria parte sempre da confirmação da 
sua utilidade para si e para os outros, e nesta forma de agir, os 
caminhos sempre estarão abertos para você e se não estiver 
você  terá que abri-los, até porque sempre é bom gastar nossas 
energias desbravando novos mundos e fazendo com que a vida 
valha a pena existir. As realidades na existência são como uma 
espécie de metamorfose, estão em constante mutação, as 
incertezas e as possibilidades são os novos paradigmas da física 
quântica, destes dois princípios de Heisenberg e Niels Bohr, os 
incorporamos para entender toda esta complexidade de fatos e 
acontecimentos e a imprevisibilidade do futuro. 

Na existência não se pode ficar esperando que alguém 
decida por nós, se deixarmos que isto aconteça corre se o risco 
de nunca mais voltar a acreditar em si mesmo, vai sempre 
depender de uma confirmação externa. È preciso tomar 
consciência de sua existência para poder dizer sim ou não. Esta 
grandeza defende a sua plenitude humana. Existem lideres que 
tem o poder sobre a vida e a morte e isto não só depende da boa 
vontade da maioria democrática. O homem adquire a 
capacidade para poder destruir o planeta ou para ajudar e criar 
novas vidas humanas, este é seu dilema optar entre o bem e o 
mal, e nisto depende a paz em nosso planeta. 

Algumas pessoas para não crescerem se apegam a 
algumas desculpas para poder esconder os seus medos, quantas 
pessoas pensaram que um fato seria o desastre, tornando-se ao 
contrario a solução. Por que existir é muito mais uma arte, a 
mais importante e de fato a mais difícil e complexa praticada 
pelo homem. Sua prioridade não está em ter mais dinheiro ou 
mais inteligente mais sim ter saúde e felicidade, ou seja, estes 
desejos se dão conjuntamente e não por ordem de prioridade, 
não é um e depois outro, esta inteligência se desenvolve no 
decorrer da própria existência, onde ele aprende a utilizar todo 
o seu potencial a favor de si mesmo. Na arte de viver o homem 
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é ao mesmo tempo o artista o objeto de sua arte, o escultor e o 
mármore, o médico e o paciente.278 

Ao nos referirmos a dimensão do humano estamos 
realçando de forma indireta toda uma subjetividade, onde o 
homem é seu próprio autor, é nesta responsabilidade pelo 
cuidado de si mesmo, que se percebe toda uma gama de 
dificuldades, onde a angustia, ansiedade, depressão, são os 
sinônimos deste estado doentio de existir. Negar estas emoções 
ou sentimentos é o mesmo que sacrificar todo o legado 
subjetivo de um potencial que fica recluso e por isto o ser sofre.  

A psicanálise humanista e as outras psicanálises se 
diferem, em relação ao seu objetivo, onde se acentua uma 
defesa muito particular sobre algum aspecto do inconsciente 
humano. O humano no homem consegue resplandecer toda sua 
humanidade quando, no mais intimo de seu ser ele consegue 
fazer a experiência de praticar o afeto e o amor. De nada 
adianta o homem se sobressair nas mais diversas áreas da 
existência, se na sua condição intima só consegue fazer um 
contato muito profundo com a solidão e o isolamento. 

É desta insatisfação que surgiu todas as suas revoltas, 
atribuídas ao jogo existencial. Onde o sofrimento permanece 
anestesiado pelos concluo de suas neuroses. Para dar uma 
resposta a toda esta subjetividade, tem que colocar em estudo 
este “homem” com todas as suas potencialidades e patologias, 
porém se torna imprescindível que se tenha um olhar sobre a 
sua “totalidade”, porque pode se incorrer no erro de fazer 
interpretações deterministas e fragmentadas, priorizando 
somente algum aspecto de sua existência. 

O transdisciplinar tem a ver com isto, é com este 
objetivo que se pode estudá-lo mesmo diante das diversas 
possibilidades de sua existência. A ciência psicanalítica 

 
278 FROMM. Erich.  Etica y psicoanálisis.  Ed. F.C.E. México. 3 ed. 1998. 
pág. 30 
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necessita do aporte de outras áreas das ciências humanas, 
sociais, e históricas. Para compreender o homem na sua 
totalidade temos de levar em consideração não só a filosofia, a 
ética, a sociologia, a economia279, a política, mas também a 
religião, a antropologia, a história, porque é neste contexto 
social e a partir de sua relação com estas realidades que o 
homem se faz problema. 

É dentro destes contextos e a partir destas realidades 
múltiplas de toda sua experiência acumulada onde o seu 
“mundo vivido” inclui solução e dificuldades, a convivência 
com a justiça e injustiças, e dependendo do grau de relevância 
ou importância destes fatos ele pode se julgar incompetente 
para a vida. Para solucionar estes impasses não basta somente 
utilizar toda uma parafernália de terapias alternativas, que 
muitas vezes funciona muito mais como um paliativo, um 
consolo, mas não oferece as condições para a solução daquela 
situação existencial, muitos atiram para o absoluto a 
responsabilidade por determinadas decisões, porém nós 
sabemos que este tipo de terapia é muito mais um 
procedimento para diminuir a ansiedade do que propriamente 
solucionar o seu dilema existencial.  

A psicanálise não pode ser confundida com métodos 
extravagantes de catarse ou da provocação de um falso estado 
psicológico como mascaramento de sintomas psicopatológicos.  
Entendemos a importância das terapias alternativas, porém não 
podemos confundi-la com o método psicanalítico. Em ultima 
instância se poderia utilizar um placebo na recuperação de 
determinadas doenças, porém necessitamos ainda de muita 
pesquisa e ética na utilização destes procedimentos, pois pode 
se incorrer no erro de confundir métodos de outras terapias 

 
279 Fromm, Erich. Ética e psicoanálisis.  Ed. F. C. E. Buenos Aires. 1998. 
Pág.11 
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como solução final para aliviar, esconder, e não aprofundar na 
sua essência o núcleo neurótico. 

Incorre-se em dois erros onde o psicanalista acredita 
que o paciente está curado, e o paciente achando que todos os 
seus problemas estão solucionados. Esta idéia do psicanalista 
ser o portador da cura, é a mais pura contratransferência 
mostrando um sinal claro de sua projeção e de seu próprio 
estado doentio. Nunca existira a cura definitiva, a dor o 
sofrimento, a ansiedade a angustia são condições inerentes da 
condição existencial da natureza humana. A ética inclui esta 
transparência, seriedade, não basta acreditar em um livro que 
leu, de um curso que realizou, é preciso muito mais que isto, 
para podermos ter certeza de que não estejamos sendo ingênuos 
e inocentes em afirmar tais resultados na terapia analítica.  

A psicanálise já é consolidada por mais de um século, 
como uma ciência séria e honesta, justamente por ter em seus 
quadros psicanalistas extremamente sérios e competentes, é em 
nome desta classe que todo psicanalista deve preservar o bom 
nome desta ciência da vida. Por isto a psicanálise deveria ser 
chamada “ciência do homem” por trabalhar conjuntamente 
com outras áreas do conhecimento, contemplando os estudos 
históricos, da sociologia, da psicologia social, da teologia, da 
mitologia, da fisiologia, da economia e a arte enquanto elas 
forem de interesse e de relevância para ajudar a compreender 
toda a complexidade do inconsciente do homem.280 

Se na verdade queremos conhecer o homem em toda sua 
profundidade existencial, cultural, social, histórica e 
antropológica devemos estar preparados para formar um 
conceito mais amplo e de maior amplitude onde inclua as 
diversas possibilidades humanas na sua existência humana, são 
estas alternativas possíveis naquele momento histórico e social 

 
280 Fromm, Erich. La revolucíon de la esperanza.  F.C.E.  México. 1992. 
Pág.64. 



 246 

                                                

que vão criar as condições da qualidade de vida, mesmo diante 
das adversidades, será preciso uma práxis sustentada numa 
consciência critica e dialógica, para poder se movimentar 
perante os novos desafios da existência. 

Para compreender uma pessoa, portanto é necessário 
entendê-la dentro de sua totalidade, da sua plena 
individualidade, da sua autonomia, do grau de consciência que 
tem da sua própria vida, aberto e decidido a lutar com todas as 
suas forças contra todas as ações inconscientes e 
inconseqüentes que produzem um resultado sempre catastrófico 
na sua existência, que poderia ser na vida afetiva, familiar, 
profissional, ou de utilizar falsas racionalizações com desculpas 
e justificativas para manter intacta seus ganhos secundários 
com os seus compromissos neuróticos inconscientes.   

Este conceito de natureza humana tem de levar em 
conta todo o aporte das experiências históricas das diversas 
civilizações, além deste passado incorporar ao seu “EU” 
cultural, todo o legado artístico e vivencial dos nossos 
antepassados. Com esta compreensão saímos de uma 
antropologia descritiva para a social, histórica, cultural. Dentro 
desta análise se incorporam ao estudo do homem estas 
manifestações conscientes e inconscientes, desde o achado 
mais primitivo até as grandes descobertas tecnológicas de nossa 
contemporaneidade.281  

Quando se tem bem presente esta questão de que o 
homem é um todo e não apenas fragmentos de uma máquina 
inteligente tipo um computador, possibilita sair de um 
paradigma estanque e fixo para se ter uma visão ampla e 
diversa de todas as similitudes e perspectivas de 
comportamentos ou atitudes.  

 
281 Fromm, Erich. La patologia de la normalidad. Ed. Paidós. Buenos 
Aires. 1991. Pág.125. 



 247 

                                                

Se o psicanalista tiver esta compreensão poderá 
perceber, e compreender as manifestações do inconsciente 
dentro de uma perspectiva de conjunto, para formar um 
conceito mais proximal e justo sobre o homem para incidir 
justamente nas áreas das ciências da saúde física e mental 
baseada nos pressupostos de valores na defesa dos direitos e da 
dignidade, condição básica para uma ciência ser chamada 
humanista.  

Esta nova concepção de homem de um psicanalista com 
uma prática humanista inspira a um estudo mais eficaz e 
cientifico, mas nunca perdendo de vista os vários fatores 
geradores de sua patologia. Esta totalidade implica um ganho 
na clinica mais exige muito mais estudo e dedicação, pois 
saímos de uma situação teórica restrita para conhecer outros 
conceitos teóricos que também tem relação direta com a sua 
problemática existencial.282 

Toda nossa herança hebraica cristã e grega romana nos 
condicionou a pensar com categorias exclusivas e racionais. Foi 
dentro desta especificação conceitual descritiva e empírica que 
o homem acreditava que conheceria em profundidade as leis da 
natureza, porém se observa ainda a grande distância da ciência 
atual no domínio de tentar conhecer a intimidade destes 
fenômenos aleatórios. Esta cientificidade Lógico-dedutiva e 
empírica leva a acreditar, que poderia dar conta dos 
descobrimentos, e ter um domínio, controle mais efetivo dos 
fenômenos da natureza.  

Infelizmente ainda nos encontramos muito distante 
desta idéia utópica e megalomaníaca, pois os descaminhos da 
ciência está muito mais comprometida com o poder teocrático e 
estatal do que propriamente com os seres humanos 
abandonados a mercê da sorte; são milhões que não tem a 

 
282 Fromm, Erich. El arte de escuchar. Ed, paidós. Buenos Aires. 1991. 
Pág.104. 
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chance e nem oportunidade de compartilhar destes avanços 
científicos, somente uma minoria abastada e protegida pelo 
estado consegue usufruir desta tecnologia globalizada.  

Não podemos ignorar o fato de que a personalidade 
humana não pode ser compreendida a menos que aceitamos o 
homem como um ser complexo e multidimensional, e ainda 
mais em relação aos conflitos pessoais e sociais criados pela 
sua própria existência, é de sua responsabilidade e de mais 
ninguém fazer o seu caminho histórico, tomando decisões, 
errando e acertando, mas também tendo a plena inteligência 
para decidir o momento certo para refletir e pensar sobre a sua 
condição humana limitada e limitante.283 

Enquanto analisarmos o homem nesta condição 
fragmentada, colocando toda a atenção no sintoma e não na 
existência da sua condição social, política e econômica, 
ficaremos alienados numa postura alienada e alienante. Este ser 
dividido e separado em compartimentos com gavetas, 
estaremos nos distanciando cada vez mais do real significado 
da doença orgânica ou psicológica. Este olhar organicista e 
fisiológico defende a idéia de um organismo com alguma falha 
genética, ou da falta de uma química para produzir as reações 
necessárias para enfrentar as adversidades da vida.284   

O homem é um fenômeno transpessoal e transcendental, 
necessita de um olhar que inclua a totalidade, para depois de 
acordo com seus objetivos ajudá-lo a transpor-se de uma 
situação ideológica e fragmentada para uma decisão em 
equilíbrio onde as partes estão interligadas com o todo. 
Podemos então perguntar. Qual é a implicação deste modelo de 
homem no tratamento psicanalítico?  

 
283 Fromm. Erich. Ética y Psicoanálisis. Ed. F. C. E. México. 1991. Pág. 19 
284 Fromm. Erich. Ética y psicoanálisis.  Ed. Fondo de Cultura Econômica. 
México. 1991. Pág.104. 
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Este olhar junto com a escuta analítica vai possibilitar a 
análise de um discurso onde inclua não o seu dogma particular 
ou mesmo as suas crenças, mas tão somente a realidade tal 
como é. Esta decisão comtém um pouco da cura, porque não 
impõe e não direciona, e muito menos justifica. A sua ação 
analítica é muito mais que simplesmente ouvir ou aprofundar 
esta ou aquela palavra, interpretar este ou aquele trauma, mas 
contextualizar de forma totalizante um discurso onde são vários 
os fatores inconscientes de ações equivocadas que produzem 
significados não condizentes com os desejos do paciente.  

A ciência e especificamente a psicanálise humanista tem 
de se direcionar a fazer pesquisa dentro de uma proposta de 
estudá-lo no aqui e agora com toda sua realidade subjetiva e 
paradoxal, não importando o estado emocional ou doentio em 
que se encontra, mas perpetuar ações qualitativas para oferecer 
a este ser doente uma nova compreensão de sua desumanidade 
para consigo mesmo.  Temos de incluir a sua natureza humana, 
social, histórica, política e antropológica.285  

Qual é o nível de sua praticidade ética dos valores 
autênticos que dão sustentação ao seu ser? Observar a sua 
criatividade e dinamismo na procura de soluções alternativas 
para os seus dilemas existenciais. Ver a implicação dos 
vínculos com pessoas autoritárias e dos seus desejos 
sadomasoquistas. Estar atento para a sua mascara social e 
familiar e da incorporação cultural ou educacional de um eu 
demasiado fictício e irreal. Se conseguir ter a consciência do 
seu estado atual de alienação e massificação social, do seu 
consumismo artificial, de uma consciência condicionada a 
viver uma vida sem sentido, preso a todas as implicações de 
atitudes narcotizantes e destruidoras de seus valores éticos e 

 
285 Fromm. Erich.  La patologia de la normalidad. Ed. Paidós. Buenos 
Aires. 1991. Pág.124. 
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espirituais.  Mas também valorizar e acrescentar suas vitórias e 
conquistas. 

Temos no, entanto, que acreditar na possibilidade de se 
encontrar um espaço frutífero e importante para debater as 
verdades, sobre esta condição de conviver com as diferenças 
conceituais, para propor no seu lugar uma maior aproximação e 
respeito entre os cientistas onde a saúde e o bem estar do 
homem estejam acima das ideologias paradigmáticas. Sonho ou 
realidade é uma somente uma questão de visão de mundo, onde 
todos os seres humanos estão ligados pelos mesmos objetivos 
de uma humanidade que inclui o perdão, aceitação, tolerância 
em relação as diferentes posturas de interpretação a respeito do 
homem. 

Podemos nos aproximar deste paradigma se utilizarmos 
esta visão transdisciplinar, então estaremos prontos a dar um 
salto gigantesco rumo a uma nova postura epistemológica e 
cientifica onde todos os cientistas participarão de uma nova 
comunidade mais aberta e flexível. Qual é o centro de interesse 
e a qualidade de vida do homem? Esta crise cientifica e teórica 
mostra o quanto ainda temos de caminhar rumo a salvação das 
verdades primeiras do homem que é sua realização e felicidade 
e não conceitualizações que oprimem e distanciam cada vez 
mais a tão almejada humanização do homem. 

“Cada livro escrito apresenta os pensamentos e as 
crenças de seu autor, e assinala como a religião, a filosofia, a 
arte, a ciência, a economia, a política e a historia podem 
constituir esta forma de atividade humana que toma conta com 
maior plenitude e precisão da variedade, da possibilidade, da 
complexidade e da dificuldade. Assim as perspectivas mundiais 
se esforçam por definir esta força ecumênica da mente e do 
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coração que permite ao homem, por meio de sua grandeza 
misteriosa, recriar sua vida”.286 

É dentro desta perspectiva que o ser humano tende a 
buscar através de seu potencial, todo aqueles beneficio que a 
existência lhe permite, é nesta atitude de amor a vida e pelo 
fato de encontrar-se numa dimensão mais ecossistêmica que 
acaba privilegiando uma sintonia em graus sucessivos das 
mudanças, de atitudes e da ampliação cada vez maior de  todas 
as suas qualidades éticas, onde o seu ser é um meio e não um 
fim para viabilizar a si mesmo e aos outros oportunidades para 
o pleno desenvolvimento de suas potencialidades.  

Quando conseguir realizar uma distribuição eqüitativa 
de sua energia em todos os campos da existência que lhe 
exigem persistência, perseverança, aprendizado, criatividade 
para dar conta das dicotomias entre o sujeito e objeto, riqueza e 
pobreza, ignorância e sabedoria, oportunizando desta forma 
uma melhor conscientização de todas as situações que colocam 
em perigo a vida humana, buscando a cada momento uma 
relação mais intima e particular para desvendar os mistérios da 
sua própria natureza humana entendendo que não existe 
separação mais sim integração, harmonia, sincronicidade de um 
espírito psíquico ligado à totalidade da existência.287  

São as diferentes situações de dificuldades e desafios 
que colocam o homem a pensar a sua própria existência, desde 
modo à exigência recai num maior aprofundamento do 
conhecimento de si mesmo e dos mais diversos âmbitos por 
isto não é uma tarefa muito fácil justamente porque não existe 
uma receita ou teoria que de conta desta realidade mutante mais 
sem duvida as situações e os quadros de conflitos que 

 
286 Fromm. Erich. La misíon de Sigmund Freud.  F. C. E.  México.  1981. 
Pág.9  
287 Erich. Fromm. La misíon de Sigmund Freud. F.C.E.  México. 1981. 
Pág.9 
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desencadeiam na vida de cada um é bastante variada fugindo 
dos padrões de qualquer tipo de predição. 

Cabe a cada um a dedicação exclusiva para entender e 
descrever a totalidade das emoções e sentimentos constituindo 
no maior desafio já experenciado pelo homem vivenciando 
momentos de alegria e realização e de outros a beira do abismo 
e do absurdo, sofrimentos inexplicáveis, tragédias naturais, 
guerras, violência urbana etc.288 Mas é justamente nesta 
existência complexa com todas as suas supresas que o homem 
tem que existir, não é um mundo desejado ou idealizado, mas 
real. Se pretende viver de modo diferente é preciso lançar mãos 
à obra e utilizar todo seu potencial intelectivo para dar forma e 
conteúdo a uma sociedade mais humanizada e justa. 

Sem duvida numa sociedade como a nossa, vivemos 
numa selva de pedra, isto nos traz intranqüilidade e medo, e são 
estes mesmos medos que dão origem aos conflitos entre países, 
e grupos de etnias diferentes. Por isto o conhecimento e a vida 
estão juntos e a vida e a morte é inseparável. Somos na verdade 
o que acreditamos saber e nossos pensamentos não são 
fidedignos a realidade pois estamos inseridos dentro de um 
contexto onde nossas ideologias estão vinculados a historia, 
com o mundo, com o universo, e com a fé na existência, que se 
confirma através de sua própria potencialidade.289  

A nível cientifico nos deparamos com uma situação 
bastante duvidosa principalmente no que se refere à pesquisa da 
subjetividade do homem, porque esta mesma ciência que 
pretende com suas metodologias descobrir enunciados e leis 
para depois generalizar, se depara com um instrumento de 
análise de dados que dizem respeito a algum aspecto que se 
estuda do homem, em se tratando desta atitude fica bastante 
comprometida os seus resultados porque foi analisado, 

 
288 Ibidem. Pág.12 
289 Ibidem. Pág.13 
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estudado, averiguado, somente uma parte desta realidade esta 
situação piora quando se pretende compreender o homem 
através de um cadáver morto.290 

A psicanálise além de tratar o homem na sua totalidade 
existencial e humana, se aproxima com bastante profundidade 
de uma subjetividade cheia de vida, onde os sentimentos e as 
emoções são compreendidos dentro de um ambiente onde o ser 
se situa em relação dialógica e não no isolamento, mesmo 
porque cada pessoa tende a processar estes acontecimentos de 
sua vida diária a partir de enunciados colhidos da sua própria 
realidade vivida.  

O método de tratamento na psicanálise sempre se 
orientou pelo cuidado de utilizar os recursos da resistência, 
transferência e contratransferência de uma atenção flutuante 
capaz de colocar toda a atenção não no seu discurso consciente 
mais nas dissimulações acobertadas pelos mecanismos de 
defesa, para proteger e esconder o lado sombrio e neurótico de 
seu comportamento, tudo isto para manter intacto o núcleo 
patológico de seu processo de falência, o psicanalista inicia sua 
observação sobre estas reações emocionais onde o ganho 
secundário é o premio pelo engano de sua perversão 
maquiavélica. 

É com esta realidade psíquica onde se movimenta um 
discurso enganoso e incoerente onde sempre a maior 
dificuldade vai sempre depender de uma decisão do paciente, 
em continuar o processo de mudança e de enfrentamentos, 
esclarecimentos, interpretações para a promoção da cura. É 
nesta relação analítica séria, profunda, carinhosa, com ternura, 
com humanidade onde se realiza a metamorfose do ser, mais 
isto não significa somente concordar, ou fazer falsas 

 
290 Erich Fromm. Limitaciones y grandezas de Freud. Ed. Siglovinteuno. 
México. 1997. Pág.27 
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interpretações equivocadas onde as conseqüências pela falta de 
preparação serão desastrosas para o paciente e o analista. 291  

A análise é um percurso tomado de extrema 
responsabilidade no acompanhamento durante meses e anos 
com o fim ultimo de se ter à segurança necessária para poder 
dar o suporte que o paciente precisa. A questão da utilização de 
terapia espiritual, corporal, energética, fototerápica, 
hipnoterapia, e centenas de outros métodos alternativos que 
ainda não foram estudados e comprovados cientificamente. 
Mais muitos utilizam tais procedimentos, porém sem ter a 
consciência e domínio suficiente para a aplicação simultânea ao 
tratamento psicanalítico. Precisa se ter o cuidado de que tal 
iniciativa não funcione como um placebo, ou uma defesa do 
próprio psicanalista para não aprofundar conteúdos mais 
profundos e significativos em relação a determinados temas 
onde ele mesmo tem dificuldade de esclarecer. 

Acredito que alguns métodos destas terapias poderiam 
mediante supervisão clinica e de uma pesquisa séria averiguar 
se realmente funciona. Toda esta seriedade tem a ver com a 
ética, para não sofrer uma ridícula situação, onde os próprios 
sintomas de falência psíquica e orgânica continuam 
deslocando-se da mesma forma que no inicio do tratamento. 
Psicanálise é uma ciência muito séria e, portanto não pode ser 
utilizada como um passe de mágicos onde os casos clínicos 
explicitados não tem nenhuma conotação cientifica.  
             É em base ao olhometro e da opinião ou mesmo do 
achismo que alguém acredita estar revolucionando a psicanálise 
mais na verdade somente acrescenta os adornos no presépio de 
natal, funciona como um enfeite, o discurso é de que tal prática 
traz resultados rápidos, aqui a magia acontece, este tipo de 
prática não engrandece  o exercício de nossa profissão, porque 
mais parece a utilização da psicanálise para provar sua 

 
291 Apud. Ibidem. Pág.35. 
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competência, e isto tem haver com uma forte 
contratransferência. É claro que nestes casos existe a teomania 
onde o psicanalista acredita ser uma espécie de deus que não 
precisa mais de ninguém, e o seu narcisismo assume a 
conotação de uma neurose de carater. 

O psicanalista que não estuda começa a cometer estas 
arbritariedades é somente uma questão de tempo e seu trabalho 
fica desacreditado porque ele mesmo vai se convencer dos 
equívocos e erros sucessivos que só comprometem o exercício 
da profissão. A análise pessoal principalmente na psicanálise é 
de praxe, portanto é condição essencial à continuidade do 
tratamento a nível inconsciente, não basta às conversas 
paralelas com alguns colegas que funciona mais como um 
desabafo, primeiro que esta prática é uma agressão e quebra a 
norma ética, segundo é uma invasão do tempo do outro colega. 
Então sem análise pessoal, sem supervisão clinica, sem estudo 
continuado nós já sabemos que toda sua prática pode ser 
qualquer coisa menos psicanálise.  

Por isto seria mais interessante este profissional mudar 
o nome para, por exemplo, “terapeuta holístico” ai sim ficaria 
desobrigado de seguir as normas éticas podendo rechear ao seu 
bom gosto todo tipo de experiências de terapias alternativas. 
Psicanálise também não é religião, não se manda paciente a 
missa ou tampouco rezar, isto é uma violência e uma confusão 
das mais sérias, porque a finalidade do tratamento psicanalítico 
não é a conversão de uma pessoa em nenhum credo, o 
profissional que utiliza a religião como chamarisco para atrair 
pacientes ao seu consultório está novamente confuso seria 
muito mais autêntico e valido assumir-se como um missionário 
em alguma religião e realizar este tipo de fé.  

Cada pessoa pode ter sua religião e praticá-la conforme 
suas crenças, porém o lugar analítico é lugar de libertação de 
esclarecimento e nunca de conversão, por isto não se utiliza 
reza, vela acesa e tampouco musicas com fundo religioso.  
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Acredito que no futuro o conselho de ética terá de tomar suas 
providências para orientar, ajudar e fazer com que a psicanálise 
seja de fato um tratamento e não um lugar de conselhos ou de 
conversão. 

Voltando ao tema proposto Theodor Reik que conviveu 
por mais de trinta anos com Freud, afirma textualmente no seu 
livro que se surpreendia pela erudição e conhecimento de Freud 
e da diversidade de teorias das quais tinha domínio. Ele discutia 
e entendia das teorias e métodos de inúmeras ciências. Sempre 
estava interessado e acompanhava todas as inovações ou 
descobertas principalmente na biologia e medicina, mas nunca 
deixou de estudar com profundidade arqueologia e história, 
mantendo-se sempre atualizado sobre as pesquisas feitas nestas 
áreas afins. 292  

A novidade na psicanálise trata-se especificamente 
desta abordagem teórica e clinica293, pois é a primeira iniciativa 
concreta de levar em consideração o homem na sua totalidade 
admitindo a complexidade de seu inconsciente e ao mesmo 
tempo dizendo que o inconsciente não é um lugar de repressão 
e recalque ou de traumas sexuais mais de criatividade, 
dinamismo, potencialidade onde o ser humano poderá através 
da sua análise humanizar a sua irracionalidade primitiva e 
arcaica de sua desumanidade. 

O conceito de inconsciente para Fromm (1900-1980), 
sempre representou o homem com todas as suas possibilidades 
e limitações dos momentos de escuridão e de luz, mais sempre 
contendo uma energia inteligente que se comunica através de 
imagens e símbolos com o objetivo de se fazer entender diante 
da própria pessoa ou do psicanalista.  

 
292 Theodor Reik.  Trinta años com Freud.  Ed.Ediciones Hormé S.A.E. 
Buenos Aires. 1965. 
293 Erich. Fromm. Ética y Psicoanálisis.  Ed. F.C.E. México. 1991. Pág. 45. 
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Esta energia inconsciente comtém todas as respostas 
que a natureza provoca através da existência, porém é 
necessário estar aberto para esta escuta subjetiva e onírica, aqui 
é onde inicia todo o processo de educação imagética de uma 
simbologia transpassada por uma transcendentalidade.  
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Terceira Parte: Capitulo III 
 
 

3.0 - Um estudo sobre a consciência na psicanálise. 
 

 
“Somente se me perco a mim mesmo 

é que posso ganhar-me.” 
(Erich Fromm) 

 
 

Tratar de descrever um conceito de consciência é 
extremamente desafiador, porque impõe todo um estudo 
filosófico e antropológico. Vislumbrar tal tarefa nos coloca 
diante de uma complexidade onde o conhecimento de si mesmo 
ou da realidade do meio onde vive não é uma experiência muito 
fácil. Ou seja, a consciência está totalmente ligada por 
inúmeros fatores culturais, sociais, educacionais, políticos, 
econômicos e científicos, são estas inter-relações que darão 
sentido e significado a um estado de consciência. 

Antes mesmo de falarmos de consciência temos de 
encontrar uma resposta para o fenômeno chamado homem, este 
desenvolvimento cultural e intelectual inclui todo um processo 
histórico e econômico, nos seus mais diversos habitat, 
proporcionando as condições especificas para a formação de 
uma consciência critica ou alienada. Este estado de consciência 
é tão importante porque é o reflexo de todas as suas crenças, 
expectativas e modo de se relacionar com a existência. Um ser 
em estado de consciência pode dependendo das circunstâncias, 
decidir a favor ou contra a sua própria sobrevivência. 

A existência carrega em si mesmo uma série de desafios 
que exige da parte de qualquer ser humano uma capacidade de 
decisão, quanto mais condicionado e alienado para realizar 
tarefas ou obrigações menos consciência e mais desvinculado 
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estará da realidade. Por isto corre-se o risco de se tornar um ser 
autômato, acreditando na mais pura fé de que este modo de 
vida é o único possível, ou o mais correto. Esta falta de 
consciência inclui uma irracionalidade automatizada, age muito 
mais por condicionamentos e crenças culturais, do que 
propriamente por uma consciência que se move em um certo 
nível de compreensão com capacidade para dialogar com esta 
realidade. 

Quanto maior o estado de consciência maior a 
capacidade de refletir sobre sua própria realidade e a dos 
outros, esta flexibilidade viabiliza uma maior aproximação com 
a realização de seus objetivos.294 Quando se tenta entender esta 
manifestação do espírito desta consciência, também se defende 
o contrário, ou seja, de que ela é muito mais uma expressão de 
órgãos, músculos e nervos.  Esta divisão entre espírito e 
matéria, corpo e alma, criou uma dicotomia bastante séria, em 
alguns momentos da historia, por um lado à igreja medieval 
defendia com todas suas forças dogmáticas e com a ajuda da 
santa inquisição de que o homem é um ser espiritual. Logo 
depois no renascimento com suas lutas em prol da libertação do 
homem, saindo de um estado teocentrico e místico, para lançar 
suas raízes no empirismo racional de Descartes. 

Estas implicações foram nos mostrando através da 
historia de que nenhuma destas verdades tinha a verdade, 
ambas falavam apenas de uma parte da verdade do homem. 
Esta consciência desencadeou todo um processo alicerçado em 
algumas correntes ideológicas que de certa forma tentam 
também com seus conceitos dogmáticos e fechados uma 
explicação teórica e cientifica. 

 
294 Horgan, John. A mente desconhecida: porque a ciência não consegue 
medicar e explicar o cérebro humano. São Paulo. Ed. Companhia das 
Letras. 2002. Pág. 39  
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A cientista e psicanalista, Danah Zohar295 afirma que 
diante das novas descobertas na física quântica, poderíamos 
vislumbrar um novo modo de compreender as manifestações de 
estados alterados de consciência, isto significa uma visão mais 
profunda sobre os pensamentos, estados de meditação, esta 
energia também poderia ser chamada de um “quantum” 
(flutuações de energia), ligadas a uma fonte no vácuo do 
universo, de uma consciência inteligente. 

O homem no seu estado pré-histórico desenvolveu 
algumas habilidades no seu processo de evolução humana, mas 
ainda se encontra arraigado em algumas ideologias, onde seus 
comportamentos e altitudes manifestam o estado primitivo de 
suas emoções básicas. A ganância, o egoísmo, a violência, a 
agressividade, o poder, a barbárie, a vingança, são desejos 
primitivos arraigados como um valor agregados a uma 
qualidade. Estes comportamentos demonstram o estado de 
consciência primitivo. É este estado de inconsciência que o ser 
humano vem lutando através de muitas civilizações, com a 
ajuda das religiões para diminuir toda esta fúria irracional. 

A grande maioria das atitudes e respostas humanas são 
oriundas de um estado de inconsciência. Todas as reações 
neuroquímica do cérebro interligadas com todos os sistemas do 
organismo mostram uma inteligência silenciosa atuando e se 
comunicando para poder advertir, mas também defender a vida 
em toda sua plenitude. Existem algumas necessidades bastante 
presentes na vida, podemos falar de algumas delas como por 
exemplo, a fome, a sede, o sono, o sexo, e as fisiológicas. 
Outras dimensões mais sutis exigem o afeto, o amor, o dialogo, 
o desenvolvimento de suas potencialidades, o aprimoramento 

 
295 Danah Zohar, formou-se em física no M.I.T e depois estudou filosofia e 
religião, orientada pelo psicanalista Erik Erikson de Harvard, publicando 
seu primeiro livro “O ser Quântico”, na Ed. Best Seller. São Paulo. 1990. 
Pág.300 
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da inteligência, o reconhecimento, a valorização, o 
autoconhecimento, uma profissão, uma espiritualidade. 

Se nos perguntássemos quais os motivos que levaram a 
natureza genética a aceitar ou rejeitar algumas experiências no 
D.N.A, dentro de suas especificações filogenéticas e 
ontogenética, optando por incluir e memorizar algumas 
aprendizagens e relegar outras a um segundo ou terceiro plano, 
talvez entendêssemos que estas especificações de atualização 
tenham a ver com todo um processo de adaptação, devidos às 
modificações ambientais de cataclismos, maremotos, situações 
estas adversas às mudanças climáticas, e da necessidade de 
sobrevivência. Toda esta experiência evolutiva de nossos 
ancestrais amplia a cada momento em determinada civilização 
uma tomada de consciência sobre os reais valores e crenças de 
uma determinada época, este processo não é retroativo é 
evolutivo. 

Nossa esperança está na capacidade do homem valorizar 
seu próprio estado de ser, principalmente sua experiência no 
resultado que consegue alcançar com seus projetos e na 
evolução da ciência. Portanto o autoconhecimento é uma 
condição básica e fundamental para se conhecer e tomar 
atitudes mais acertadas. Por não ter uma maior consciência, tem 
ações impulsivas e compulsivas.  

É hora do homem cibernético e mecânico dar-se conta 
de outras demandas muito mais importantes para a 
sobrevivência emocional e existencial, a falta de sentido na 
vida é uma demonstração clara do vazio e da inutilidade de um 
pragmatismo alicerçado muito mais na alienação do que na 
consciência de ser. O sistema precisa de alguém que não pense 
ou pense de acordo com as ideologias vigentes, esta falta clara 
de objetividade na existência leva o homem à sempre agir de 
forma irracional e inconsciente. 

A ciência tem a tendência de definir a “consciência” de 
forma muito restrita aos humanos, mas todos nós sabemos que 
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ela faz parte também de outros animais superiores, e de todos 
os fenômenos naturais, incluindo os reinos animal, vegetal e 
mineral, desde as plantas até as rochas.296 Esta nova 
conceitualização do inicio do século XX dos físicos e filósofos, 
sobre a possibilidade da consciência ter em algum nível uma 
ligação profunda com a mecânica quântica. Segundo o 
principio de Heisenberg sobre a incerteza do ato de medir um 
fenômeno. É que o observador pesquisador consciente exerce 
um efeito sobre o resultado de eventos quânticos; elétrons 
atuam como ondas em um experimento, e partículas em 
outro.297   

Desta forma conclui-se que esta informação processada 
a nível inconsciente obedece a uma lógica muito superior e em 
níveis de freqüência ainda desconhecida pela ciência atual. São 
reações simultâneas interligadas no espaço e tempo 
incompreensíveis sobre o significado do seu próprio ato de 
existência. Esta comunicação está a uma velocidade talvez 
superior a da luz ou do som, a questão é entender estas reações 
em cadeia interligadas a uma centena de milhares de memórias, 
para prover os sentidos de uma significação mais próxima 
possível da realidade. São estas aprendizagens e experiências 
acumuladas não só nesta existência, mas de todo acumulo de 
informações armazenados em cada fibra nervosa. 

Como pode uma pessoa degenerar-se em seu estado de 
consciência. Acredito que estes atrasos no modo de perceber e 
interpretar a realidade tem a ver com o mundo das emoções, 
são determinados eventos traumáticos provocados por situações 
antagônicas a sua vontade, onde o critério de sua interpretação 
é sempre desfavorável em relação a aquele tema especifico. 
Uma percepção informa a todos os centros do cérebro um tipo 
de sentimento ou emoção vivenciados naquele momento. Todo 

 
296 Ibidem. Pág.302.  
297 Ibidem. Pág.307. 
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este processo se dá em apenas alguns segundos ou minutos, 
dependendo de cada situação especifica, este registro é 
memorizado com uma certa freqüência de medo, prazer, receio, 
insegurança, alegria, satisfação, realização.  

Todas as emoções acontecem a nível inconsciente, as 
reações de suor, frio, aumento das batidas cardíacas, sudorese, 
enrijecimento dos músculos, produção da ansiedade, estados de 
tristeza, tem ligação direta com uma forma rígida de interpretar 
a realidade. Estas alterações neurofisicoquimicas e sintomáticas 
são produzidas por determinadas emoções que tem por 
finalidade proteger a pessoa desta situação real e angustiante, 
preparando-lhe para uma reação de enfrentamento ou de fuga. 
Todo este conteúdo passa necessariamente por uma avaliação 
consciente, porém o nível de intensidade e o valor dado a este 
acontecimento será realizado num estado de inconsciência.  

Esta subjetividade esta imersa na grande imensidão de 
emoções são memórias guardadas por um processo de 
reminiscência, cada situação vivenciada nos remete de novo a 
uma nova interpretação que pode diminuir ou aumentar o foco 
de resistência em relação à determinada dificuldade, seja ela 
uma inibição ou timidez. O fato é de que mesmo antes de agir 
estas emoções surgem sem a mínima consciência, produzindo 
todo um estado de inconsciência. 

Quando acontece tal reação emocional, o sentimento é 
de sentir-se cada vez mais fraco e débil, a única solução a curto 
prazo é a própria pessoa estar atenta às manifestações deste 
acontecimento, e para isto é preciso estar autoconsciente destes 
emoções, uma vez acionada uma memória imagistica toda uma 
comunicação inconsciente começa a realizar a sua função de 
acordo com a ordem principal, busca de qualquer forma a 
satisfação daquele desejo. O organismo então se prepara para 
alcançar tal objetivo, satisfazer determinada necessidade 
biológica ou afetiva. 
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Quando maior o estado de consciência maior é a 
probabilidade de se realizar uma historia coerente.  A 
confirmação ou alteração de uma autoimagem não se dá 
somente através de um pensamento ou reflexão, mesmo a 
tomada de consciência exige uma confirmação afetiva. Sem a 
presença do outro, isto se tornaria muito mais um estado 
psicótico ou esquizofrênico, do que propriamente uma vivencia 
real e verdadeira.  

A mente tem este privilégio de montar e arquitetar suas 
próprias fantasias, e neste mundo de irrealidade, o 
distanciamento da realidade aumenta em proporção e em 
intensidade do valor dado à fantasia. Porém não esqueçamos 
este estado alienado de consciência sofre porque investe uma 
quantidade enorme de energia e tempo em idéias obsessivas e 
compulsivas, prevalecendo sempre no final de qualquer 
iniciativa a frustração, o fracasso, a revolta, a indignação. 

Objetivos frustrados aumentam consideravelmente o 
valor das emoções negativas. Qual é a nossa auto-imagem, que 
conceitos temos de nós mesmos. Mesmo que cada um fale do 
que acha ou pensa é sempre algo duvidoso, porque isto tem 
haver muito mais com as crenças, normas, exigências, 
convenções ou de concepções adquirida durante todo o 
processo de nossa existência.298 

Muitas pessoas falam de que tem consciência de suas 
atitudes, mas desconhecem suas razões ou motivos, justamente 
porque estes comportamentos realizam de um modo 
inconsciente. A tarefa principal da consciência é projetar no 
futuro, a curto, médio e longo prazo a realização de objetivos, 
para com estes feitos aumentar seu poder criativo, um 
dinamismo próprio que só a vida pode oferecer. 

 
298 Lê Doux, Joseph. O cérebro emocional. Os misteriosos alicerces da 
vida emocional.  Rio de janeiro. Ed. Objetiva. 2001. Pág.31 
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Na existência não existe um modo de não realizar uma 
historia pessoal, isto é algo intrínseco e absolutamente 
necessário para o desenvolvimento pleno das potencialidades 
pessoais, o único modo de frear ou negar esta necessidade é 
narcotizar a consciência, somente um estado de alienação 
completa poderá por um tempo impedir a plena realização desta 
tarefa histórica. 

Quando uma pessoa afirma que esta sentindo medo ou 
infelicidade é porque está vivenciando uma forma especifica de 
emoção. Falar disto é ter consciência dessa experiência, e a 
grande maioria das pessoas age como se fossem maquinas 
insensíveis não conseguem ter uma sensibilidade para as dores 
e sofrimentos experenciadas em seu próprio ser, imagine as 
conseqüências desta trágica situação em relação ao meio social 
e as pessoas mais próximas.  

A implicância do modo de pensar de Descartes 
influenciou toda uma geração de cientistas e pensadores, somos 
totalmente diferentes e antagônico a natureza material. Ele 
dizia que a consciência não tem nenhum valor, vivemos num 
mundo alienígena, onde vivemos a parte dele ou em oposição a 
ele e a nosso meio ambiente material. 

E se a consciência não tem nenhum papel a 
desempenhar no universo como afirma Newton, que tipo de 
relacionamento podemos ter com a nossa natureza de homem 
ou a cósmica. Portanto se estes pressupostos estão corretos 
podemos então destruir, prejudicar, violentar, poluir, explorar 
utilizando os recursos naturais para nossos próprios fins, sem 
dar a mínima importância para a conseqüência destas atitudes 
grotescas e primitivas.299 

Estas teorias autorizam a plena destruição do universo, 
porque tudo o que existe é para ser dominado, conhecido, e 

 
299 Danah Zohar.  O ser Quântico. Ed. Best Seller. São Paulo. 1990. Pág. 
18 
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explorado, sem uma mínima preocupação com este tipo de 
intervenção malévola e perniciosa na natureza. Mas isto é 
entendido quando o próprio homem não é capaz nem ao menos 
de respeitar sua própria natureza, o que esperar do seu 
tratamento para com o seu próprio habitat natural.  

Esta falta de consciência também nos remete a um 
entendimento equivocado da vida, um esclarecimento mais 
realista poderia mudar a maneira de encarar e de se relacionar 
com a natureza, mas para isto teríamos de derrubar fortes e 
antigos paradigmas adquiridos através do seu processo 
educacional e científico. Até porque a universidade e os 
professores são os disseminadores de “verdades”, que nem 
sabemos se eles mesmos acreditam ou tem consciência do que 
ensinam, mas como está no currículo, e tem o aval do poder 
estatal, o natural não é questionar o discurso universitário, até 
porque algo tem de ser dado em sala de aula, quanto mais 
conteúdos, maior a preocupação do aprendiz em decorar estes 
conceitos, porque neles esta contida toda uma verdade 
aprendida.  

Diante da incerteza da existência, da angustia provocada 
pelos questionamentos, a melhor maneira de viver é agüentam-
se diante da própria insensatez existencial. Estes valores da 
sociedade baseados na artificialidade de uma imagem 
personificada pelos meios de comunicação social tornam estes 
mitos, meros instrumentos para alcançar objetivos de alienação 
e massificação social. 

Quando se trata de conhecer e entender os produtos das 
manifestações do movimento da energia inconsciente, se faz 
necessário utilizar os conceitos e descobertas recentes da física 
quântica, onde o átomo com seus elétrons, prótons e nêutrons, e 
sua intensa reação com as partículas e ondas, só podem ser 
verificadas nos laboratórios de estudos onde é possível 
observar os pacotes de ondas destas unidades subatômicas, 
onde o mistério da energia pura age com extrema liberdade e 
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inteligência, estas manifestações poderiam ser comparadas com 
a consciência. 

Ao evidenciarmos a existência da consciência, se torna 
um desafio demonstrá-la de um modo empírico de acordo com 
as convenções cientificas das ciências exatas e naturais, a física 
quântica mostra com extrema profundidade que a energia em 
níveis subatômicos se dissimula numa metamorfose mutacional 
difícil de controle ou de exatidão, tornando quase impossível a 
sua objetividade e muito menos a neutralidade do pesquisador. 
Diante destas constatações necessitamos de uma outra 
convenção cientifica menos ortodoxa e rígida para poder 
aceitar novas metodologias e estudos com estes tipos de 
fenômenos que são difíceis de se encaixar dentro das 
exigências da ciência atual.  

Estes estados alterados de consciência produzidos pela 
mente nos estados de meditação, ou da clarividência, 
premonição, telecinésia, demonstram de alguma forma que 
temos a capacidade de viajar no tempo tanto em relação ao 
futuro como no passado. A ciência atual chama isto de 
misticismo, bruxaria, porém relegou todos estes fenômenos 
paranormais a parapsicologia. Uma outra ciência capaz de 
encarar e estudar toda esta fenomenologia ainda tão distante de 
uma resposta final. 

Algumas religiões por um processo de estudo destas 
manifestações parapsiquicas conseguiram provar a transmissão 
de pensamento, chamada também de telepatia. Sem dúvida 
estas propriedades contém em algum nível de freqüência uma 
interação de consciência a consciência. De uma simples 
consciência bacteriana, surge um pequeno microorganismo, 
para depois formar um tecido, um órgão do organismo, com 
sistemas imunológicos, nervosos, endócrinos, neuro-vegetativo, 
circulatório, pressão, além da inteligência e consciência onde a 
existência começa a ter sentido e significado. 
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Quando assumirmos que uma montanha tenha alma e 
que uma simples poeira contém partículas e vida interior, 
estaremos caminhando na elaboração de um novo paradigma, 
que talvez seja a salvação de nosso universo. Quando não 
existir mais a separação entre matéria e espírito, entre corpo e 
alma, poderemos então aceitar a idéia de que todo o reino 
vegetal, animal, e mineral estão intrinsecamente ligados por 
uma cadeia sistêmica e ecológica da vida. 

Em níveis subatômicos de uma antimatéria existe toda 
uma manifestação de energia livre e condensada expressa em 
uma comunicação de códigos ainda desconhecidos e 
indecifráveis ao homem, são estas cadeias em redes de 
freqüência que nos leva a crer em uma consciência altamente 
evoluída e inteligente totalmente diferente do mundo lógico 
racional de nossa cultura vigente. 

O todo esta em todas as partes e as partes compõe o 
todo. Esta totalidade nos reafirma dentro de um cenário de 
plena aleatoriedade e desordem a deusa grega gaia com um 
sopro de vida despertou a vida na matéria. Toda a dimensão em 
níveis subatômicos faz com que a interação de as mais diversas 
energias da terra, água, fogo, e ar mantenham um nível de 
equilíbrio em todos os reinos da mãe terra.  

Em uma simples árvore, ou mesmo em um animal, 
estará presente em seus microorganismos biocelular retroações 
e retroalimentação de um corpo físico desaparecido aos olhos 
do homem, mas incorporado ao sistema vital ecológico. Não 
temos certeza de onde se localiza ou está presente de algum 
modo este pequeno ser chamado homem de uma consciência e 
inteligência que não pode ser vista, medida, tocada, mensurada, 
comprovada, mas com certeza participa mesmo sem este grau 
de consciência o impulso de manter a vida em estados 
diferentes de consciência em nosso planeta terra. 

Esta matéria inanimada da qual nós seres conscientes, 
somos feitos muda totalmente a cada sete anos, nenhum átomo 
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presente em nosso organismo atual é igual a aquele dos quais 
nascemos. 300 De todas as controvérsias hoje existentes em 
relação à unidade da consciência, a típica indivisibilidade de 
nossos pensamentos, percepções e sentimentos. Dos dez 
bilhões de neurônios que constituem o nosso cérebro, cerca de 
dez milhões são considerados suficientemente sensíveis para 
registrar fenômenos em níveis subatômicos a qualquer 
instante.301  

A concepção da realidade mudou os novos rumos de 
compreensão da vida e da natureza, hoje entendemos que as 
ondas são relacionamentos e as partículas são a 
individualidade da mesma forma a consciência imediata com 
unidade e integração, quanto à memorização, pensamento e 
estrutura.302 Hoje entendemos o conceito de consciência 
através de suas ações de descobertas e de conhecimentos sobre 
sua própria realidade pessoal ou social, estar consciente é estar 
em equilíbrio onde todas as pulsões vitais estão harmonizadas 
com um todo maior, este alcance inclui um holismo relacional 
quântico, oriundo do poderoso campo eletromagnético do 
cérebro, cercado por uma vibração de freqüências harmônica 
onde todos os componentes cumprem com seu papel de acionar 
as moléculas de gordura e proteína no interior da membrana 
das células nervosas. 303  

Para compreender o processo de expansão e de tomada 
de consciência humana ou em outros níveis da natureza 
cósmico, é indispensável admitir a estrutura mensurada da 
mente como freqüência em níveis diferentes de energia. Assim 
poderemos traçar a origem da nossa vida mental até suas raízes 
no estudo das ondas e partículas, como sempre foi possível 

 
300 Ibidem. Pág. 64 
301 Ibidem. Pág. 94 
302 ibidem. Pág. 119. 
303 Ibidem Pág. 121 
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quando estudávamos a origem orgânica do nosso organismo 
vivo.  

A dualidade mente-corpo, consciente-inconsciente não é 
um reflexo das configurações da antimatéria, mas sim dos 
códigos conceptuais de nossa cultura vigente. Poderíamos 
adiantar que o homem é um pequeno minúsculo microcosmo da 
grande imensidão deste ser cósmico em expansão.304  “Esse 
momento de “revelação” psicanalítica durante o qual o 
passado é agora, e tanto passado como presente são 
transformados, difere muito da simples lembrança intelectual 
de eventos passados.(....)Pela observância do ritual intelectual 
de eventos passados.(...)Por um lado ele reencarna o passado, 
dando-lhe uma nova vida e um significado renovados, por 
outro ele recria a cada momento.”305 

A flexibilidade e a mabealidade mutacional é de uma 
fluidez que se altera de acordo com as interações do seu meio 
ambiente, esta capacidade de transformação de ser apenas um 
ser e tornar-se um ser maior, lê possibilita uma agilidade e uma 
especificidade de memória capaz de modificar naquilo que ele 
precisa para poder se adaptar e atender as exigências 
ambientais ou genéticas. Esta versatilidade alicerçada em uma 
criatividade não modifica nunca sua memória genética, ou seus 
códigos de funções de manter o mesmo padrão de vida nas 
infinidades de diferenças existentes na natureza. 

Se nos perguntarmos os motivos que nos levam a fazer 
determinadas escolhas e não outras. Se formos livres para fazer 
determinadas escolhas, como eu poderia fazer escolhas ruins 
para mim mesmo ou para os outros?  Em que medida posso 
controlar estas escolhas diante das opções que tenho na minha 

 
304 Ibidem Pág. 122 
305 Ibidem. Pág. 150 
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presença?  Seria possível controlar minha própria liberdade e 
me fazer responsável por minhas próprias escolhas? 306  

Numa aleatoriedade tamanha o principio da incerteza, 
nos demonstra que é somente um sonho querer ter o domínio da 
realidade. Estamos presos as nossas necessidades não somos 
senhores de si mesmo, mesmo que nosso raciocínio nos leve a 
pensar de uma determinada forma, isto não nos da garantia de 
que estamos exercendo nossa plena liberdade. Ao contrario 
acredito na limitação do nosso potencial, quando se trata de 
exigir demandas excessivas além daquilo que o organismo 
biológico pode oferecer. 

A liberdade maior e mais verdadeira se situa em 
conhecer as necessidades inconscientes do seu próprio 
organismo, fazer uma escuta das suas reclamações, indo além 
do sintoma. Sem consciência e inteligência emocional a vida 
fica prejudicada, presa nos inconformismos do passado cai 
numa redundância, é sempre o mesmo estado de estagnação 
repetitiva, não há transformação, novidade, mutação ou fluidez.  

E sem estas condições a priori não existe a criatividade, 
e sem ela o ser humano vive para copiar e repetir, este tipo de 
existência de uma consciência sem sentido, levam as pessoas 
ao desespero e a morte psíquica. Como acontece isto? Pergunte 
a alguém que esta doente. Mesmo para estar enfraquecido pela 
doença, tem de exercer uma criatividade, desenvolver 
estratégias de convencimento, utilizar sua inteligência para 
provocar o abandono da vida. Ninguém desenvolve processos 
de autodestruição estando consciente de produção imagistica 
inconsciente. 

Um fóton deve “escolher” em se tornar uma onda ou 
uma partícula, ou de passar simplesmente por uma abertura, ou 
pelas duas, se optar somente por uma abertura deverá ser uma 
partícula, se for pelas duas se tornará uma onda. Mesmo em 

 
306 Ibidem. Pág. 221. 



 272 

                                                

níveis subatômicos da antimatéria a natureza exige decisão. O 
espírito não é um estagio em especial ou uma ideologia 
preferida,307 mas energia consciente de si mesmo, consegue 
despertar toda sua potencialidade para desabrochar onde está a 
evolução da consciência de ser.  

Determinadas crenças religiosas procuram uma ascética 
ascendente e puramente transcendental, querendo participar de 
um outro mundo. Para alcançar tal objetivo prega o 
puritanismo, a negação do corpo e principalmente a 
sexualidade, a obediência a certos dogmas, as coisas mundanas 
da terra, a mortificação da carne e todos os tipos de prazeres 
carnais, porque isto é obra do demônio ou satanás.308  

Na proposta descendente é justamente ao contrario. É o 
caminho da realização deste mundo, glorificando e mantendo 
uma relação muito intima com o todo da natureza. Exalta-se a 
terra, o corpo, a sexualidade, os sentidos. Ele se identifica 
com o aqui e agora, está em uma intima relação com as partes 
que compões o todo, esta vivência é a manifestação da gratidão 
de um ser autoconsciente, quando ele mesmo agradece o 
nascer do sol, as pessoas de sua convivência em seus 
distintos níveis e estados de consciência.  Este é um caminho 
de consciência superior, não porque é mais que os outros mas 
porque tem uma percepção diferente da existência, está numa 
relação imanente e não transcendente. 

Hoje em nossa sociedade moderna e pós-moderna 
estamos vivendo não em uma dimensão imanente ou 
transcendente mais sim descendente, um mundo altamente 
competitivo sem regras éticas, egocêntrico e cheio de inveja, 
perseguição e mesquinhez. Pessoas sem mínimo de consciência 
do que estão fazendo consigo mesmo e com o próprio planeta 

 
307 Ken, Wilber.Uma breve historia do universo. De Buda a Freud. 
Religião e psicologia unidas pela primeira vez. Rio de Janeiro.  Ed. 
Record. Nova Era. 2001. Pág. 29 
308 Apud. Ibidem. Pág.29 
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onde habitam. O homem já experimentou diversos sistemas de 
poder, o monárquico, o republicano, o democrático, o 
socialista, o comunista, mas todos eles não conseguem diminuir 
a destruição do nosso sistema ecológico e da vida do homem na 
face da terra.  

Em todo caso cada um procura seu próprio Deus ou 
Deusa de acordo com as conveniências dos seus desejos e das 
expectativas de retorno do que cada religião promete e oferece. 
Esta realidade pós-moderna da conveniência, da exploração, da 
falsidade, do individualismo, da desconfiança, dos medos, da 
solidão, da insensatez nos remete a pensar um outro tipo de 
consciência mais elevada, saindo desta simples condição 
rudimentar.  

Muitos estudiosos do homem preferem chamar de 
matéria ou de biosfera, de mente ou psique e também de 
kosmos. E no Kosmos comtém a fisiosfera, o bios a biosfera, 
a psique ou nóos a noosfera e o teos a teosfera ou domínio 
divino. 309  Existe um impulso formativo, um télos (em grego 
fim e realização) para o Kosmos. Ele tem uma direção e deve 
estar indo para algum lugar. O seu solo é o vazio: o seu 
impulso é a organização da forma em hólons cada vez mais 
coerentes. Vazio, criatividade, hólons.310  

O espírito tem a ver com consciência e não existe fora 
do inconsciente. A transcendência indica inclusão, uma 
abertura para o abraço, para a aceitação, na afirmação da sua 
própria identidade. A maturidade e maioridade têm haver com 
maior profundidade, é um processo que tem começo mais não 
existe fim, porque o conhecimento do autoconhecimento 
sempre evolui em níveis cada vez mais elaborados e 
complexos, são estas dimensões da realidade que estão 

 
309 Ibidem. Pág. 37 
310 Ibidem. Pág.45  
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internalizadas nele e constituídas no seu ser de uma 
individuação mais humana. 

Esta energia também chamada espírito transcende, e 
inclui o todo. Este espírito infinito da pura manifestação é o fim 
e o principio de toda realidade e de sua seqüência, sempre com 
maior profundidade e menos amplitude. A profundidade 
verdadeira é a unidade com o todo, com o kosmos. Mas essa 
percepção não é dada a todos os seres, muito embora todos os 
seres sejam manifestações deste espírito. Esse processo é um 
cuidado carinhoso para consigo mesmo, despertando uma 
curiosidade inocente e simples nesta evolução de crescimento e 
transcendência.311 

Quando um ser evolui de um estado primitivo e 
rudimentar para níveis de consciência superior seu espírito 
humanizante tende sempre a aumentar. Na mesma relação com 
a natureza quanto mais profundidade o átomo tiver, mas 
profundidade vai existir em relação às moléculas. Em níveis de 
evolução de consciência as células têm mais consciência do que 
as moléculas, as plantas têm mais consciência do que as células 
e os primatas têm mais que as plantas.312  

Na verdade somos uma pequena parcela dessa imensa 
inteligência, dessa consciência cósmica, deste ser superior, do 
Buda, de Maomé, de Deus. Talvez em algum estágio de nossa 
evolução possamos apenas experimentar um pequeno toque do 
infinito abraço do universo cósmico, deste espírito com 
consciência de existência e estejamos mesmo não muito longe 
em fazer parte desta imensa natureza inteligente.  “Eles estão 
conectados ao todo, e o Kosmos canta através de suas vozes, e 
o espírito brilha através de seus olhos.(...)E, dentro desse 
impressionante reconhecimento, a voz do sábio se torna a sua 
voz, os olhos do sábio se tornaram os seus olhos, você fala com 

 
311 Ibidem. Pág.59 
312 Ibidem. Pág.60 
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as línguas dos anjos e é iluminado com o fogo de uma 
percepção que nunca esmorece ou cessa, você reconhece a sua 
verdadeira face no espelho do próprio Kosmos.”313  

O ser humano presente na própria carne as dificuldades 
de crises e problemas das mais diversas ordens onde ele mesmo 
percebe sua limitação. Quando existe humildade diante dos 
fatos, ele reconhece que determinada solução está muita além 
de sua limitação intelectual. Esta simplicidade pode levá-lo ao 
encontro de outros caminhos, alternativas, métodos, enfim esta 
abertura de incorporar outros saberes, numa decisão muito 
pessoal e própria que pode encaminhá-lo para a sua 
autotranscendencia ou mais especificamente assumir-se 
diante da própria existência de que a participação do outro 
neste projeto de vida é absolutamente fundamental e 
necessário.  

Muitas vezes a própria pessoa cria o seu próprio caos 
existencial, incorporando ao seu dia a dia, muitas revoltas, 
indignações, insatisfações, justamente porque extrapolou seu 
próprio limite. A neurose de caráter sempre tem sempre esta 
função, dar o convencimento necessário para a pessoa 
reproduzir na sua vida sempre o mesmo sofrimento, até acabar 
se convencendo de que a dor, a perda, o fracasso já faz parte de 
sua vida e não pode ser diferente. O caos, a crise, os problemas, 
os desentendimentos, levam a pessoa a pensar de modo 
diferente, porque o método usado através de seus 
comportamentos e reflexões esta sendo uma catástrofe. 

Alguns de sã consciência conseguem com a ajuda de 
alguém a perceber a tragédia e passa a agir diferente, a própria 
situação existencial de infelicidade, raiva, indignação faz com 
que passe a decidir a vida de modo diferente ou continuar na 
mesma rotina com as mesmas justificativas. Esta fixação 
existencial é produto muito mais das crenças e medos irracional 

 
313 Ibidem. Pág. 63 
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arraigadas no fundo de consciência, porque lá esta presente 
também a culpa, a vergonha, o descrédito de si mesmo, a 
dificuldade de lidar com as ameaças, e nesta agonia angustiante 
não resta outra saída a não ser narcotizar a consciência com 
medicamentos e psicotropícos, encaminhando-se para um 
processo de autodissolução porque ficou preso neste caos. Em 
fim, por medo e inseguranças pessoais optam por proteger seus 
ganhos secundários e deixam de se oportunizar um nível mais 
alto de autotranscendencia e evolução pessoal. 

Esta consciência espiritual ou psíquica está presente no 
aqui e agora e não em alguma época, tempo ou lugar. A nossa 
grande descoberta foi de que o nosso “self” e nem o “mundo” 
é predeterminado eles existem em contextos e experiências 
que tem uma historia um desenvolvimento. O nosso eu não é 
uma essencial imutável, tanto isto é verdade que nos mais 
diversos momentos da historia da humanidade sempre esteve 
presente determinadas realidades diferentes e antagônicas umas 
das outras, e nelas estavam processos de descobertas e de 
evolução cientifica, social e desenvolvimento tecnológico.314 

No organismo humano todas as moléculas estão de 
algum modo presente nas células e estas dos organismos vivos 
individuais, e indiretamente participam de uma consciência 
familiar cultural, fazendo parte de toda biosfera. É uma 
oligarquia de atualização, em que cada um dos estágios envolve 
os seus precedentes de uma forma harmônica e entrelaçada. 
Vejamos esta oligarquia, a matéria (sensório-motor), o corpo 
(emocional e vital), mente (visão lógica), a alma (psiquico-
sutil), e espírito (causal e não dual).  

Alguns termos utilizados como descentralização, 
transcendência, egocentrismo em decadência, são inúmeras 
palavras para dizer a mesma coisa, é o mesmo sentido da crise 
rumo a evolução. Sempre vamos enxergar o mundo através dos 

 
314 Ibidem. Pág. 81 
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olhos do outro, ou salvar a nossa própria existência através de 
uma consciência mais ampla e profunda, que brilha com mais 
intensidade além de nossa compreensão.  

A energia inteligente no universo é a mesma que produz 
a imensidão das galáxias, dos fluxos e refluxos da atmosfera 
dos centros gravitacionais e da fina sutileza dos campos 
magnéticos, da evolução da consciência do homem, da 
superação dos egocentrismos. Uma célula supera o 
egocentrismo de uma molécula. Em nenhum lugar essa 
tendência à cooperação e solidariedade é mais presente e 
evidente do que no próprio organismo humano.315  

A evolução inclui a solidariedade à ajuda, e não ao 
contrario o egoísmo a ganância, a exploração à manipulação, 
isto não viabiliza o encontro dialógico, sem esta condição fica 
prejudicada o entrelaçamento de idéias e energias, na condição 
narcisista o encontro com a solidão é algo fatal. Não são as 
idéias delirantes e fantasiosas de algum guru ou místicas é 
tampouco a ciência acadêmica. Este processo de descoberta é 
um percurso árduo e complicado, onde a perseverança e a 
persistencia serão as molas mestras para tornar-se cada vez 
autônomo e autêntico. 

Estes estágios de evolução fazem parte de nossa 
existência, a cada instante estamos sempre procurando de modo 
inconsciente maneiras de termos o nosso próprio espaço de 
criação. Esta identidade particular faz parte de um “eu” que 
precisa se auto afirmar para poder existir. Saímos de uma 
condição fisiológica e material para a biodiversidade e para 
manter a vida, exercemos o poder egocêntrico de dominação 
econômica e cultural, para depois olharmos que não estamos 
sós, e sozinhos não somos nada, e num olhar mais profundo ao 
Kosmos não damos conta da nossa insignificância nesta 
pequena passagem por este planeta.  

 
315 Ibidem. Pág.214. 
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Alguns deverão ter passado por momentos de extrema 
dificuldade onde ocorreu um acidente (neurose, psicose, 
esquizofrenia, psicopatia, marginalidade. Etc). Foi preciso 
passar por estes momentos de superação num processo 
continuo de busca e superação, num esforço contagiante da 
experiência da realização, onde o ganho existencial é o prazer 
máximo da existência.  

Qual o significado da dor, do sofrimento, das perdas, 
seriam simplesmente eventos disciplinando e orientando nosso 
ser rumo a uma consciência mais esclarecida e verdadeira. Um 
evento não está desconectado de um outro acontecimento, foi 
desta forma e através destas emoções e não de outras que o 
cérebro foi adquirindo experiência e esperteza para acumular 
consciência e com isto ter mais força e poder para poder agir 
em circunstâncias desanimadoras ou desalentadoras. 

As nossas lembranças ficam registradas em nossas 
memórias, porém o fato mais intrigante, é de que mesmo que 
alguma pessoa sofra algum dano cerebral, ou exista a 
danificação de uma parte do tecido, não irá impedir o acesso a 
determinadas lembranças, mesmo porque as memórias ficam 
distribuídas em todas as células do cérebro, a percepção 
estimula a comunicação de impulsos elétricos dando sinais de 
reconhecimento de uma determinada lembrança, mesmo diante 
de um dano cerebral. Isto significa que o funcionamento 
neurológico dos sistemas de informação e comunicação não se 
dá de maneira linear e sim sistêmica e integrada. Esta 
holografia de comunicação alotrópica que torna possível a não 
verificação de uma reação localizada, porque sua manifestação 
simultânea  se estende à totalidade do cérebro. 

Não existe uma separação de um pensamento no espaço 
e tempo de uma reação emocional dos neurotransmissores, e 
todas estas manifestações de uma energia antimatéria não tem 
localização exata, pois seu estado lhe permite uma ação 
organísmica e holística de comunicação das partes com o todo 
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e o todo com as partes, é esta ação recíproca e dialógica de um 
objetivo comum sempre em qualquer circunstância e diante de 
qualquer adversidade, utilizam-se de todos os seus recursos 
para manter a vida, enquanto a consciência estiver dotada de 
vontade e desejo de continuar a viver. 

Os aspectos psicopatológicos da destruição e da 
corrupção da humanidade foi também depositada por nossos 
antepassados, estas memórias ontogenética de arquétipos 
registram também a agressão, a violência, a ambição, a 
falsidade, a hipocrisia, a superficialidade, a traição, elas estão 
mais que presentes nesta consciência, talvez em níveis muito 
profundos ainda desconhecidos por nós, mas atuam sem nossa 
percepção de modo inconsciente. Esta manifestação latente 
pode ser observada em níveis de consciência primitivos onde a 
corrupção, a destruição, a violência e a morte sempre estão 
presentes criando a discórdia e o sofrimento na humanidade.316 

O presente não conhece a si mesmo, mas conhece o seu 
passado, e nesta relação entre o presente e o passado existirá o 
futuro. O universo é um todo, um ser completo por si mesmo, 
“por direito nato” contendo dentro de si um deposito de 
memórias a respeito de si mesmo. Por isto cada partícula 
atômica é um sistema vivo inteligente e completo, como os 
planetas, a terra, o sistema solar e as galáxias, como totalidades 
vivas autoconsciente e auto-inteligentes num nível energético 
fundamental para a própria sinergia do universo. 

Quando uma partícula se transforma em onda para 
atravessar uma abertura, poderíamos afirmar que este evento 
quântico não é puramente aleatório, e que cada partícula 
atravessa determinada abertura devida um principio inteligente 
e autoconsciente ainda “oculto” e desconhecido para nossa 
ciência atual, mas que para a partícula ela conhece por 

 
316 Ken Wilber. “O paradigma holográfico”. Ed. Cultrix. São Paulo. 1987. 
Pág.74 
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antecedência este caminho a ser percorrido. O que deveríamos 
descobrir é como se dá este tipo de consciência na 
antimatéria.317 

Podemos então descrever os sete níveis de consciência; 
1)Físico e material 2)Emocional e Sexual 3)Mental 4) Mental 
Superior ou psíquico 5)Sutil ou arquétipo 6) Causal ou 
manifesto 7)Supremo ou não qualificado. Porque tudo que 
está no inferior esta no superior, mas nem tudo do superior 
esta no inferior.  É toda uma manifestação complexa onde 
todos os elétrons estão presentes no ser humano, mas comtém 
outras complexidades que só se encontram neles, culpa, 
ansiedade, desespero, desejo.318 

Quando as sombras tomam conta da expressão da vida, 
duas realidades se entrecruzam para dar significado ao mundo 
interior (microcosmos), e ao mundo exterior (macrocosmos). 
Quando a potencialidade é reprimida vai da consciência ao 
mundo das sombras do inconsciente e pode repercutir em 
formas de sintomas no organismo. Quando alguém tem de 
abandonar algum compromisso inconsciente, ou que necessita 
quebrar algum pacto, se torna uma tarefa extremamente difícil. 
Talvez precise de um tempo para elaborar um novo 
aprendizado em relação ao seu próprio sofrimento. De qualquer 
forma a normose desta psicopatia é a acomodação, mas ela não 
é em definitivo a lugar seguro.319  

O normopata não tem consciência de seu estado 
doentio, ele é uma pessoa egoísta, não tem intenção de 
prejudicar alguém, ele está descompromissado consigo mesmo, 
já não tem a mínima auto-estima, mas também não consegue 
dizer sim para nada, esta desinteressado com a sua própria 
existência. 

 
317 Apud. Ibidem. Pág.163 
318 Ibidem. Pág. 262. 
319 Dulke, Rudiger. A doença como caminho. Ed. Cultrix. São Paulo. 2000. 
Pág. 81. 
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É uma espécie de máquina mental, e seu núcleo 
encontra-se na sua genética, para cada parte do corpo necessita-
se um especialista, porque as partes estão desconectadas do 
todo, o seu comportamento é condicionado e previsível, nosso 
espírito é uma ilusão delirante do discurso religioso, o nosso 
pensamento é apenas um exercício interativo de bilhões de 
células nervosas no cérebro. Diante de tantas afirmações 
teóricas, como poderemos encontrar o sentido mais lúcido e 
verdadeiro sobre a nossa existência.320 

Todo ser humano tem consciência de sua própria 
experiência e de que ele é consciente. Cada pessoa se estiver 
mesmo decidida poderá com determinação, força e coragem 
mudar certas regras, crenças e hábitos. Depois de estar 
consciente dos prejuízos de determinado comportamento ele 
poderá se perguntar “porque tive determinada atitude”, “de 
onde surge tamanha fúria e raiva quando estou na presença 
desta pessoa.” A existência da consciência existe por si mesma 
não necessita de uma aprovação externa, embora possa ser 
modificada para adquirir uma enormidade de formas variadas, 
interna e externamente.321  

Para estudar o estado atual da consciência, muitos 
utilizam inúmeros conceitos técnicos, como por exemplo, 
consciência unitiva, porém também podemos chamá-la de 
consciência da unidade. A nossa percepção da realidade é 
muito pequena e insignificante, é como se fosse uma pequena 
ilha rodeada por um vasto oceano de consciência. Este oceano 
pode até um limite ser descrito através de um mapa 
cartográfico, mas as suas ondas que se atiram continuamente 
contra os recifes, retiram e muito o nosso poder de percepção e 
compreensão. Porém este mesmo oceano pode de certa forma 

 
320 Zohar Dinhah: QS. Quoificiente Espiritual. Ed. Record. Rio de Janeiro. 
2000. 
321 Ibidem. Pág. 86. 
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inundar esta pequena ilha com o conhecimento de um novo 
modo de consciência, tão vasto como inexplicável e 
inexplorado mais intensamente real.322  

A grande questão ainda está por ser descoberta, mesmo 
depois de milhares de anos, ainda estamos tentando entender o 
seu funcionamento, bem como sua real natureza. Quem pode 
demonstrar que o pensamento procede de uma ação? Pode 
afirmar com plena certeza de que antes que se produza uma 
mudança no cérebro, já se tenha produzido um pensamento.323 

Hoje podemos admitir que existe uma enorme variedade 
de organismos na terra que possuem esta qualidade chamada 
inteligência. Um dos mamíferos que possua uma inteligência 
muito particular são os golfinhos, como também existiu nos 
grandes gorilas. Mas ela se torna muito evidente em um 
organismo chamado homem.  

Esta humanização é transmitida estrategicamente 
através da cultura, livros, educação. São todos estes fatores e 
não outros que tem contribuído para a elevação de um estado 
de consciência neste planeta terra. Sempre houve uma 
curiosidade muito particular de parte de inúmeras civilizações 
que nos antecederam para saber quem somos, e como 
chegamos até aqui. Esta busca é inconsciente em toda 
perspectiva da humanidade.324  

Hoje mesmo com todas as descobertas da ciência e 
todos os avanços tecnológicos ainda não temos como explicar o 
mistério supremo da existência: a consciência humana. Mesmo 
com a ajuda da mecânica quântica, que descreve o 
eletromagnetismo, as forças nucleares, a relatividade geral, a 
teoria da gravidade de Einstein. Quando a própria física 

 
322 May. Rollo. A procura do mito. Ed. Manole. São Paulo. 1992. Pág.14 
323 Goleman, Daniel. Emociones destructivas. Ed. Ediciones B. Buenos 
Aires. Argentina. 2004. Pág.36 
324 Carl Sagan. La conexion cósmica. Ed. Orbis. Buenos Aires. 1986. Pág, 
68 
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entendeu que a procura de respostas, não era outra coisa que 
mais uma elaboração de uma teoria, um modo de organizar 
dados e prever acontecimentos. Mas a resposta para o segredo 
da vida e o enigma da consciência do universo ainda continua 
uma incógnita para a ciência.  

Ou seja, não basta somente uma explicação da fisiologia 
da consciência, e nunca conseguiu convencer por completo, ou 
tornar-se compreensível quanto à maioria dos cientistas 
desejaria. Estes tipos de teoria fisiológica e organicista não 
ajudam em nada o homem a resolver seus dilemas existências, 
morais e éticos.  Hoje a ciência precisa dar um espaço de 
dialogo e estudo a religião e não eliminar qualquer tipo de 
aproximação, porque ambas tem interesse em descobrir a 
essência desta substância física e energética. 325  

Quando se pensa em supervalorizar o poder da 
computação, atribuído-lhe tarefas, como por exemplo, de 
organizar e planejar todo o movimento financeiro de um 
restaurante. É estupendo. Mas ele nunca saberá o valor de se 
comer um bife. Em nosso universo as pesquisas feitas pela 
astronomia física já conseguiu de alguma forma desvendar 
partes do segredo desta imensa energia chamado Kosmos. 
Todos sabemos que o universo passou a existir depois de uma 
explosão há mais de quinze bilhões de anos, e mais ou menos a 
uns quatro e meio bilhão de anos os dendritos de  uma estrela 
em explosão, uma supernova se condensaram formando o 
nosso sistema solar. 

A descoberta de Einstein de que o tempo e o espaço, são 
as vigas mestras da realidade, são feitas de borracha foi uma 
enorme supressa. E de que o universo continua evoluindo e se 
expandido. 326 Será que algum dia conseguirá naves mais 

 
325 John Horgan. O fim da ciência. Uma discusão sobre os limites do 
conhecimento cientifico. Ed. Companhia da Letras. São Paulo. 1998. 
Pág.28  
326 Ibidem. Pág.31 
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velozes do que a luz, para podermos visitar outras estrelas, ou 
talvez outras galáxias? É mínima a compreensão que temos em 
relação ao nosso universo e do que existe além de suas 
fronteiras.  

Há apenas um século atrás ninguém podia imaginar o 
que o futuro nos reservava. Televisão. Jatos. Estações 
Espaciais. Armas Nucleares. Computadores. Engenharia 
Genética. Por isto fica difícil prever os futuros estudos da 
ciência em relação à consciência do homem. No entanto não 
temos saída estamos caminhando a toda velocidade nesta 
direção. 

Como seria quase impossível que Freud fizesse 
previsões precisas sobre a condução da psicanálise em nossa 
atualidade. Porém assim como nossos antepassados há 
maravilhas, completamente imprevisíveis á nossa espera. Só 
deixaremos de conhecer estes tesouros se por uma convenção 
ideológica e dogmática decidirmos por unanimidade que eles 
não existirão. Mas podem ter certeza que sempre existirá 
aqueles que não aceitarão simplesmente que não existem e vão 
parar de procurá-los. A profecia só pode ser auto-realizavel, 
quando alguém acreditar nela.327  

Sou otimista em relação à ciência e ao homem, o futuro 
nos espera com supresas muito agradáveis e de grandes 
descobertas que estão prestes a acontecer, não podemos nos 
assustar por termos avançado com uma velocidade 
inimagináveis, ainda temos muita descoberta por ser feita, 
estamos apenas no inicio de nossa grande aventura, 
independente de nossa vontade elas continuarão acontecendo. 
A ciência tende a exemplo de Sócrates, Platão, Aristóteles, de 
Santo Tomas de Aquino, de Santo Agostinho, de Isaac Newton, 
René Descartes, de Leonardo da Vinci, de Einstein, avançar 

 
327 Ibidem. Pág. 32 
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com maior profundidade para desvendar os mistérios e leis 
intrínsecas da natureza. 

A própria sociedade esta mais consciente não só dos 
benefícios das descobertas cientificas com todo seu arsenal 
tecnológico, como os prejuízos da poluição dos rios e mares, do 
desmatamento desordenado, do aumento da fome e miséria 
social, do risco de uma hecatombe nuclear, da barbárie de uma 
guerra química e biológica. Esta consciência social e política 
ampliam as chances de podermos viver em paz no planeta terra. 

“Segundo Spengler, quando os cientistas se tornarem 
mais arrogantes e menos tolerantes em relação aos outros 
sistemas de crenças, especialmente religiosos, a sociedade se 
rebelará contra a ciência e adotará o fundamentalismo religioso 
e outros sistemas irracionais de crença”.328 Portanto a ciência 
não é cíclica, mas linear, só podemos descobrir a tabela 
periódica, a expansão do universo e a estrutura do D.N.A uma 
única vez.  O filosofo Thomas Nagel329em seu famoso ensaio d 
1974, “como é ser um morcego” atribui que a experiência 
subjetiva é um atributo fundamental dos seres humanos e de 
muitos animais superiores.  Sem duvida este fenômeno deve 
ocorrer em inúmeras formas totalmente inimagináveis de vida 
para nós, em outros planetas de outros sistemas solares por todo 
universo. 

A questão é de que a ciência pode sim explicitar, 
descrever toda a fisiologia orgânica do morcego, porém fica 
impossibilitada quando se trata de se saber como é ser um 
morcego, é  porque a ciência não consegue penetrar no reino da 
experiência subjetiva do morcego. Assim é bem possível que 
seja proposto uma teoria análoga à teoria quântica, uma boa 
teoria da consciência, mas que não seriamos capazes de 
interpretar e nem compreender. Estar consciente desta 

 
328 Ibidem. Pág. 38 
329 Ibidem. Pág.222 
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subjetividade, independente dos conceitos de atenção, 
percepção, intuição, introspecção, e de seus processos 
neurofisiológicos do cérebro, ainda não conseguiríamos 
descrever ou explicar o desempenho destas funções 
acompanhado de uma subjetividade.  Os cientistas deveriam 
admitir que a informação é uma propriedade da realidade 
tão essencial quanto a matéria e energia.330 

Para nos situarmos num plano mais compreensível 
poderíamos dizer que a consciência é toda a área do nosso 
pensamento, e de nossas idealizações. Um pensamento 
organizado chega a ser a idéia para que surja uma ação. Ou seja 
a consciência esta formada por varias coberturas de 
pensamento, tanto ocultas como manifestas, o consciente é o 
mesmo que o inconsciente. O consciente é o campo do 
conhecido, da tradição, das recordações, de tudo aquilo que ele 
já foi, tudo aquilo que aprendemos no passado em relação ao 
nosso presente. Esta herança cultural e civilizatório 
proporcionada através dos séculos, das raças, das nações, da 
comunidade, da família, das religiões, dos símbolos, das 
palavras, das experiências, dos inumeráveis lutas do prazer e da 
dor, e de todo o legado de valores apreendidos de nossos 
antepassados e das modernas técnicas que se lhes há agregado.  

Para nos situarmos num plano mais compreensível 
poderíamos dizer que a consciência é toda a área do nosso 
pensamento, e de nossas idealizações. Um pensamento 
organizado chega a ser a idéia para que surja uma ação. Ou 
seja, a consciência esta formada por varias coberturas de 
pensamento, tanto ocultas como manifestas, o consciente é o 
mesmo que o inconsciente. O consciente é o campo do 
conhecido, da tradição, das recordações, de tudo aquilo que ele 
já foi, tudo aquilo que aprendemos no passado em relação ao 
nosso presente. 

 
330 Ibidem. Pág. 226 
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Esta herança cultural e civilizatório proporcionada 
através dos séculos, das raças, das nações, da comunidade, da 
família, das religiões, dos símbolos, das palavras, das 
experiências, dos inumeráveis lutas do prazer e da dor, e de 
todo o legado de valores apreendidos de nossos antepassados e 
das modernas técnicas que se lhes há agregado. Tudo isto é a 
consciência, ela é o campo do pensamento, do conhecido, e 
todos nós vivemos em sua superfície.331                      
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3.1 - Psicanálise: Consciência social critica 
e liberdade de expressão. 

 
 

“Não existe arte mais difícil que viver. Porque para as demais 
artes e ciências em todas partes se encontram numerosos 

mestres. Até pessoas mais jovens acreditam terem aprendido de 
uma determinada maneira, e que se pode ensinar a outros. E 
durante toda a vida tem de seguir aprendendo a viver,  vai se 

surpreender mais ainda, que durante toda 
a sua vida tem que aprender a morrer.” 

(Sêneca) 
 

 
Meu interesse está em aprofundar o modo de pensar a 

teoria psicanalítica a partir do pensamento complexo primeiro, 
porque é uma sistematização recente de um modo diferente de 
olhar a vida, preocupado com os desígnios da humanidade. 
Talvez este interesse esteja relacionado com a ciência 
psicanalítica de tentar esboçar um pensamento, para refletir os 
comportamentos, acontecimentos, de uma sociedade 
extremamente complexa e contraditória, senti a necessidade de 
estudar o homem em todos os sentidos do seu existir. 

Não é uma tarefa muito fácil até porque mesmo lendo as 
obras de um determinado autor, às vezes falhamos em 
especificar com clareza seu modo de pensar e agir, ou mesmo 
dos desafios e dificuldades enfrentados por um cientista num 
determinado contexto histórico, social e político. Também não 
podemos esquecer das influências que recaem sobre uma teoria, 
a nível inconsciente com as crenças, valores éticos, 
religiosidade, formação política, estudos teóricos, ambiente 
social, vínculos de amizades, etc. 

Mas necessitamos avançar rumo a uma compreensão o 
mais fidedigna possível das bases teóricas da psicanálise 
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humanista. Todos sabemos que existiram grandes pensadores 
que souberam com sua própria grandeza de ser, contribuir para 
o avanço cientifico, tecnológico e humanitário. Porque uma 
ciência se potencializa, contribuindo, melhorando, e ajudando a 
termos uma sociedade mais justa. 

Não porque seja uma exigência externa, mas porque 
descobriram pela sua própria experiência de vida, o quanto é 
importante viver em paz consigo mesmo, sabendo que a 
máxima da existência consiste exatamente, em superar-se 
diante das suas próprias incongruências e contradições. 

Este é um trabalho silencioso e exigente porque nos 
coloca  em um plano bem mais comprometido, primeiro com a 
nossa qualidade de vida, depois refletir estes códigos e 
significados que apreendemos durante nossa educação formal e 
familiar como verdades fundamentais, e ficamos a pensar como 
modificar esta situação, não porque alguém vem nos dizer que 
algo esta errado. Não podemos nos trair e fazer de conta de que 
não estamos sentindo a experiência amarga do fracasso ou do 
sucesso existencial.  

 Este sentimento de tristeza, de angustia, de desânimo, 
de ansiedade, de incertezas é uma experiência muito comum 
aos humanos, ficamos apreensivos diante destes sentimentos, 
pois, não sabemos qual é a sua origem, aumentando ainda mais 
nossa própria incógnita existencial. 

Esta condição humana nos faz lembrar dos motivos de 
tais acontecimentos em nossa vida, e na medida em que 
começamos a pensarmos sozinhos ficamos atrelados a um 
racionalismo cada vez mais explicativo, nos perdendo nos 
enunciados e aumentando ainda mais a confusão. Se olharmos 
ao nosso redor estes sofrimentos emocionais não são um desvio 
puro e simples da ineficiência do organismo, mas de vários 
fatores que estão interferindo direta e indiretamente sobre suas 
vidas. 
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Entrar neste mundo emocional com a finalidade de 
sermos mais felizes e seguros diante da existência exige um 
certo grau de consciência critica, tendo as forças necessárias 
para ir além daquelas fixações limitantes, que impedem a livre 
expressão das potencialidades e virtudes do homem. 

Cada pessoa tem dentro de si o mal e o bem e todos os 
humanismos falam desta ética da vida, onde os direitos à 
cultura ao lazer, a saúde, a educação, a uma boa alimentação, a 
moradia são condições básicas para poder desenvolver dons e 
talentos, sem isto fica prejudicado o desenvolvimento pleno de 
todas as suas capacidades. 

O que esperar da vida? Porque temos de esperar que 
alguém faça algo por nós? De onde vem este processo de 
dependência? Como se fosse uma obrigação dos outros nos dar 
tudo aquilo de que realmente necessitamos. Mas há algo em 
nós que se levanta para nos dizer, é hora de começar a se 
responsabilizar, e procurar fazer acontecer tudo aquilo de bom 
que queremos para nós mesmos.  

Porém não podemos esquecer de algo bastante 
importante, a existência não está regulada pelas nossas idéias e 
tampouco pelo nosso poder de sedução ou do dinheiro. Como 
estamos numa sociedade capitalista, acreditamos no poder do 
status dos bens matérias, do consumismo, da superficialidade, 
da representação de papéis, enfim são inúmeras exigências, 
contrários a vida, que nos cria um desconforto e um engano da 
real percepção da existência. 

Se não bastasse toda esta demanda de exigências 
sociais, morais, religiosas, ideológicas, culturais, familiares, 
ainda enfrentamos enormes dificuldades para podermos 
conseguir presentear, com aquilo que a vida tem de mais 
importante à saúde emocional e orgânica. Este ser que é você, 
esta intrinsecamente relacionada com este mundo de situações 
inusitadas e complicadas, fazendo  da vida um eterno lamurio 
de queixas ou de satisfação e realização. 
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Esta é a condição da realidade enfrentada por cada ser 
humano, e neste processo de humanização inclui-se a 
responsabilidade em saber apreender, filtrar tudo aquilo que é 
não é necessário, e superar os conflitos existenciais e sociais. 
Não se trata de um receituário, ou de um livro de auto-ajuda 
que irá solucionar seus problemas, mas sim sua decisão pessoal 
em descortinar, tirar o véu da ingenuidade e partir para um 
desvelamento intimo e particular, tão necessário como a 
próprio fato de existir.  

O erro consiste quando por motivos diversos e de que 
desconhecemos nos afastamos de nossa própria verdade, para 
acreditar nas dos outros, quando nos falta poder de decisão, 
somos facilmente manipuláveis pelas ideologias vigentes.  

Os adolescentes são um exemplo clássico da 
contestação, do enfrentamento, da discussão de idéias, da 
afirmação, da própria identidade, da sua originalidade de falar e 
ser, de assumir-se com todas as pressões possíveis. Alguns 
adultos ficam estarrecidos diante de tal complexidade e 
perplexos sem saber o que fazer.  

Alguns utilizam todos os artifícios e argumentos 
possíveis para poder conter estes comportamentos que são 
contrários ao seu modo de viver e pensar, outros agem 
intempestivamente utilizando-se de todas as armas que o poder 
lhe confere. Outros recaem no autoritarismo e nas ameaças, 
chantagem, castigos, critica, indiferença, abandono, como uma 
forma de solução para obter a tão desejada mudança de 
comportamento. 

Antes de usar todo este arsenal de coerção, esquecem de 
oportunizar estas experiências, pois elas tendem a existir 
independente da vontade. O desenvolvimento de algumas 
habilidades ou mesmo a formação de valores passa 
necessariamente por outros vínculos e modo de pensar 
diferente dos pais. Esta dificuldade de gerenciar estes conflitos 
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são as origens dos principais discórdias entre pais e filhos, entre 
amigos, casais, na família, no trabalho, na escola. 

Enfim todos estes enfrentamentos distanciam as pessoas 
de uma maior aproximação, quando a rigidez entra em jogo, 
podemos perceber com facilidade o quanto de onipotência e 
onisciência se fazem presente em ambos os lados do conflito. 
Sem saber o que fazer muitos não tem escolhas, ou se rebelam 
e praticam a desobediência ou se tornam submissos, acatando 
de vez todas as regras e ordens destas figuras representativas da 
autoridade. 

O significado da revolta aparece quando a própria 
pessoa sente-se que não é compreendida e entendida nos seus 
desejos pessoais. Falar de psicanálise é falar da existência, e 
existir é saber compartir tudo aquilo de precioso que existe no 
ser humano, como também de suas mazelas pessoais. Todo ser 
humano traz dentro de si o gérmen de ter a sua própria 
especificidade, esta é uma condição para poder dar-lhe o status 
da diferença, e não da forma ou da igualdade. 

A própria natureza sinaliza desde o nascimento do ser 
humano a sua diferença biológica e estética, porém a 
humanidade sempre teve muito medo destas pessoas diferentes, 
porque na diferença está a criação, e junto com ela a 
contestação, seja ela verbal ou num estilo de vida. Este 
processo de normatização atira a pessoa no rol da mesmice, 
este atrofiamento mental induz a pessoa a permanecer num 
estado de alienação, onde as justificativas e desculpas são o 
álibe de seu existir, não consegue conceber a vida diferente. 

 Sempre disseram a verdade está num livro, na 
exposição teórica de um professor, num discurso político, nas 
sabias palavras de um pai e de uma mãe, ou mesmo de um 
guru. Porém  esqueceu que eles não tem nada de divino são 
pessoas humanas, e como tal, nesta condição não são deuses, e 
portanto não são infalíveis ao erro. Quando nos esquecemos 
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disto começamos a fantasiar por um processo de idolatria, que 
aqueles lideres sempre dizem a verdade. 

Mas nós nunca nos perguntamos de que estas verdades 
são também passiveis de erro, a escolástica na idade média 
afirmava que a bíblia era a palavra de deus, e como constava no 
gênesis de que a terra era o centro do universo, este dogma era 
inquestionável. Com verdades dogmáticas pré-estabelecidas 
fica difícil estabelecer um questionamento. Sempre existira o 
risco de perseguição ou mesmo de represálias, justamente 
porque a alienação mental e psicológica se dá em cima das 
verdades prontas e não aquelas descobertas e construídas. 

Foi preciso existir um Galileu Galilei, para apresentar 
uma versão muito diferente daquela que estava escrito a mais 
de dois mil anos, sua descoberta junto com Copérnico, que não  
foi preso porque seu livro foi escrito depois de sua morte.  A 
exigência do Papa foi de que Galileu escrevesse uma carta de 
próprio punho dizendo de que “a terra não girava em torno do 
sol”, tudo isto para fugir das chamas da fogueira, porque além 
de pedir desculpa, ele jurou que era católico diante da santa 
inquisição. 

O mesmo aconteceu com Giordano Bruno, quando foi 
perseguido como um herege, por questionar a riqueza da Igreja 
Católica. Ele fez uma denuncia através de seus escritos 
referente à exploração e manipulação das pessoas através, da 
venda de indulgências e de um lugar no céu. Este tipo de 
denuncia lhe custou à vida e seu corpo ardeu nas chamas da 
santa inquisição. 

A humanidade teve de amargar desde o ano 382 até 
1400 DC, uma escuridão dogmática, onde as trevas estiveram 
presentes no controle de qualquer tipo de conhecimento que 
fossem contrario as verdades estabelecidas. Foram muitos os 
homens da escolástica que souberam com coragem e 
determinação enfrentar os desígnios da verdade divina. Como o 
caso de Calvino e Lutero, Erasmo de Roterdam, Bruno 
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Giordani e tantos outros, que pagaram com o preço da 
perseguição e da morte. 

São estas agressões às liberdades de expressão que 
barbariza a dignidade do ser humano, esta recordação histórica 
fazem bem a mente, justamente para não recairmos nos 
mesmos erros, o maior bem da humanidade é sentir-se livre 
para poder arcar com as conseqüências de seus próprios erros. 
O engano está quando começamos acreditar que a solução está 
em alguma figura imaginaria de autoridade. E quando ficamos 
no aguardo destas soluções mágicas, o tempo passa, nós 
envelhecemos, e o tempo é demasiado curto para ficarmos 
atrelado a um modo de vida onde as conveniências e interesse 
falsos e superficiais são o fator principal de sua existência. 

A existência só tem sentido quando nós somos autores 
de nossa própria obra, tudo que é copia se torna artificial, 
mesmo com os erros e acertos estamos caminhando em busca 
de nossas próprias soluções, talvez esta seja a descoberta mais 
importante, a verdade que buscamos encontra-se mais próxima 
de nós do que imaginamos. 

Esta apropriação da essência do ser está na qualidade 
deste ser, e para isto é preciso investir em si mesmo, num 
processo continuo e ininterrupto de novas conquistas. Todo este 
cabedal cultural e humanístico engrandece a alma e o espírito, 
proporcionando o grau de sabedoria existencial necessária para 
poder propor para si mesmo a felicidade e também para todas 
aquelas pessoas que vivem direta ou indiretamente com nós.  

Mas então não acreditar e desacreditar, ou acreditando 
desacreditando é uma condição necessária. Podemos dizer que 
sim, porque ao incorporar verdades estabelecidas podemos 
também recair no absolutismo, na onipotência, e estaríamos 
traindo a inteligência humana. As teorias existem para serem 
modificadas e não petrificadas pelo tempo como um 
monumento histórico. 
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Avançar é preciso, somente com ela e através dela o 
homem inicia um processo de autoconfiança, a ter autonomia 
necessária para poder decidir, e este é um legado histórico que 
não podemos delegar a ninguém esta responsabilidade é de 
cada um, se soubéssemos que teríamos um caminho pronto e 
acabado a natureza não nos tinha dado a inteligência e a 
criatividade. 

É preciso entender o nosso papel no universo, na 
existência na sociedade, para poder se mover com a sutileza 
necessária sem ofender e agredir a qualquer que seja, não é pela 
imposição que ganharemos a confiança das pessoas, disto elas 
já estão fartas, o outro modo de se relacionar e usar o dialogo, a 
escuta, o afeto, a sinceridade, a honestidade, a coerência, a 
ética, a verdade, a simplicidade. Onde elas possam ser 
respeitadas e valorizadas pela sua condição de pessoa humana. 

Esta estética é necessária para poder se movimentar 
com astúcia e leveza, para isto não existe uma receita do modo 
de  como se deve agir em tal situação, disto vai depender muito 
da prudência, da inteligência emocional, e da sensibilidade, 
porque para cada situação a vida exige novas alternativas de 
solução. 

Nunca saberemos sobre o nosso futuro, as adivinhações 
acontecem, e quando somos sugestionáveis, esta crença 
concretiza-se no imaginário social e pessoal e isto se torna uma 
realidade. Estar aberto aos novos dilemas e problemas e saber 
apreender a extrair o néctar tão necessário para dar energia e 
consistência ao próprio psiquismo. 

 A rigidez, a teimosia, é própria da ignorância, podendo 
perder então a grande oportunidade de aprender sobre coisas e 
fatos com pessoas e situações diferentes. Por isto a vida se 
torna pesada quando começamos acreditar de que temos o 
poder de querer encaixar as pessoas e o mundo dentro de nossa 
maneira esclerosada e maquiavélica de pensar. 
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E o que dizer daquelas pessoas silenciosas e abstemias 
aos desafios da existência. Acabam acreditando de que é capaz 
de enganar a vida e a si mesmo, com suas simples 
racionalizações, enquadrados num estilo de pensamento. O 
orgulho e a vaidade humana impede de abandonar as idéias 
rígidas, não se afastando delas nem um momento sequer. 

 E o que a saúde tem haver com isto. A saúde está 
relacionada à liberdade de poder pensar o diferente, acreditando 
no próprio potencial, saindo de uma condição conformista e 
alienante e assumindo-se por inteiro em busca da realização de 
seu projeto de vida. 

A doença comtém uma dose de sofrimento e dor, 
quando os instintos são ofendidos e agredidos pela virulência 
da repressão, o organismo num gesto de autodefesa de proteção 
a vida, coloca alguns sintomas leves, agudos, graves ou 
crônicos no sentido de alertar a pessoa, sobre seu próprio estilo 
de vida. Esta e a linguagem de comunicação inconsciente do 
organismo. 

Na verdade a doença é um aviso que antecede, um alerta 
que se comunica através de um sintoma, não entendem a 
linguagem do inconsciente, são demasiados racionais e 
biológicos para compreenderem um outro modo de 
comunicação, um autor chamado Rudiguer Walker, escreveu 
um livro chamado “a doença como caminho.” 

A natureza tem sua própria calma, sua sabedoria é 
inexplicável, seus desígnios são incompreensíveis para o 
homem, em toda energia viva está contida a morte, mais na 
morte esta a origem a vida. Este principio propicia a renovação 
da continuidade, da totalidade, da interdependência, da ordem, 
das desordens, da organização, da aleatoriedade, do amor, do 
ódio, da solidariedade, da ambição, da sinceridade, da 
falsidade. 

Antagonismos fluxos dos encontros e desencontros 
entre, a pulsão mais ágil e forte, onde o fraco desaparece, o 
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perdedor entrará numa dimensão de vitória diferente e mais 
exigente daquela do passado. Este é o processo de evolução da 
consciência do homem, um desígnio traçado por uma 
experiência acumulada de mais de quatro bilhões de anos, a 
inteligência da vida nos da de presente este legado histórico e 
cultural, para que através do limão possamos fazer uma 
limonada. Este é o legado da natureza com sua beleza, 
inteligência, magnitude, mas também de incertezas, exigências 
e, contradições.  

Entre todos os organismos vivos, cada qual dentro de 
sua missão está encarregado de realizar o seu papel. Talvez seja 
difícil para entendermos tal diversidade de espécie de seres e 
pessoas, porém indiretamente mesmo sem a plena consciência, 
todos estão em um nível de contribuição, colaborando para a 
evolução do microcosmo e do macrocosmo. 

A sinergia do ecossistema organísmico e natural remete-
nos a uma busca constante deste equilíbrio onde todos têm vez 
e voz, ou seja, o espaço esta garantido, enquanto os instintos 
acentuam o cuidado e a observação. A vida não surgiu do nada 
e nem através de um milagre, foi por um processo de seleção 
natural de centenas, milhares, milhões de anos, que a 
aprendizagem foi à condição para a sobrevivência da nossa 
espécie. 

Qual foi a aprendizagem que o homem conseguiu retirar 
destas experiências milenares, históricas, cientificas, das 
diversas culturas, das guerras, das mortes, dos nascimentos, dos 
avanços tecnológicos, dos remédios contra a dor, dos meios de 
comunicação? Em pleno século vinte e um, entrando no 
terceiro milênio, somos a favor da economia de mercado, do 
liberalismo econômico, da concentração de capital, do reforço, 
em armamentos, da construção de novos presídios, do aumento 
de novos leitos em hospitais, do combate ao narcotráfico, da 
evasão fiscal, do aumento das taxas de importação, do aumento 
de impostos, na criação de leis que aumentem a segurança, na 
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bolsa escola, da merenda escolar, no aumento de vagas para o 
vestibular, e de tantas iniciativas que mascaram e não mostram 
o verdadeiro núcleo do problema. 

As autoridades constituídas e principalmente os 
políticos utilizam destes discursos com o intuito de agradar e 
dizer que estão lutando e fazendo uma grande revolução na 
sociedade, mas todos sabemos que tudo não passa de um faz de 
conta, cada ator representa seu papel, não é de graça que são 
bem pagos, e quando não existe outra forma de coibir certas 
manifestações utilizam dos aparatos repressores para 
condicionar e manipular as pessoas como ratos em laboratório 
treinados para obedecer, e em nome da lei e da ordem, 
prendem, usam da violência, e matam. 

Estamos aprisionados neste estado de alienação 
ideológica e sociais cercados por leis e aparatos repressores, 
fazendo do cidadão um mero subversiviente para dar 
sustentação ao seu controle social. Onde está  o núcleo do 
problema que assola milhões de brasileiros, como a fome, a 
falta de moradia, de terra para plantar, de casas para morar, de 
estudo, de trabalho, de saúde, de acesso a novas tecnologias. 

Todos afirmam que isto é resultado da globalização, 
outros da economia de mercado, do desenvolvimento 
tecnológico, do endividamento interno e externo. Quem está 
com a razão os intelectuais do colarinho branco, dos 
economistas do banco central, em quem realmente podemos 
confiar, quem está dizendo a verdade, ou é mais um discurso 
para convencer o povo a se manter submisso às lógicas do 
capitalismo internacional. 

Se os problemas sociais atingem as pessoas, com 
certeza também irão atingir aquelas mais pobres e 
marginalizadas de nossa sociedade, este não é um humanismo 
da concordância e da conveniência mas do debate e da busca da 
verdade. Um humanismo sério esta comprometida em libertar 
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não só o homem de suas angustias existenciais, mas também de 
todos os seus problemas ideológicos e econômicos.  

Compartilhar com a desgraça humana é assumir todo 
primitivismo egocêntrico e narcisista de alguns homens que se 
acham donos das vidas das pessoas se colocando no lugar de 
Deus. Alguns tentam ser um semideus através do poder e do 
dinheiro, mas esta teomania acabou destruindo impérios, como 
no caso de Roma e Egito. Os imperadores romanos se diziam 
que eram os representantes de Deus na terra, por isto o 
chamavam “Ave Cezar”, do mesmo modo os Imperadores do 
Egito, o Deus Amós de Tutakoman. Eles mesmos diziam de 
que falavam em nome deste ser divino, e de que eles eram seres 
divinos, e por isto exigiam uma obediência  irrestrita ao poder e 
as suas ordens.  

O que se utiliza ainda hoje são os métodos destas 
civilizações do passado para dar continuidade ao processo de 
alienação e massificação social. Até onde as mentes 
esclarecidas terão força e coragem para denunciar esta lavagem 
cerebral. Porque tão poucas pessoas têm acesso ao 
conhecimento, de onde vem esta preocupação tão acentuado 
pelo estado no controle dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, desde o primeiro grau, graduação, e  pós-graduação. 

 O fato de existir está rodeado de uma enormidade de 
fatos e acontecimentos interligados entre si, como uma 
sincronia aleatória, onde ter a clareza do que acontece é uma 
condição necessária para poder se movimentar com astúcia e 
leveza.  

Talvez a psicanálise propicie esta condição, de primeiro 
acreditar no potencial de inteligência e criatividade do ser 
humano, porém é preciso dar as condições necessárias 
desabrochar todo seu potencial criativo, se a nossa sociedade 
não consegue oferecer estão condições, não podemos ficar na 
inércia inoperante da reclamação ou do inconformismo. 
Precisamos pensar uma saída para nós, necessitamos descobrir 
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um caminho onde se possa contar com sua própria autonomia, 
inteligência e criatividade. 

É preciso ir em busca, perder o medo da avaliação 
externa e social, pensando, refletindo e realizando, porque 
nestas descobertas se irá configurando uma auto- estima onde a 
confiança começa a aparecer para dar a segurança tão 
necessária para a realização de seus projetos. Uma análise 
verdadeira deve levar o paciente a uma solução existencial e 
emocional, sem vitórias e conquistas não existe saúde e muito 
menos satisfação. 

O lugar analítico não é um espaço para comprovar 
conceitos teóricos de alguns autores para depois confirmar 
mediante um estudo de caso clinico, as verdades ideológicas de 
uma determinada teoria. O ambiente analítico é um lugar para 
se pensar a existência, realizar um projeto de vida, 
reaprendendo  a ler seu próprio inconsciente. 

Quem ainda não conseguiu fazer para si, como pode 
querer ensinar a outros. É uma incongruência que se manifesta 
pela explicitação dos fatos.  O problema é que todos percebem, 
menos a pessoa envolvida. O bom combate não é 
desestimulante, é o elixir estimulante para realizar novas 
conquistas, uma atrás da outra.  

Nada é impossível a impossibilidade está no modo de 
como interpretamos a vida, a existência e a própria sociedade. 
É a partir deste conceito que avançamos ou retroagimos, não 
por falta de inteligência e coragem mais por medo da acusação, 
do julgamento, e da condenação. 

Devemos estar preparados para o bom combate, são os 
desafios às pressões sociais, ideológicas, e da ignorância. São 
eles os agentes da nossa motivação. Não devemos recair num 
estado de enfrentamento, mas com atitudes concretas, com 
ética, com bondade, com compaixão, saber entender a fúria e a 
indignação do outro. 
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 A pressa e a ansiedade deve a ser substituída pela 
tolerância e compreensão. Esta atitude amorosa é uma práxis 
muito sabia, porque abre um espaço para poder pensar outras 
possibilidades e logo depois, saber conviver com as diferenças 
até para não repetir os mesmos traços autoritários e desumanos 
experenciadas nestas relações sociais.                       
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Reflexões Finais. 
 
 

Este livro teve como objetivo principal sistematizar de 
maneira bastante simples o pensamento de Erich Fromm em 
relação á psicanálise Humanista. Acredito que estas reflexões 
poderão ajudar os novos psicanalistas desta corrente teórica na 
psicanálise a entenderem e compreenderem a dimensão 
histórica da vida e Obra deste grande pensador na psicanálise. 

Um dos motivos básicos da grande aceitação desta nova 
abordagem teórica na psicanálise tem haver com nenhum tipo 
de ortodoxia ou dogmas a serem seguidos. Inclusive sempre foi 
um desejo de Fromm, não constituir nenhuma escola, mais não 
poderíamos deixar de lado, toda esta produção cientifica para 
sistematizar as principais teses deste autor nesta abordagem 
teórica. 

 O grande idealizador e procurador da divulgação de 
suas obras foi Rainer Funk, não mediu esforços para que todas 
as obras de Erich Fromm pudessem estar ao alcance do publico 
em geral. Da minha parte percebi a necessidade de compilar as 
principais idéias de Erich Fromm nos seus mais de quarenta 
livros já publicados, mostrando de uma maneira sintética aos 
psicanalistas humanistas a teoria, a prática clinica, o tratamento 
psicanalítico, a análise humanista, algumas discusões sobre o 
processo de formação do futuro psicanalista. 
              Isto se fez necessário devido a crescente busca por 
parte da população em geral e muitos profissionais que querem 
realizar o seu tratamento ou a fazer a formação psicanalítica. 
Enfim acredito que este livro serviu ao propósito de poder 
ajudar a esclarecer esta abordagem teórica bastante 
desconhecida em nosso país. Como poderemos perceber a 
riqueza desta proposta na psicanálise diz respeito ao seu 
espírito transdisciplinar e humano.  
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Como a psicanálise hoje é considerada uma ciência com 
uma teoria e um método de tratamento especifico, tem o 
objetivo de descrever as atuações inconscientes. O processo da 
formação da psicanálise apresenta-se dentro de um paradigma 
teórico que inclui a compreensão da totalidade do homem. 
Justamente por isto ela possibilita avanços conceituais e 
teóricos em relação a muitos temas que hoje voltam à cena 
porque precisam ser rediscutidos e avaliados. A psicanálise 
Humanista traz em si um melhor aprofundamento sobre a 
concepção da natureza humana e seus vínculos com a 
sociedade, a cultura, a historia e a antropologia. 

Como se trata de um pensamento teórico onde inclui a 
complexidade e por considerar o inconsciente atemporal 
necessitávamos compreender todas as dimensões do homem e 
suas realidades para poder obter um sucesso na clinica 
psicanalítica. Hoje esta abordagem na psicanálise se tornou 
básica e fundamental. Não desmerecendo as outras teorias, 
mais o humanismo procura transcender o homem biológico e 
mecanicista para uma visão de um ser integral e humano.  

Em relação à ciência e pesquisa tentei elucidar e 
explicar o “modus operandi” do pensamento cientifico de Erich 
Fromm e seus principais questionamentos em relação às 
ciências naturais e exatas. Esta informação faz com que as 
ciências humanas e sociais e principalmente a psicanálise 
ocupam seu lugar na ciência do homem, não podemos querer 
tratar e curar alguém sem entendê-lo na sua complexidade e por 
isto saímos de uma visão fragmentada e mecanicista para um 
paradigma integral e transdisciplinar do pensamento 
inconsciente complexo. 

Espero com isto ter ajudado aos psicanalistas e ao 
publico leigo a entender e compreender o legado histórico e 
bastante atual do papel da “psicanálise humanista” na 
atualidade. No entanto nos propomos no futuro a continuar o 
nosso processo de pesquisa bibliográfica deste renomado autor 
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que entregou a sua vida para propor uma ciência psicanalítica 
mais humana e solidária na ajuda e cooperação na solução dos 
problemas sociais, políticos e econômicos. 

Toda obra tem sua grandiosidade principalmente 
tratando-se de Erich Fromm, um homem que não mediu 
esforço, tempo, dedicação, pesquisa e leitura para poder 
desmistificar e esclarecer os conceitos importantes para o pleno 
conhecimento da natureza humana. 

Acredito que esta abordagem teórica possa ser mais 
aceita no futuro como uma proposta de tratamento emocional e 
das doenças psicossomáticas, onde a psicanálise esteja de fato 
comprometida em socializar o seu método de tratamento 
psicanalítico a todas as pessoas que estão neste momento 
sofrendo e que necessitam da ajuda e da atenção de um 
psicanalista, estou muito convicto que a sociedade vai se 
convencer que a prevenção ainda é o melhor investimento.      
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