


  

Uma vida tradicional: Família e 
Infância.

• Erich fromm foi educado 
numa família bastante 

tradicional, as vezes 
pensava que se 

encontrava na idade 
media. Não entendia 

porque os homens 
viviam neste tipo de 

sociedade moderna. Foi 
educado na cultura 

alemã, achava estranho, 
mas nunca me lamentei. 
“Suas ultimas palavras 

antes de morrer, em uma 
entrevista a Gerard 

Khory” 



  

A casa onde morava Erich 
Fromm- 1900-1980

• Erich Fromm 
cresceu no primeiro 

piso da casa da 
Liebigstrasse, 27, na 

parte ocidental de 
Frankfurt.

• O seu avo materno 
Ludwig Krause, foi 
quem orientou nos 

seus estudos do 
judaísmo.



  

O pai Naphtali Fromm e seu filho 
Erich Fromm no final de 1913, em 

Montreux.
• O seu pai tinha um 
comercio de vinhos, mas 
no fundo tinha vergonha 

de ser comerciante, 
quando seus amigos 

faziam alguma 
encomenda, percebia o 

quanto era desagradavel 
para ele exercer esta 

condição profissional.



  

Os princípios e valores de 
Erich Fromm na sua Infância

• Erich Fromm dizia que 
era uma criança que 
sentia orgulho de ser 

judeu. Eu fui educado de 
que este povo foi o 
escolhido por Deus. 

Agora adulto de certa 
forma condeno este 

orgulho, nacionalista e 
narcisista, mas naquela 
época sua existência era 

muito forte.



  

Rosa Krause e Naphtali – Os 
pais de Erich Fromm Casaram-

se em 16 de junho de1899.
• Os pais de Fromm 

casaram-se em 
Frankfurt, pouco 

depois de nove meses 
nasce o seu filho 

único, no dia 23 de 
Março de 1900 na 

mesma cidade as 19 e 
30 minutos. 



  

A imagem que tinha de seus 
pais.

• Descreveu na sua 
autobiografia os seus 

pais como “angustiado e 
lunático” e a sua mãe 
como propensa a ter 

depressão. Sua analise 
de ter nascido nesta 

família foi que tornou 
possível a sua busca de 

ser psicanalista, 
entender como 
acontecem as 

irracionalidades 
humana.



  

A relação de Erich Fromm com 
o seu pai.

• As fotos do Pai de Erich 
Fromm, mostram seu 

pai, um homem 
inseguro, angustiado, 

sentido-se inferior 
escondendo suas 

fraquezas através da sua 
rigidez. Por outro lado 

era uma pessoa 
tranqüila, sociável e 

carinhosa com o qual o 
filho buscava afeto e 

atenção. 



  

Fromm defendia a sua mãe.
• Percebia que a pessoa 

neurótica da relação era 
seu pai, assim ele 

comenta “Sempre me 
sentia o defensor de 

minha mãe. Mais tarde 
percebi que a imagem 
que havia formado de 

seu pai não era 
adequada, na verdade eu 
o amava muito e ele a mi 

também.



  

A autoridade do seu pai.
• A decepção em relação 

ao seu pai deu origem a 
uns sentimentos 

ambivalentes de amor e 
odio, e justificava sua 
sensibilidade durante 
toda sua vida quando 
estava diante de uma 
autoridade politica e 

religiosa. Nunca aceitou 
qualquer tipo de 
restrição a sua 

autonomia e liberdade .



  

A convivência com o 
empregado do seu Pai.

• Durante sua infância, Fromm 
só pode confiar muito pouco 
tempo a um amigo paternal 
que estivesse interessado em 

seu desenvolvimento. Foi com 
um empregado de seu Pai 

chamado Oswald Sussmann, 
que morava na sua casa, onde 

aprendeu o pensamento 
politico socialista. Reconhece 
as qualidades de um homem 

corajoso, forte, integro, sendo 
uma pessoa extremamente 

ética.  Aqui esta uma foto de 
um encontro  familiar.



  

Erich Fromm com quatorze 
anos ainda estudante.

• Aqui esta com seus 
companheiros de classe 
em uma excursão em 
1913, Erich Fromm se 

encontra na primeira fila 
como membro de uma 

companhia de atores que 
haviam representado em 
Guillermo Tell na escola 

Wohler em 17 de 
Novembro de 1914.



  

A busca de Fromm pela 
verdade.

• Esta foto mostra o 
termino de seus estudos 

na escola e a sua 
formatura no 

bacharelado no ano de 
1918.  A sua adolescência 
e juventude foi marcada 
por uma busca religiosa 
baseadas nas profecias e 
na vida dos profetas do 

antigo testamento. 



  

Nehemia Anton Nobel, rabino 
da sinagoga no período de 

1916 a 1921 
• A idéia de Fromm era de que 

os Profetas ensinaram que o 
homem tinha que encontrar 

uma reposta para sua 
existência e que esta resposta 
consistia no desenvolvimento 

de seu entendimento e seu 
amor, ensinaram que a 

humildade e a justiça são 
inseparáveis. Eles não tinham 

medo do poder, mesmo 
quando isto implicava na 

prisão, perseguição e a 
própria morte. 



  

Em 1919 foi estudar em 
Heidelberg. 

• Nesta cidade 
encontrou o seu 

mestre de Talmude, 
Rabinkow, e seu 

orientador da tese de 
doutorado, Alfred 

Weber, e sua amiga e 
senhora Frieda 

Reichann e George 
Groddeck , o médico 

e psicanalista de 
Fromm.



  

A influencia de Alfred Weber
• Erich Fromm estudou em Heidelberg, e 

considerou sempre ao sociólogo Alfred 
Weber(1869-1958), seu mestre no doutorado 
em Psicologia Social mais importante. Seu 
orientador era irmão de Max Weber, ao 

contrario ele era humanista e não nacionalista, 
era um homem sólido de firmeza em suas 
convicções.“Estudar com você foi uma das 

experiências mais frutíferas de minha vida, não 
só porque aprendi senão porque a impressão e 

o exemplo de sua personalidade.”



  

A morte de seus Pais.
• O Pai de fromm 

morreu em 
Frankfurt em 29 de 

dezembro de 1933. E 
sua mãe viveu seus 

últimos dias na 
cidade de Nova York, 
morreu aos Oitenta e 
três anos no dia 26 de 
Fevereiro de 1959.  



  

Fragmentos da aprovação da 
tesi doutoral e certificado de 

conclusão.
• Certificado do 
professor Curtius 
que afirma que em 

20 de junho de 1922, 
Erich Fromm foi 

aprovado no exame 
oral, necessário para 

receber o titulo de 
doutor em filosofia.



  

O titulo da tesi doutoral em 
filosofia.

• A faculdade de 
filosofia entregou a 

Erich Fromm o 
diploma de doutor 
em Filosofia com a 
tese: A lei Judia. 
Contribuição a 
sociologia do 
judaísmo da 

diáspora. No ano de 
1922.

• Sua tesi teve um carater 
sociopsicologico para estudar 
a função das formas vividas 

do “ethos” na ordem de 
coesão da comunidade 

judaica. A hipotese central 
era que “a estrutura libidinal 
e organização das magnitudes 

sociais”, traz o total 
abandono da teoria da libido, 

garantido a manifestação, 
continuidade e coerencia 

internas da manisfestação da 
vida e das agrupaqções 

sociais, que é o cimento que 
mantem a unidade das 

pessoas. 



  

Gabinete de terapia analítica 
onde Erich Fromm fazia seus 

atendimentos,em 1924 a 1928. 
• Frieda Reichmann em 

sua juventude. Em 
Dresden, descubriu os 

estudos de Freud e suas 
afirmações na 

comunicação entre 
médico e paciente. E 

realizou sua formação 
psicanalítica em Munich 
com Wittenberg e depois 

continuou com Hans 
Sachs em Berlim.



  

Casamento de Erich Fromm.
• A relação entre Fromm e 

Frieda, surgiu do 
trabalho terapêutico que 
realizou em 16.06.1926, 

no dia das bodas de 
casamento dos Pais de 
Fromm. Depoimento 
dela: “Consegui o que 

havia sempre desejado: 
Um homem muito 
inteligente, muito 

tranquilo,educado, que 
sabia muito sobre a 

realidade das quais eu 
nem tinha idéia. 



  

Formação psicanalítica de 
Erich Fromm no ano de 1928 

em Berlim.
• O gabinete de 

atendimento da 
clinica 

“Marienhohe” se 
reuniam como um 
grupo de estudo na 
rua Werderstrasse, 
14, Erich Fromm, 

Reichmann, Sandor 
Ferenczi, Karen 
Horney e Georg 

G dd k



  

Critica a teoria de Freud.
• Formulou sua critica 

sobre alguns pontos 
questionáveis da 

psicanálise de Freud. O 
fundamento filosófico 

mecanicista,  patriarcal 
da pulsão, sua teoria da 
cultura, da historia, da 

universalidade do 
complexo de edipo, da 

teoria da inveja do penis 
pela mulher, e outro 

tantos temas pertinentes 
a discussão. 



  

A primeira e mais audaz 
hipotese de Georg Groddeck.

• A forma como 
interpretava as doenças 
influenciou a Fromm, 
dizia Groddeck, que 
muitas doenças são 

produtos da maneira de 
viver, se o paciente quer 
se curar tem de mudar 
seu estilo de vida. Que 
foi sua hipóteses de sua 
tese doutoral em 1889.



  

Os motivos da doença de 
Fromm.

• Fromm percebeu a prática humanista de 
Groddeck, quando foi seu paciente em analise. 
Em junho de 1931, ficou doente de tuberculose 

e ficou separado de Freida muito tempo, na 
Suíça. Seu analista interpretou que ele queria 

se separar de sua esposa mas não tinha 
coragem, por isto arrumou uma doença para 

justificar seu afastamento, e falou para Fromm 
com solidariedade e compreensão. Esta 

interpretação estava correta porque a crise 
matrimonial era muito grande, na epoca foi 

confirmada por Fromm.



  

Erich Fromm e a psicanálise de 
Freud.

• Grupo de Estudo de 
Freud do ano de 

1922, no qual 
participavam Hans 

Sachs(A direita 
sentado), foi o ultimo 
analista de Fromm, a 
sua esquerda Sandor 

Ferenczi, de pé a 
esquerda, Otto Rank, 

Karl Abram, Max 
Eitingon e Ernest 



  

Escola de Frankfurt
• Fromm seguia uma linha de pesquisa na 
psicanalise voltada para os estudo dos grupos 
sociais e mais precisamente pesquisar certas 

atitudes psiquicas que certos menbros do grupo 
tem em comum em realçao ao objetivo de seu 
destino final. Então, “Porque acontecem as 

mudanças e como podemos entender partindo 
do objetivo do menbros do grupo. Em 1932 

formulou um metodo de analises 
sociopsicologica, que foi o que originou sua 
aproximação com a  “Escola de Frankfurt” 

onde foi aceito como menbro efetivo.



  

Max Horkheimer: Diretor do 
Instituto de Pesquisa social.

• Ele considerava uma 
tarefa primordial da 

instituição, fazer 
pesquisa da 

“dependencia da 
chamada cultura global 

com respeito aos 
processos economicos, e 
dizia que esta tarefa não 

podia se realizar sem 
aplicar os conhecimentos 

psicanaliticos.



  

A area de pesquisa de Fromm 
no Instituto de pesquisa social 

de Frankfurt.
• Karl Landauer, 

psicanalista de 
Frankfurt, fundaram o 

Instituto em 16 de 
Fevereiro de 1929, junto 

com Fromm,Frieda, 
Heinrich Meng. Ao lado 
o Edificio do Instituto de 

pesquisa social em 
Frankfurt, destruido 

durante a segunda 
guerra mundial.  



  

A pesquisa utilizou o metodo 
sociopsicologico para estudar as 

pessoas ditas esquerdistas.
• Queria saber se este desejo pela politica era 

consciente ou eram oriundas de motivações 
inconscientes.

• Descobrir a incoerencia e contradição entre 
determinação consciente e pulsão inconsciente.

• Utilou como instrumento de pesquisa um 
questionario aberto. 

• Em 1939, acaba deixando a pesquisa neste 
instituto.



  

Pesquisa multidisciplinar no 
instituto.

• Com trinta anos era o 
mais importante 

intelectual na area de 
pesquisa deste instituto. 

Ele criou sua teoria e 
metodo de pesquisa 

sociopsicologico dentro 
de um paradigma 
interdisciplinar e 
transdisciplinar. 
Estudou muito o 

CARATER 
AUTORITARIO DOS 
POLITICOS por mais 

de dez anos.



  

No verão de 1931, foi morar em 
Davos.

• Em dezembro de 1932  alugou durante dois anos 
um apartamento com dois comodos no numero 35, 
e morou lá até 1934. 

• Neste periodo desenvolveu sua pesquisa através 
do estudo de Johann Jakob Bachofen, este 
antropologo estudou a influencia do matriarcado e 
confrontou a tese de Freud e Max, em relação ao 
Patriarcado.

•  



  

Psicanálise e sociologia
• Vinculo o estudo da 

psicanalise aos ptroblemas 
sociais.

• Defendeu a tese de que o 
ser humano é um ser 
social.

• Desenvolveu o conceito 
de INCONSCIENTE 
SOCIAL E CULTURAL.



  

Um dos colegas de pesquisa 
do instituto de Frankfurt.

• Ernest Schatel aparece 
nesta foto visitando 
fromm em Davos, era 
seu companheiro de 
pesquisa, no ano de 
1937 finalizou sua 
pesquisa entre 
“Empregadores e 
empregados.”.



  

Desenvolver sua propria teoria 
em 1934 em solo americano.

• Como era um 
imigrante judeu 

fugindo do nacional 
socialismo de Hitler. 
No ano de 1934 fez 

contato com colegas 
em Nova York, 

Filadelfia,Chicago e 
Boston.



  

Sua nova moradia em Nova 
York

• Neste edificio do meio com o numero 64 a 
oeste do central park, Fromm foi morar 

em junho de 1934.
• Horkheimer, contou coma ajuda de 
Fromm para estabelecer o Instituto de 
Pesquisa social junto a Universidade de 
Columbia em Nova York, que colocou a 

disposição um edificio na rua 117. 



  

Sua nova moradia em 1935
• Em outubro de 1935, 

Fromm se mudou para 
um apartamento do piso 
11, sobre o central park 

de Nova York, aqui 
morou por dez anos. T 

também desenvolveu seu 
atendimento 

psicanalitico na rua 116.



  

Fromm voltou a ficar doente.
• Minha má saude me 

obrigou durante 
meses a interromper 
as minhas pesquisas. 

Fui buscar alivio 
junto ao ar da 

montanha e no mar. 
Em 1936 decidiu 
fazer um cruzeiro 

pelas ilhas da |India 
ocidentais. 



  

O cenario politico angustiava a 
Fromm.

• A situação politica mundial deixava 
Fromm muito preocupado. A obessesão 
de Hitler e sua expansão no dominio de 

varios paises. O facismo na Italia. A 
guerra civil espanhola e a vitoria de 

Franco. A dominação de Stalin na Russia 
mediante o terror. Há anexação da 

Austria ao Reich em 1938.  



  

Momento de crise e depressão
• Deprimido pela doença e 

pelos acontecimentos 
politicos escreveu em 4 

de março de 1938 a 
Horkheimer, de que já 
não tinha mais vontade 

de viver, devido as 
medicações e 

intervenções medicas. 
Fromm não tinha mais 

dinheiro principalemnte 
para receber a sua mãe 

que imigrava da 
alemanha para os 

EEUA. No inicio de 
1939, Fromm 

recuperado volta a Nova 
York.   



  

A sua primeira publicação: O 
medo a liberdade.

• Neste livro busca 
descrever os processos 

sociais enquanto 
politicas autoritarias. 
Tenta compreender os 

motivos que os cidadãos 
tem de conviver com a 
liberdade optando por 
viver baixo a regime 

autoritarios.



  

Nova formulação teorica
• Fromm libertou a 
psicanalise de Freud da 

tese da pulsão libidinal, e 
formulou uma nova 

teoria da psicanalise com 
a intervenção 

sociopsicologica. A sua 
compreesnsão do enigma 

do inconsciente se 
baseiam no inconsciente 
social das coletividades 
sociais. Este conceito ele 
chamou de “Inconsciente 

social”  



  

A saida do Instituto de 
Frankfurt

• Fromm, deixou o 
Instituto e se tornou em 

um lider de uma das 
escolas revisionistas da 

psicanalise, buscou 
socializar a psicanalise, 

abrindo a formação para 
todos os profissionais 
serem psicanalistas no 

Instituto Willian Write, 
da qual foi diretor.



  

O risco da liberdade: Uma 
nova identidade na 

psicanalise.
• Em primeiro lugar cabe 

citar aqui a Karem 
Horney, com a qual 
manteve uma etsreita 
relação de amizade por 
mais de doze anos e com 
a qual disfrutava suas 
férias. A amiga quinze 
anos mais velha presto 
uma importante 
contribuição e apoio ao 
nascimento da 
“Psicanalise Humanista 
de Erich Fromm”. 



  

A nova proposta de formação 
em psicanalise humanista.

• O que entusiasmo 
Fromm foi o programa 

das disciplinas dentro de 
um paradigma 

multidisciplinar, e o 
convite por parte de 
Harry Stack Sullivan 
para fazer parte do 

corpo docente e realizar 
analise nos futuros 

analista, esta carta tem a 
data de 21.10.1956.



  

Formação Humana e 
transdisciplinar.

• Nesta clinica privada de 
Chestnut Lodge em 

Rockville, Washington, 
se converteu num centro 

de formação para 
estudantes de 

antropologia, filosofia, 
psicologia, medicina, 

psiquiatria, pedagogia e 
teologia. Todas estas 

ciencias poderiam 
ajudar a compreender o 

ser humano como um 
organismo 

psicobiologico, que é 
social em sua orientação 

basica. 



  

O primeiro Livro de Frieda.
• Frieda Fromm 

Reichamann, que desde 
1931 estava separada de 
Erich Fromm, chegou 
em 1935 a Chestnut 
Lodge, com o livro 
“Principios Intensivos de 
Psicoterapia” com uma 
nova terapia para 
analizar pacientes com 
esquizofrenia, através do 
qual a fez mundialmente 
famosa e conhecida. 



  

A tese central da clinica da 
psicanalise humanista.

• Segue o mesmo 
pensamento de George 

Grodeck e Sandor 
ferenczi, que na 

psicanalise humanista o 
analista deve manter 

“um novo lado humano 
da situação clinica”, 

diferente da psicanalise 
classica, que exige 
atenção flutuante, 

indiferença, frieza de 
sentimentos, manterse 

distante na relçao 
terapeutica e evitar 

ceder as necessidades de 
amor do paciente. O 

analista deve ser 
“Invisivel”, liso igual a 

um espelho



  

Base da análise de Grodeck e 
fenichel

• Em base a Grodeck e 
Ferenczi, Fromm explica 

o que ele entende por 
este “LADO HUMANO” 
 da relação terapeutica, 

da atitude plena de 
humanidade e autentica 

amizade. Para ele o 
paciente era o centro e o 
analista devia servi-lhe 

na sua completa 
recuperação. 



  

Sua amizade com a ex-
esposa

• Frieda Fromm-
Reichann e Erich 

Fromm não viviam 
juntos desde 1931 e 
estavam separados 
desde principio dos 
ano quarenta. Mas 

conseguiram ser 
amigos e tinham as 
mesmas convições 
clinicas e finalizou 

com  a sua morte em 
1957. 



  

O que From pensava sobre 
a clinica psicanalitica.

• O analista analiza o paciente, mas o 
paciente assim mesmo, também 

analisa o analista. Porque quando 
interage de inconsciente para 

inconsciente não pode esconder seu 
próprio inconsciente. Assim não só o 

analista cura o paciente, mas 
também e curado por ele. (Erih 

Fromm- El amor a la vida. Pág. 114.) 



  

A criação da associação para o 
desenvolvimento da 

psicanalise.
• Fromm juntamente com 

Karem Horney fundaram a 
“Associação para o avanço da 

psicanalise”, como não era 
medico ficou como “membro 

honorifico” e não efetivo. 
Assim os estudantes no ano de 
1943, pediram ao diretor da 
sociedade para que fromm 

realizasse analise e supervisão 
clinica. O pedido foi negado 
porque com esta exeção se 

poderia indiretamente 
“autorizar prossionais que 

não eram médicos a ser 
psicanalistas.



  

A discordancia entre Horney e 
Fromm• Como ele não era 

medico, o conselho da 
faculdade não aceitou 
que ele fosse docente, 
realizasse analise e desse 
supervisão, com esta 
postura de Horney, ele 
preferiu se desligar da 
associação no ano de 
1943. Clara Thompson 
foi analisada por Erich 
Fromm e fundou a 
sociedade Psicanalitica 
de Washingthon, sempre 
esteve ao lado de Erich 
Fromm para que a 
psicanalise fosse 
exercida por 
profissionais que não 



  

A sede do Instituto de Fromm
• Na sede do Instituto 

Fromm defendia a 
formação humanista 

aberta a filosofos, 
psicologos, 
psiquiatras, 

professores, parocos, 
pastores, 

trabalhadores 
sociais, enfermeiras e 

medicos, para 
ampliar sua 

capacidade em cada 
uma de suas 
profissões.



  

A nova proposta de formação 
teve ampla aceitação em Nova 

York• Sua nova proposta de 
• Formação em psicanalise 

humanista teve ampla 
aceitação na teoria e na 
pratica clinica. Publicou 

então as bases 
epistemologicas no livro 

“PSICANALISE DA 
SOCIEDADE 

COMTEMPORANEA”, 
como a primeira prova 

desta nova abordagem na 
psicanalise. 



  

O casamento de Erich Fromm 
• No dia 24 de Julho 

de 1944, fromm se 
casou em Nova 

York pela segunda 
vez. Henry 

Gurland Fromm 
nasceu em 1900 

em Aquisgran na 
Alemanha e em 

setembro de 1940 
fugiu da França 
que foi ocupada 
pelos nazistas.



  

A convivencia na sua nova 
familia.

• Na fotografia Fromm esta 
conversando com o filho de 
sua esposa. A relação com 
Henry era  marcada pela 

confiança e amizade. Todos 
os finais de semana 
passava os finais de 

semana com sua esposa 
Henry e seu filho em 

Vermont, onde ocupava 
uma disciplina com tempo 
parcial na Universidade 

Local 



  

Sociedade e Psicanalise 
humanista.

Fromm, dedicava seu tempo 
no atendimento clinico de 
terça a sexta feira ao meio 

dia, na cidade de Nova York. 
E nos finais de semana dava 

aulas de psicanalise na 
Escola de Pesquisa Social na 

casa de Irish Corners em 
Nort-Bennigthon.  



  

A nova casa de Erich Fromm
• Benningthon exercia sobre 

fromm um encanto especial 
então o casal resolveu 

construir uma casa na rua 
Murphy Road 228, com 

sete lugares, que poderiam 
ser ocupado durante o 

verão de 1948. Quando a 
casa estava pronta Henry a 

sua mulher ficou muito 
doente e ficava a maior 
parte do tempo na cama 

com muita dor.



  

A arte de amar e a realidade da 
destruição.

• Erich Fromm viveu no 
mexico de 1950 a 1973. Nesta 
época Fromm e conseguiu 
dar uma formação 
psicanalitica humanistica a 
varios profissionais. O fato 
de Fromm residir no mexico 
foi por causa da doença de 
sua mulher, por isto ele 
aproveitou para oferecer a 
formação em psicanalise 
humanista. 



  

Fundação da Sociedade 
psicanalitica Mexicana em 

1956.
• Sempre que podia estava com a 

sua mulher Henry nas fontes 
termicas de São José Purua. Em 

1952 sua esposa faleceu na cidade 
do mexico. Teve que abandonar 
as suas atividades docentes em 
Benningthon, Nova escola de 
pesquisa social, e o Instituto 

Wiliian Whrite de Nova York. 
Aqui nesta foto esta com Alfonso 

Millan que foi o primeiro 
presidente da sociedade 
psicanalitica mexicana. 



  

Fundação do Instituto 
mexicano de psicanalise na 
cidade do mexico em 1956.• Fromm considerava a 

propria terapia chamada 
analise didatica e a 

autoanalise que praticou 
durante toda sua vida como 
os meios mais importante de 

sua aprendizagem. No 
Instituto de formação 
psicanalitica existia 

consultorios para clinica, 
salas adiministrativas, salas 

para os seminarios, 
biblioteca, e um auditorio 



  

O novo conceito de 
Inconsciente de Erich Fromm.

• Para Erich Fromm em seus 
seminarios didaticos o 

inconsciente se convertia cada 
vez mais em uma inesgotavel 

fonte de energia produtiva e de 
potencial humano. O 

inconsciente não é só o que foi 
reprimido, porque não é 
aceitavel socialmente, o 

inconsciente é mais bem a 
pessoa total com todas as suas 

abismais e conhecidas 
possibilidades.



  

O pensamento humanista na 
psicanalise. 

• Neste grupo se encontra 
Daisetz T. Suzuki, Erich 

Fromm, Okamura, Aniceto 
Aramoni, organizarão um 
seminario de psicanalise 

humanista para quarenta 
psicanalistas americanos e 
mexicanos. A idéia central 

do seminario era “ Que toda 
a humanidade esta contida 

em cada ser humano e que o 
ser humano desenvolve seu 
“humanismo” no processo 

historico e social. 



  

Sociedade Internacional de 
Psicanalise de Erich Fromm. 
Federação Internacional de 
Sociedades psicanaliticas.

• Com esta epistemologia da Psicanalise 
Humanista, Erich Fromm, participou do 

congresso Internacional em Dusseldof no ano 
de 1961, onde estavam muitos psicanalistas 
europeus, que foi organizado pela sociedade 

psicanalitica da Alemanha. Congregando todas 
as sociedades psicanaliticas que não eram 

ortodoxas.



  

O terceiro casamento de Erich 
Fromm

• Em dezoito de dezembro de 
1953, Erich Fromm se casou 

com Annis Freeman, nascida em 
Glover, na comemoração estava 

a mãe de Fromm. Ela tinha 
ficado viuva em 1952 de seu 

esposo David, com o qual viveu 
longos anos na India. Esta 

descoberta da necessidade de 
amar de Fromm se converteu na 
possibilidade e na capacidade de 

amar e se tornou para os dois 
uma adimiração até o final de 
suas vidas, uma necessidade. 



  

Escreveu o livro “A arte de 
amar” 

• Em 1956 se publicou 
pela primeira vez 
este pequeno livro 

sobre a arte de amar, 
surgiu de forma 

casual. Desde então 
tem sido traduzido 

para mais de 
cinquenta idiomas e 
vendido cerca de 25 

milhões de 
exemplares.



  

Como psicanalista fazia suas 
pesquisas no mexico.

• Erich e Annis compraram um 
terreno em cima da montanha, na 

rua Neptuno 9, que era 
atrevessava um lago, com um 

jardim pareceido a um parque, e 
ali construiram sua nova casa, 
que era sempre ocupada pelos 
psicanalistas americanos, tem 
uma altitude de 3500 metros 

acima do nivel do mar , apresenta 
um clima muito melhor que as 
cidades chamadas metropoles 

com milhões de habitantes.



  

A psicanalise humanista e a 
pesquisa no mexico.

• Erich Fromm se encontrava 
em Chiconcuac rodeado 

pelos seus alunos mexicanos 
com a qual realizou sua 

pesquisa de campo. A sua 
direita Arturo Higareda e 

Alfonso Millan.  A diferença 
do estudo anterior a analise 

quantitativa foi feita pelo 
Michael Maccoby, tanto 
metodo de interpretação 

psicanalitica como na análise 
qualitativa dos fatores. 



  

Conferencista a nivel 
mundial

• Durante o tempo que 
ficava nos EEUA, 
tinha uma agenda 

lotada de 
conferencias por todo 

o País. E nos anos 
sessenta foi 

convidado nas mais 
diversas 

universidades. 



  

Conselho Mundial para a Paz
• De 9 a 14 de julho de 1962, 

fromm participou junto 
com Homer A. jack, pelo 

convite feito pelo 
presidente do conselho, 

J.D. Bernal, como 
representante do 

movimento pacifista 
americano, no congresso 

pela paz em Moscou. 
Fromm utilizou vinte 
minutos para expor os 
motivos do fracasso do 

desarme nuclear. 



  

Conferencia na California.
• Fromm em uma de suas 
multiplas conferencias nos 
EEUA, em maio de 1966, 

no tempo de tres semanas a 
alcançar a 60.000 pessoas 

que participaram da 
exposição teorica da 

psicanalise humanista. Em 
1964 se reuniu na cidade do 

mexico mais de 3000 
pessoas para participar de 

um congresso de 
psicanalise. 



  

Em defesa da Psicanalise 
Humanista

• Em 1963, fromm queria 
fundar um jornal com o nome 

“Estudos Humanistas”, no 
qual ficou so no sonho porque 
não se realizou. Seu objetivo 
era reunir os humanistas das 
diversas tendencias. Tinha em 

mente os editores. Karl 
Rahner e Jean Danielou, pela 

parte catolica; Albert 
Schweitzer e Paul Tillich 

pelos protestantes, Bertrand 
Russel e Robert 
Oppenheimer, 

representariam a ceincia e 
filosofia; Adan Schaff, pelo 

marxismo; Daisetz T. Suzuki 
e Fromm pelo humanismo.  



  

Fromm na luta contra a ameça 
nuclear.

• Fromm estava unido 
ao pensamento de 
Albert Schweitzer, 
contra as ameaças 

nucleares e sua 
concepção “do medo 

diante da vida” 
bastante parecido 
com o conceito de 

biofilia “El amor a la 
vida”.



  

A teoria da Psicanalise 
Humanista

• Fromm observa que 
cada vez mais pessoas já 
não se sentiam atraidas 

pela vida e pelo vivo, 
mas sim pela destruição, 

os sem vida estão 
mortos, esta relação com 

a destruição e pela 
destruição. Desenvolveu 
o conceito de necrofilia. 

(O amor a morte e 
destruição). 



  

O desejo de destruição e 
morte.

• A orientação necrofila de 
caracter se pode 
demonstrar pela 

fascinação a morte, do 
cadaver, da destruição, 
do sujo, da podridão, 
este desejo tem uma 

intenção de regredir aos 
instintos mais primitivos 

e arcaicos do homem. 



  

A vida deste ser, a sabedoria 
de sua idade.

• A historia quer dizer que 
em todo ser humano a 

um estado otimal que ele 
pode chegar a ser e a 

objetivos que ele nunca 
podera alcançar. Muitos 
gastam tempo e dinheiro 

para se converter 
naquilo que não podem 
ser. Por isto tem de ter 

primeiro uma ideia clara 
do que pode chegar a ser 

alguém, quais são seus 
proprios limites e quais 
são suas possibilidades.



  

O ser produtivo desenvolver 
suas cpacidades.

• Na casa la Monda na vila 
Franscini 4, em locarno 
Muralto(suiça) viviam 

Erich e Annis a partir de 
1969. Aqui Rainer Funk 
durante um passeio no 
ano de 1974, que era 

assitente de Erich 
Fromm que ficou como 

adimistrador 
testamentario e dos 
direitos literarios.



  

Publicação do seu livro “SER 
ou TER”

• Para o ser humano 
orientado ao ser, a perda 

de uma pessoa, de um 
trabalho, de seu bom 

nome é uma perda 
dolorosa, ao mesmo 

tempo muitos sentem-se 
destruidos pela perda 

dos bens que tem. O ser 
é muito mais que ter 
porque se baseia nas 

suas forças para poder 
superar as adversidades.



  

O infarto e a morte de Erich 
Fromm.

• No final do verão de 1977, fromm 
sofreu seu segundo infarto que o 
obrigou a renunciar a todos os 
seus projetos. Em fevereiro de 

1980 completou oitenta anos, na 
manhã de 18 de março morreu de 
infarto do miocardio. Fromm não 

queria nenhuma tumba, que as 
suas cinzas se misturasses ao lago 
Maggiore. E sua esposa voltou a 

Alabama e morreu em 1985. 



  


