
A IMPORTÂNCIA DA 
ANÁLISE PESSOAL: 

O VALOR DA 
PSICANÁLISE NO 
PROCESSO DO 

AUTOCONHECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Mara Inês Morin 

C691 Coleção temas da psicanálise humanista 
Mara Inês Morin 

... [et al.]. – 1. ed. – Santa Maria: 
Ed. ITPOH, 2011. 56 p.; 17cm. 

ISBN 978-85-86991202 
1. Psicologia 2. Psicanálise 
3. Psicanálise humanista 

I. Morin, Mara Inês CDU 159.964.2 

 
Ficha catalográfica elaborada por: 

Maristela Eckhardt 
CRB-10/737 

 
Produção Gráfica: 

Jeferson Luis Zaremski 
 

Revisão Ortográfica: 
Patrícia Carlotto Schneider 

 
Impressão: 

Gráfica PP | Santa Maria - RS 
 

Editora: Instituto de Psicanálise Humanista 
Rua dos Miosótis, 225 | Bairro: Patronato 

CEP: 90.800-020 | Santa Maria - RS. 
 

Fone: (55) 3222.3238 



 3 

 
 

SUMÁRIO 
 
 

1 Considerações Iniciais ........................ 05 
 
2 Um olhar sobre a realidade ................. 10 
 
3 O papel da educação na formação do  
   eu .........................................................16 
 
4 A identificação das neuroses no   
   processo de autoconhecimento .......... 23 
 
5 A importância do afeto  
   no autoconhecimento .......................... 29 
 
6 O homem moderno e a passividade  
    na formação do eu ............................. 37 
 
7 A psicanálise e o autoconhecimento .. 40 
 
8 Considerações Finais ......................... 49 
 
Bibliografia ............................................. 54 

 
 

 



 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

A frase de Sócrates, ‘Conhece-te a 
ti mesmo’, continua tendo cada vez mais 
importância e é uma das buscas mais 
almejadas pelo homem através dos 
tempos. Vários outros filósofos, 
pensadores e estudiosos do 
comportamento humano procuraram 
caminhos que pudessem desvendar o 
psiquismo humano e encontrar uma forma 
de chegar a um autoconhecimento que 
fizesse o homem realmente saber quem é 
em sua essência. 

 
Freud, fundador da psicanálise, foi 

quem mais desvendou os mistérios que 
cercam essa busca pelo conhecer-se ao 
estudar o inconsciente e organizar uma 
forma de trabalhar as pulsões que 
influenciam o sujeito. O homem pensa 
muitas vezes conhecer-se e que o 
conhecimento que os outros têm dele 
corresponde a suas próprias percepções 
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do seu eu. Com a análise do inconsciente 
o homem descobre que conhece uma 
pequena parcela de si e que muitas de 
suas angústias, neuroses, atos 
impensados são motivados por causas 
recalcadas, reprimidas no inconsciente e 
que ele nem imaginava que pudessem ter 
tanto poder na estruturação de sua 
personalidade. 

 
A psicanálise surgiu a principio com 

o intuito de curar o individuo de neuroses 
graves que lhe causavam grandes 
sofrimentos e o impediam de levar uma 
vida normal. Com o avanço dos estudos e 
pesquisas na área psicanalítica chegou-se 
a evidencia de que na medida em que o 
individuo era liberto de suas neuroses todo 
seu ser passava por uma grande 
modificação em muitos aspectos. Sua 
saúde física melhorava, seus 
relacionamentos afetivos eram reavaliados, 
sua situação profissional sofria mudanças, 
suas potencialidades desabrochavam.  

 
No contexto social e cultural da 

atualidade as neuroses continuam se 
fazendo presente. Todo individuo passa 
por momentos em que se depara com a 
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insatisfação, o tédio, o vazio existencial. 
Como o ser humano lida com momentos 
de dificuldades em sua vida é que o 
diferencia de um ser humano saudável 
emocionalmente de um neurótico. Muitos 
conseguem através de uma autoanálise 
lidar com suas emoções e encarar as 
circunstâncias da vida de forma 
amadurecida. Muitos indivíduos estão tão 
enredados em suas emoções que 
precisam de ajuda para conseguir 
descobrir as causas de seus conflitos. A 
maior parte destes conflitos originou-se na 
infância fazendo com que o ser humano 
viva com uma personalidade que não 
condiz com seu eu genuíno, gerando 
neuroses que lhe impedem de viver uma 
vida plena.  

 
Cada vez mais a psicanálise é de 

imenso valor para que indivíduos 
busquem, através do autoconhecimento, a 
cura de suas neuroses e mesmo que não 
tenha conflitos que o perturbem seriamente 
todos têm algo em si que desconhecem e 
com a ajuda de um tratamento analítico 
poderão descobrir novas facetas de seu 
ser que muitas vezes levam o individuo a 
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grandes realizações, ou a uma vida mais 
satisfatória em todos os sentidos. 

 
A psicanálise humanista, criada por 

Erich Fromm, é de grande contribuição 
num contexto em que a desumanização 
está cada vez mais presente. Para 
entender o homem dos dias atuais tem que 
analisá-lo inserido nesta sociedade 
competitiva, consumista, individualista, que 
faz dele um ser cada vez mais 
desconhecido de si mesmo, mais 
distanciado de suas verdadeiras emoções. 

 
O presente trabalho aborda a 

importância do processo de 
autoconhecimento para tirar o homem de 
sua passividade e torná-lo um ser humano 
capaz de realizar seus anseios sem o 
medo de assumir sua verdadeira 
identidade, sua originalidade. 

 
Na sociedade atual todo ato de 

educar está muito voltado para a 
massificação do homem e sair desse 
processo é muitas vezes difícil, pois gera 
criticas e julgamentos que o homem, por 
medo de não ser aceito, julga mais fácil 



 9 

seguir a maioria, sufocando seu verdadeiro 
eu. 

 
O trabalho enfatiza a importância 

da psicanálise no sentido de o homem 
aceitar-se como único, e que só com essa 
compreensão ele terá condições de 
realizações realmente eficazes, capazes 
de preencher seu vazio existencial, 
transformando seu cotidiano, fazendo com 
que suas ações não sejam um simples 
executar tarefas sem sentido, mas ações  
impregnadas de entusiasmo, onde ele 
colocará sua essência, sua verdadeira 
personalidade. 
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2  UM OLHAR SOBRE A REALIDADE 
 
 

Vivemos em uma sociedade onde 
cada vez mais o indivíduo encontra-se 
confuso, angustiado, passivo, entediado. 
Esse estado de ânimo reflete-se de forma 
negativa em suas relações familiares, 
profissionais e afetivas, em geral 
interferindo nas mesmas, fazendo com que 
muitas vezes ele venha a fracassar e 
desmoronar, sem que saiba exatamente o 
que ocasionou seu insucesso. 

Estando neste estado de ânimo o 
indivíduo acaba se sentindo incapaz de 
encontrar em si mesmo razões para 
conseguir sustentar suas relações afetivas, 
realizar-se em suas atividades 
profissionais ou mesmo encontrar o 
entusiasmo necessário para viver as 
situações simples do cotidiano. 

É pouco provável que alguém, em 
situação de tédio, de desesperança, 
perceba que o não se conhecer possa ser 
o entrave para não viver uma vida 
satisfatória.  
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O contexto social e cultural não 
estimula o autoconhecimento e 
sentimentos negativos não são bem 
aceitos, levando a pessoa a acreditar que 
algo de anormal está acontecendo com 
ela, mas ao mesmo tempo fingindo um 
otimismo que está longe de ser real. Fica 
difícil para a pessoa que se sente infeliz 
admitir seu estado de insatisfação em um 
contexto onde todo problema parece ter 
uma solução imediata bastando à pessoa 
ter força de vontade ou procurar ajuda 
através de medicamentos, da religião, 
livros ou palestras de auto-ajuda, festas, 
academias, compras, enfim, uma infinidade 
de opções superficiais que irão anestesiá-
lo por um período, afastando cada vez 
mais de si mesmo e da ajuda mais eficaz 
que ele poderia encontrar através do 
autoconhecimento. Nesse sentido, Fromm 
ressalta que: 

 
Nosso padrão social é de tal 
natureza que não se admite que o 
homem bem sucedido tenha medo 
ou esteja entediado ou solitário. 
Ele deve considerar seu mundo 
como sendo o melhor dos 
mundos, a fim de ter melhor 
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oportunidade para promoção, ele 
deve reprimir o medo bem como a 
dúvida, a depressão, o tédio ou a 
desesperança. (FROMM, E., 1977, 
p.23) 

 
Em seu livro “Conheça-se a si 

mesmo”, Karen Horney (1964, p.30) 
aborda a questão da auto-análise como 
uma possível alternativa para que o ser 
humano empreenda a tarefa de conhecer-
se. Não restam dúvidas de que a tentativa 
de conhecer-se, mesmo que sem ajuda 
profissional é melhor do que nem cogitar 
tal hipótese. Só o fato de o indivíduo dar-se 
conta de que as causas de sua angústia 
estão dentro de si mesmo já é um grande 
passo. Mas a auto-análise esbarra em 
muitos obstáculos e só com muita 
persistência, percepção de si mesmo, 
coragem para enfrentar suas próprias 
dores ela se torna possível.  

A autora coloca que mesmo que o 
indivíduo se proponha tal tarefa, a 
consultar a um analista profissional, 
mesmo que esporadicamente, se torna 
necessária. O voltar-se para si mesmo em 
profundidade acarreta muitos momentos 
de extrema angústia e ansiedade, é o 
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mexer em feridas que muitas vezes julga-
se cicatrizadas; é elaborar perdas 
importantes, pensar em fatos marcantes, 
em escolhas mal feitas, em fracassos, 
mágoas que a pessoa causou ou que lhe 
foram causadas; perdoar o que às vezes 
julga-se imperdoável, admitir fragilidade 
que nem se pensa possuir; em muitos 
aspectos um desconstruir-se 
temporariamente.  

Ao deparar-se com facetas de seu 
ser que estão ocultas para si mesmo, 
inconscientemente colocadas fora do 
alcance de sua percepção é de grande 
ajuda para o indivíduo a análise com um 
profissional que tenha um profundo 
conhecimento da estruturação psíquica do 
individuo e possa dar um acolhimento, uma 
interpretação a luz do conhecimento, uma 
ajuda sem julgamentos a esse ser que 
quer se ver por inteiro, quer sair de sua 
situação de sofrimento e limitações. O 
psicanalista é o profissional que se 
capacita para dar a ajuda necessária 
nesse processo de autoconhecimento, 
tendo um preparo no sentido de respeitar a 
individualidade de cada ser e fazê-lo 
descobrir-se a si mesmo através da 
verdade e reorientar sua vida de acordo 
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com seus anseios, tira o homem da 
obscuridade, de seus entraves imaginários. 
É realmente um renascer. 

Quando se envereda pelo caminho 
do autoconhecimento o ser se depara com 
suas emoções, que muitas vezes ele não 
quer que aflorem e que se tornam um 
obstáculo para o conhecimento de si 
mesmo. É frequente o indivíduo descobrir 
em análise que, justamente o que lhe 
impede de viver uma vida feliz, é aquilo 
que lhe aprisiona e que ele não quer ver 
nele mesmo. Sendo assim: 
 

O recurso da análise como um dos 
possíveis auxílios para a gente 
lograr desenvolver-se 
pessoalmente está longe, 
portanto, de ser uma estrada 
suave. Ela requer da parte do 
paciente, uma grande dose de 
resolução, autodisciplina e esforço 
diligente. Nisto não difere de 
outras situações da vida que 
contribuem para o nosso 
desenvolvimento; ficamos mais 
fortes ao vencermos os obstáculos 
com que nos deparamos. 
(HORNEY, K. 1964, p.73)  
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A psicanálise surge como uma luz 
no fim do túnel para que o ser possa se 
desvencilhar dos obstáculos que lhe 
aprisionam, não deixando que seu 
verdadeiro eu se revele e viva em toda sua 
plenitude. Muitas dessas prisões não foram 
construídas pelo próprio ser, mas 
adquiridas ao longo da existência sem 
nenhuma permissão consciente. Para que 
ocorra a libertação é necessário um voltar 
ao passado, ressignificar muitos fatos 
acontecidos e mal interpretados. Com 
novos conhecimentos, se comover e dar a 
eles a devida importância na construção do 
eu. Como diz Rubens Alves, (2005, p.146) 
“o que o fascina é o caminho. O caminho 
que lhe faz pensar sobre si mesmo. O 
caminho passado que já trilhou e o que 
trilhará”.  

Esse caminho é interminável, pois 
quando se começa o processo de 
autoconhecimento descobrem-se emoções 
que estavam submersas e podem causar 
aversão, medo, angústia e também 
sentimentos maravilhosos, potencialidades 
até então ocultas e sufocadas. O ser vai se 
tornando mais leve, pois não carregará 
mais falsas crenças ou conceitos que 
tornam o caminho tortuoso. O homem vai 
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ficando fascinado com seu próprio eu, e 
como ninguém é estático, as descobertas 
passarão a ser constantes em sua vida. 

3  O PAPEL DA EDUCAÇÃO 
NA FORMAÇÃO DO EU 

 
 

Toda criança quando nasce traz 
consigo a necessidade básica de afeto, 
amor, carinho, ser visível para alguém. 
Algumas encontram seres que atendam as 
suas necessidades; outras quando nascem 
não tem o amparo emocional adequado. 
Como sobreviver em um ambiente em que 
suas necessidades básicas não são 
atendidas? 

O instinto de sobrevivência é muito 
forte e fará com que, muitas vezes, ela 
construa um caráter capaz de sobreviver a 
todas as intempéries psíquicas possíveis. 
Que caráter seria esse é uma questão 
ampla. Como cada indivíduo é único, seu 
caráter é sempre imprevisível, as situações 
pelas quais ele passa são muitas vezes 
inimagináveis. Não se pode prever que tipo 
de caráter se está formando, que 
conseqüências esse caráter trará ao 
próprio ser e a sociedade. 
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A maioria dos educadores 
responsáveis pela formação da criança 
tem grande preocupação com os 
resultados de sua educação. Os pais 
geralmente querem que os filhos 
desenvolvam uma personalidade 
emocionalmente saudável, livre de 
neuroses e que consigam atingir um 
padrão de vida seguro e confortável. Entre 
a intenção dos pais e a realização de tais 
objetivos existe geralmente uma grande 
distância. 

Segundo Carl Jung (2001, p.37) em 
“Desenvolvimento da Personalidade”  
muitas falhas na educação ocorrem pelo 
fato de o educador ter falhas na sua 
própria educação e de seu inconsciente. 
Mesmo que conscientemente uma mãe 
almeje a felicidade de seu filho, seu 
inconsciente pode ser tão desconhecido 
para ela mesma, que a educação da 
criança terá como base o que ela 
considera o mais acertado. Muitos pais 
projetam nos filhos o que não conseguiram 
realizar em suas vidas: 

 
Nada é mais poderoso para fazer 
uma criança tornar-se estranha a 
si mesma, do que os esforços 
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feitos pela mãe para encarnar-se e 
realizar-se na criança, sem tomar 
em consideração uma única vez 
que o filho não é simplesmente um 
prolongamento da mãe, mas 
realmente um ser novo e 
individual, dotado muitas vezes de 
um caráter que em nada se 
assemelha ao dos pais, e 
ocasionalmente, sendo até 
portador de uma estarrecedora 
diversidade. (JUNG, C. G., 2001, 
p.133) 

 
Outros pais não querem que falte 

aos filhos o que lhes faltou em sua 
infância, superprotegendo-os e impedindo 
qualquer tipo de frustração. Um 
comportamento bastante crítico para o 
desenvolvimento da personalidade da 
criança é quando os educadores tentam 
reproduzir a educação que receberam 
infligindo aos filhos, muitas vezes, toda 
sorte de neuroses. Muitos pais não têm a 
consciência suficientemente desenvolvida 
e autoconhecimento suficiente para levar 
em consideração a verdadeira 
personalidade da criança.   

Quanto às instituições educativas, 
embora em sua filosofia conste a 
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realização do ser em sua plenitude, muitos 
educadores nem cogitam que ser seria 
esse. Querem que o indivíduo seja pleno e 
feliz seguindo as normas estabelecidas 
pelo padrão cultural vigente na sociedade, 
o que já demonstra uma contradição no ato 
de educar. Para que o ser seja pleno em 
suas realizações há que se levar em conta 
que ele é único e, por ser único, não pode 
seguir fielmente todas as normas que não 
foram por ele criadas ou questionadas. 

Muitas das normas são 
simplesmente para “pacificar o rebanho” e 
nem o próprio educador acredita nelas. 
Assim como muitos pais não acreditam nos 
valores que estão transmitindo. Em tal 
contexto, nada mais resta à criança do que 
lidar com sua perplexidade. No seu íntimo 
ela percebe a incoerência que existe entre 
as normas que lhe são impostas e o agir 
dos que lhe impõe regras e lhe dão 
conselhos sobre o caminho a seguir.  

Seu “eu” verdadeiro muitas vezes 
tem poucas condições de desabrochar, 
sendo abafado já em tenra idade. Quanto 
mais ele se encaixa nas convenções e 
normas de um determinado grupo, mais 
ele é considerado como um ser humano 
saudável, equilibrado, digno de afeto e 
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admiração. Qualquer manifestação de 
revolta com o estabelecido faz com que ele 
esteja sujeito a se destacar como alguém 
que esteja fugindo do padrão de 
normalidade, muitas vezes passível a 
punições. “Assim como a criança precisa 
desenvolver-se para poder ser educada, 
da mesma forma a personalidade deve 
primeiramente desabrochar, antes de ser 
submetida à educação”. (JUNG, C.G., 
2001, p. 178)  

Uma personalidade em formação, 
por mais que os educadores tentem moldá-
la de acordo com o que julgue 
conveniente, sempre tem o seu 
componente de imprevisibilidade, de 
individualidade. Dizer que ela se 
desenvolve sem influência dos fatores 
externos não seria pertinente. Eles 
influenciam, mas para que a personalidade 
seja autêntica deve seguir suas próprias 
leis, sua decisão consciente. De outra 
maneira não adquiriam o que se chama 
“personalidade própria”, seriam guiadas – 
ou por forças inconscientes ou 
conscientemente aceitariam a sujeição dos 
outros - influenciando já a personalidade; 
seria um ser humano passivo 
inconscientemente ou conscientemente. 
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Muitos aspectos na educação atual 
visam à passividade do ser. Um ser que 
aceita os padrões estabelecidos sem 
rebelar-se ou questionar-se é mais 
manipulável e não representa ameaça no 
sentido de abalar alguma estrutura; ou 
mesmo provocar reflexões que sugiram 
mudanças. 

Segundo Carl Jung (2001, p.155) a 
educação pelo exemplo, a forma mais 
antiga e talvez a mais eficaz. Sua eficácia 
se deve ao fato de ser espontânea e de 
modo inconsciente. A criança se identifica 
em alguns aspectos psicológicos com seus 
pais. E uma característica da psique 
primitiva e por este fato é uma educação 
que transmitida de inconsciente para 
inconsciente funciona mais do que 
qualquer outra, no sentido de desenvolver 
uma verdadeira personalidade.  

Outro tipo de educação, segundo o 
autor, é a coletiva consciente, que é aquela 
em que os indivíduos são formados de 
acordo com regras, princípios e métodos 
gerais. Se for uma educação saudável os 
resultados são positivos, desde que os 
valores coletivos não sejam obtidos a custa 
da índole individual. É a educação que 
precisa existir em uma sociedade, pois o 
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homem vive em coletividade e tem que 
seguir determinadas regras e normas, a 
fim de evitar o caos social. Nas palavras do 
autor não deve ser o único tipo de 
educação, pois existem crianças que 
necessitam de uma terceira, a educação 
individual. Quando o não se enquadra em 
uma educação coletiva, deve ser educado 
de acordo com sua índole especifica. 
(2001, p.156) 

No contexto atual é muito difícil que 
as instituições educativas tenham o 
preparo para perceber em que momento o 
indivíduo deva receber esse tipo de 
educação. O mais provável é ele ser 
enquadrado em uma educação coletiva, 
sem se levar em consideração aspectos 
especiais de seu psiquismo, gerando 
grandes dificuldades no desenvolvimento 
da sua personalidade, algumas vezes 
gerando sérios danos psíquicos. 

Os aspectos que envolvem a 
educação na formação da personalidade 
são bastante complexos, pois envolve a 
personalidade dos educadores e sua 
formação, o contexto histórico e cultural, o 
ambiente também influencia no sentido de 
atender as necessidades ou não do 
individuo, e a questão relevante de 
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estimular o desenvolvimento da 
personalidade em sua unicidade em um 
individuo que vive em uma coletividade. 

4  A IDENTIFICAÇÃO DAS 
NEUROSES NO PROCESSO DE 

AUTOCONHECIMENTO 
 
 

Todo esse conflito em torno de não 
poder ser quem realmente é, vai fazendo 
com que o indivíduo desenvolva 
mecanismos no sentido de ocultar seu 
verdadeiro eu, sua identidade genuína. No 
momento em que ele criou suas defesas, 
seu caráter sofre deformações cujas 
consequências inevitáveis são as 
neuroses. 

Todo ser humano está sujeito a 
neuroses em determinado momento de 
sua vida. Como ele vai lidar com suas 
neuroses é o que diferencia um ser 
emocionalmente saudável de um ser cujas 
neuroses tornam-se patológicas. 

O conceito do que é uma simples 
neurose circunstancial e uma neurose 
patológica, analisando o psiquismo 
individual, tem que ser visto também sob 
uma perspectiva cultural. O que é 
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considerado absolutamente normal em 
algumas culturas, em outras pode ser 
encarado como doentio. Numa sociedade 
onde o indivíduo mata em nome da honra 
e tal ato é incentivado, a pessoa não se 
verá as voltas com sentimentos de culpa 
diante de tal ato como acontece em um 
contexto onde tal ato é considerado crime. 
Por isso, uma neurose deve ser analisada 
sempre em seu contexto social e cultural. 

Na sociedade atual, mais difícil se 
torna identificar até que ponto uma 
neurose é patológica, pois vivemos uma 
crise de valores, no sentido de às vezes 
não se saber que atitudes são 
consideradas bem aceitas socialmente ou 
não. 

A importância do autoconhecimento 
se torna cada vez mais importante para o 
homem, pois já não há mais a segurança 
de pertencer a uma família, a uma religião 
e até mesmo a um grupo de forma 
permanente, o que poderia, para alguns, 
ser um fator de equilíbrio emocional. 
Diante desta insegurança o homem 
necessita se conhecer cada vez mais para 
encontrar o caminho que, segundo seu eu 
genuíno, possa lhe trazer felicidade e bem-
estar. Mesmo diante das mudanças na 
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estrutura social, permanece o fato de que o 
homem não vive só. De que mesmo que as 
estruturas mudem, o sentimento de 
pertencer, de raízes, de ter alguém, de dar 
e receber amor permanece. 

No âmago de grande parte das 
neuroses está o fato de que existe um 
vazio existencial muito grande na vida do 
indivíduo. No íntimo de cada ser humano 
saudável está presente o sentimento de 
que a aceitação do seu ser e da 
afetividade faz parte de sua vida e ele a 
vive de forma ativa. De que forma a 
sociedade se estrutura não importa muito 
no sentido de provocar a neurose. Valores 
e conceitos são mutáveis, mas no coração 
do homem permanece a imutabilidade da 
necessidade de reconhecimento do seu 
ser. Tanto é que se ele se aperceber 
solitário, sem nenhum outro ser humano ao 
seu arredor, ele pode até mesmo escolher 
um objeto inanimado a fim de manter um 
suposto diálogo e suposta interação. 

Segundo Karen Horney, “existem 
conflitos básicos no indivíduo que são em 
relação a dar e ter afeição; atitudes 
relativas à avaliação do próprio eu; atitudes 
relativas a auto-afirmação; agressividade e 
sexualidade”. (1961, p.27) De certa forma, 
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todos esses conflitos no individuo neurótico 
mesclam-se uns aos outros, mas não é 
difícil perceber na análise que a origem de 
todos eles reside na falta do vínculo afetivo 
nos primeiros anos de vida.  

Uma criança que desenvolve seu 
ego num ambiente hostil, indiferente ao 
seu anseio de amor, carinho, atenção e 
visibilidade poderão erigir mecanismos de 
defesa no sentido de evitar a rejeição. 
Muitas vezes sua capacidade de amar fica 
tão obstruída, que mesmo em um 
tratamento analítico as emoções surgem 
com muita dificuldade ou nem aparecem.  

Alguém que viva sem conhecimento 
de suas verdadeiras emoções terá uma 
avaliação muito precária ou distorcida do 
próprio eu, ou um eu que não se sente 
amado e aceito; que é criticado, julgado 
constantemente, fica sempre com uma 
sensação de inadequação e de falta. Vai 
tentar muitas vezes se auto-afirmar, mas 
como sua concepção de si mesmo é de 
desvalia, os caminhos para essa auto-
afirmação são tortuosos. É muito comum 
recorrer-se ao mundo exterior como forma 
de se sentir importante, valorizado e se 
identificar com algo. Alguns buscam 
incessantemente o poder, o dinheiro, sexo 
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indiscriminado, drogas, fantasias, falsas 
crenças, enfim, algo em que se apegar e 
que dê a sensação de preenchimento de 
um vazio. 

Muitos seres humanos vivem sem 
algo verdadeiro e real durante toda uma 
vida; sem nunca perceber que a vida 
poderia ser diferente. Outros entram em 
colapso, tal que se vêem obrigados a fazer 
uma reavaliação de suas vidas e volta-se 
para si mesmo. Alguns conseguem diante 
de acontecimentos marcantes em suas 
vidas, como uma grande perda, uma 
doença séria, uma insatisfação total, entrar 
num processo de autoconhecimento sem a 
ajuda profissional, pois, às vezes, a própria 
vida ensina. A grande maioria, porém, 
necessita de muita ajuda para poder bater 
de frente com suas dores, suas emoções e 
suas carências, assim: 
 

Quanto mais, porém, a pessoa se 
sente desesperadamente 
enredada na intrincada teia de seu 
medo e seus mecanismos de 
defesa e quanto mais tem de 
apegar-se á ilusão de que está 
certa e é perfeita em tudo, tanto 
mais, instintivamente, rejeitará 
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qualquer insinuação de que há 
algo errado nela e de que uma 
modificação se torna necessária. 
(HORNEY, K., 1961, p.360) 

 
Quando a neurose é identificada e 

a questão de alguma modificação em sua 
personalidade se torna necessária, quase 
sempre se esbarra em fortes resistências 
por parte do individuo. Mesmo que ele 
perceba sua neurose e queira curar-se, 
não é tarefa fácil. A pessoa tem que admitir 
para si mesma que sua forma de agir e 
pensar lhe causa prejuízos e é difícil 
alguém aceitar esse fato, pois implica a 
noção de falha, de imperfeição. Mesmo 
que conscientemente ele busque acura, o 
inconsciente alimenta a neurose, e 
abandoná-la exige muitas vezes um 
fortalecimento do ego para que ele possa 
aceitar o processo de modificação. Uma 
das características do neurótico é a rigidez 
de caráter, o apego exagerado as suas 
certezas, que qualquer flexibilidade de sua 
parte lhe parece ser algo assustador, 
capaz de abalar suas defesas tão bem 
construídas. 
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5  A IMPORTÂNCIA DO AFETO NO 
AUTOCONHECIMENTO 

 
 

O indivíduo em busca desesperada 
de afeto em sua vida é sempre um ser 
desencontrado de si mesmo. Atitudes 
genuínas são substituídas por 
comportamentos artificiais visando obter 
afeição dos demais e nesse processo, ele 
ficará cada vez mais perdido, pois, quanto 
mais ele cria para si e para os outros um 
comportamento que ele considera 
merecedor de afeição, mais ele afasta os 
outros e vive numa contradição que o 
deixa perplexo. 

Muitos adotam uma atitude de total 
submissão, perceptível em muitas 
crianças, desde a tenra idade, como que 
fazendo tudo o que os outros querem, mais 
as pessoas irão amá-la. Esta atitude 
submissa estende-se pela vida afora, 
sendo muitas vezes reforçada por gestos e 
aprovação dos demais. Sendo submisso, 
não incomoda, então é aceito, confundindo 



 30 

essa aceitação com amor. Mas para o seu 
“eu” verdadeiro o preço a pagar é caro.  

Suas emoções de raiva, ódio, 
medo, angústia, revolta são recalcadas e a 
pessoa não se permite que elas venham a 
tona, por medo de ser rejeitado. As vezes 
nem ela percebe que é capaz de ter 
emoções desse tipo, tal é a imagem 
pacífica que criou para si mesmo, que 
perceber que gostaria de revoltar-se contra 
algo, lhe deixa insegura ou medrosa; a 
imagem criada é mais cômoda, por ter o 
apreço das pessoas que ela ama. Um 
sujeito assim prontifica-se a entender e 
aceitar os outros como são, mas não a sua 
verdadeira personalidade. 

O isolamento é outra atitude 
bastante comum. Um mecanismo de 
defesa que exclui os demais, como se o 
não aproximar-se das outras pessoas 
evita-se que elas possam lhe fazer mal. 
São pessoas que mantém relacionamentos 
bastante superficiais, o mínimo que o dia a 
dia exige, e mesmo assim mostrar-se 
bastante impenetráveis. Outros chegam ao 
extremo de retirar-se de qualquer convívio 
social optando por afastar-se 
completamente dos outros. Alguns 
acreditam em sua fantasia, que são tão 



 31 

superiores, que se isolam da humanidade, 
por não ser ela compatível com sua 
pessoa. 

Outro mecanismo de defesa 
frequentemente utilizado por pessoas com 
problemas afetivos é exigir a perfeição dos 
seres a quem amam. Como não convivem 
bem com seu “eu” sujeito a falhas, não 
aceitam que os outros apresentem 
qualquer característica que segundo seu 
conceito seria uma inferioridade.  Emoções 
espontâneas como chorar, manifestar 
desejos, fragilidades que seriam revelação 
de imperfeições, conseqüentemente 
inadmissíveis neste ser supostamente 
perfeito. 

São muitas as atitudes adotadas 
pelo ser humano neste sentido de se 
proteger da rejeição e da falta de afeto. 
Todas elas tornam o indivíduo neurótico, 
infeliz, pois não permitem o 
autoconhecimento, nem o desenvolvimento 
pleno de suas potencialidades, mas sem 
dúvida a mais catastrófica é a 
autodestruição, um processo no qual 
descambam milhares de indivíduos. A 
pessoa aniquila-se e afeta a vida dos que a 
cercam com comportamentos 
autodestrutivos como o uso de álcool ou 
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drogas, até chegar, muitas vezes, a 
falência física e emocional onde suas 
perguntas para tal estado de devastação 
não encontram respostas. O individuo em 
tal estado sente desprezo por si mesmo, 
não se reconhece mais e não vê mais 
sentido para sua vida.      

No contexto social da atualidade, 
esse processo de devastação total atinge 
pessoas, cada vez mais jovens. Quem se 
vê em tal estado de aniquilamento 
provavelmente se faz perguntas, cujas 
respostas são difíceis de encontrar. 
Ninguém assiste a sua própria ruína sem 
se questionar e, em muitos momentos, 
querer sair de tal estado. Só que quando a 
pessoa já se dividiu em tantos pedaços é 
quase impossível encontrar uma parte 
ainda saudável em si, que lhe possa dar 
uma resposta coerente.  

O olhar para dentro de si mesmo, 
quando já resta tão pouco pode ser 
aterrador. E é isso que se vê em muitas 
famílias, instituições e relacionamentos. 
Pessoas que poderiam ter um resgate de 
seu eu mas chegaram tão fundo no poço 
que preferem continuar o seu processo de 
autodestruição até o final, sem que, quem 
esteja por perto, tenha coragem de olhar 
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para esses “eus” solitários e destruídos. 
Quando alguém tem esta coragem de 
tentar dar uma resposta a um ser que já 
não tem mais esperanças em nada, muitas 
vezes se surpreende ao descobrir que, o 
que causou tantos danos não foram 
grandes tragédias, mas algo que poderia 
estar ao seu alcance e que poderia evitar 
sua destruição. 

Esse algo é o afeto, a compreensão 
desse ser, a aceitação. Muitos se 
reconstroem quando descobrem em outro 
ser, esses sentimentos que lhe foram 
negados. Essa reconstrução passa a 
acontecer através de uma base sólida, 
onde descobrem que serão aceitos, pelo 
fato de serem humanos, não importando 
suas supostas imperfeições ou até onde 
tenham chegado. Segundo Horney (1961, 
p.60), “o mal fundamental é sempre a falta 
de um autêntico calor humano e afeição”.  

Na psicanálise esse calor humano e 
afetos autênticos são sempre defendidos 
por vários autores. Num tratamento 
analítico bem sucedido, o ser humano 
pode encontrar o afeto e aceitação de que 
necessita, passando a olhar para si mesmo 
e para suas feridas e curar-se com a ajuda 
do analista que lhe dará o acolhimento tão 
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ansiosamente buscado. Passará a sentir-
se digno, merecedor e suas 
potencialidades irão desabrochar fazendo 
com que ele acredite cada vez mais em si. 
Para o analista não deve existir ser 
humano que não possa renascer. Por mais 
avançado que seja o seu processo de 
autodestruição, algo em seu psiquismo 
pode desencadear o processo de cura.  

Na psicanálise se trabalha o 
inconsciente. Como saber o que está no 
inconsciente de um indivíduo sem antes 
tentar descobrir? O próprio indivíduo junto 
com o analista vai descobrindo as causas 
inconscientes que o fazem sofrer e aos 
poucos elas afloram à superfície por mais 
árdua que seja a tarefa para ambos. Se o 
indivíduo busca ajuda é porque bem em 
seu íntimo acredita que lhe restam 
esperanças. E essa esperança por mínima 
que seja vai lhe fazer ver a luz no fim do 
túnel, que existe para todos. 

Segundo Salézio P. Pereira, “no 
final de tudo, todos buscam um porto 
seguro, querem estar com alguém que 
possam confiar integralmente a sua vida”. 
(2007, p.33) Quando o ser se depara na 
existência sem um alguém em quem 
confiar, alguém que lhe dê e receba seu 
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afeto fica sem alteridade. Desde que 
nascemos estamos em contato com o 
objeto que é a figura materna, ou alguém 
que a substitua. Se o ser não encontra 
receptividade, acolhimento nesta figura, 
onde busca encontrar o amor muito cedo, 
os obstáculos começam a surgir em sua 
vida. Muitas doenças mentais surgem pelo 
fato desta criança não se sentir visível para 
alguém. O mundo se lhe afigura totalmente 
hostil, e como conseqüência dessa 
hostilidade irá desenvolver defesas que 
podem lhe causar sérios danos 
emocionais. 

Enquanto que na criança, em 
tratamento analítico, são mais perceptíveis 
os afetos que suscitam certas defesas, ao 
passar dos anos, se as defesas 
permanecem se torna meio complicado a 
tarefa de descobrir esses afetos, pois o 
indivíduo vai encouraçando seu caráter, de 
tal forma que nem desconfia quais as 
emoções que podem estar sufocadas em 
seu inconsciente. Vai criar muitas 
resistências no sentido de não permitir que 
elas aflorem, porque, provavelmente, 
trariam muito sofrimento. 

“Quem sofre do bloqueio ‘do medo 
de amar’ está predestinado a propagar a 
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inveja, a agressão, a frieza, antipatia, 
buscando realizar seu grande objetivo, 
conviver com a sua própria solidão”. 
(PEREIRA, S.P, 2007, p.35) É um 
paradoxo o fato de que a ânsia de sentir-se 
amado, uma necessidade básica em todo 
ser humano, possa gerar cada vez mais 
desamor em sua vida, se o ser não viver 
suas emoções de forma saudável. Muitos 
seres querem desesperadamente o amor, 
mas não sabem amar, e sentindo-se 
reiterados adotam atitudes de hostilidade, 
rejeição e agressão. Acabam por tornar-se 
sós achando que é por opção própria o 
que, na verdade, nada mais é do que um 
ato desesperado como forma de suportar 
seus vazios afetivos. Ninguém nasce 
invejoso, antipático, irônico, estúpido e 
com outras qualidades negativas. São 
atitudes adquiridas ao longo da vida, em 
consequência de gestos em busca de 
carinho, de afeto que não foram 
entendidos. 
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6 O HOMEM MODERNO  
E A PASSIVIDADE NA  
FORMAÇÃO DO EU 
 
 

Quando o homem se sente incapaz 
de amar é certo que sua vida se torna um 
tédio. Tudo que ele faz é sem interesse e 
entusiasmo. Age de forma mecânica, 
robotizado. “A passividade do homem na 
sociedade industrial é hoje um dos traços 
mais característicos e patológicos”. 
(FROMM, E, 1977, p.54) Em função desta 
passividade, várias características 
agregam-se aos seres como se fizessem 
parte de seu caráter, sufocando sua 
espontaneidade, paixões, originalidade. A 
própria mídia estimula o homem a fazer 
parte de um rebanho que nada cria, 
inventa, recebe tudo pronto, consome 
freneticamente, mas mesmo esse 
consumo não o faz feliz, porque não é 
vontade sua, é algo ditado por interesse de 
classes dominantes e que seu inconsciente 
assimila como uma fantasia de que ao 
adquirir cada vez mais, mais feliz ele será. 
Segundo Erich Fromm (1977, p.58) essa 
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“atração pelo não vivo, o que é feito pelo 
homem” o afasta de seu contato com sua 
essência, com a natureza, com as coisas 
que realmente importam e que são 
transcendentais. Cada vez mais a 
originalidade e a espontaneidade se 
perdem e o que vemos muitas vezes 
parece mais com seres humanos 
fabricados em série. O medo de ser 
original acaba tomando mais espaço, 
porque quase toda originalidade acarreta 
julgamentos, críticas, significa sair do 
rebanho.  

Quando alguém age de acordo com 
as normas estabelecidas tudo parece mais 
seguro, mais controlável. Já a 
espontaneidade não tem controle. Se 
mesmo um riso espontâneo é 
incontrolável, o que se dirá de uma vida 
espontânea? Poucos têm o suporte 
psíquico para conviver com a sensação de 
que as coisas fogem ao previsível, mesmo 
que sejam fatos positivos. Muitas preferem 
uma tristeza controlável a uma felicidade 
incontrolável. Poucas instituições adotam a 
filosofia de desenvolver a originalidade de 
ser. E o ser que ousa ser ele mesmo, o 
que já implica ser único, original, sofre 
tantas represálias que muitas vezes 
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desiste e opta por seguir a maioria, 
tornando-se passivo e entediado. 

A luta contra o tédio na sociedade 
atual é uma das grandes causadoras de 
muitos vícios, neuroses e tragédias. Existe 
um limite de tédio que o indivíduo suporta. 
Quando ele já não agüenta mais não se 
importa muito com sua destruição ou de 
outros. Na verdade ele estará tentando 
destruir o tédio.  
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7  A PSICANÁLISE E O 
AUTOCONHECIMENTO 

 
 

Na psicanálise o reconhecimento 
dessa atitude passiva, conformista, faz 
com que o ser descubra que sua 
originalidade é o que pode fazer a 
diferença para si e para os outros. O ser 
que tem coragem de entrar no processo de 
autoconhecimento perde o medo de ser ele 
mesmo e passa a não dar tanto crédito a 
opinião dos outros. O espaço para seu ser 
vai se alargando e o espaço para o que os 
outros pensam dele vai diminuindo. Passa 
a assumir-se como alguém ativo, como 
Fromm ressalta: 
 

Em seu desejo de segurança, os 
homens apreciam sua própria 
dependência especialmente se 
esta lhes é facilitada pelo conforto 
relativo da vida material e por 
ideologias que dão o nome de 
‘educação’ à lavagem cerebral e 
de ‘liberdade’ à submissão. 
(FROMM, E. 1977, p.81) 
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O homem sente uma sensação de 
segurança quando sabe quais as normas 
que deve seguir, qual o comportamento 
que deve ter e o que os outros esperam 
dele. A educação é baseada no sentido de 
acomodar o homem e fazer com que todos 
tenham um comportamento massificado. 
Cada vez surgem menos líderes nos 
grupos sociais ou instituições porque o 
educar é no sentido oposto, abafar 
qualquer característica que sugira que 
alguém esteja se destacando. Esses 
indivíduos submissos vivem com a 
sensação de que são autônomos, que são 
livres. Quando a sensação de bem-estar é 
substituída pela insatisfação, quando o 
homem não gosta de quase nada em sua 
vida e seu entusiasmo esvai-se dia-a-dia é 
que ele se dá conta do quanto é 
aprisionado, como se tivesse caído em 
uma armadilha. 

“A percepção significa a eliminação 
das ilusões e, na medida em que isso é 
feito, é um processo de libertação”. 
(FROMM, E., 1977, p.82) A única forma de 
libertar-se de prisões internas é o 
abandono das ilusões. Se substituirmos 
uma falsa crença por outra, só estaremos 
mudando de cela. As falsas crenças 
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surgem realmente em decorrência da 
criação de um falso “eu” que acreditamos 
ser o real. Como o eu não é genuíno e sua 
essência permanece sufocada, o homem 
necessita de crenças que alimentem e dê 
proteção a esse falso “eu”. Segundo 
Fromm (1977, p.106), “a discrepância entre 
valores conscientes e ineficazes e valores 
inconscientes e eficazes provoca uma 
devastação dentro da personalidade”.  

Somente os valores, crenças, 
atitudes que se combinam com o “eu” 
original podem causar uma sensação de 
verdadeiro bem-estar. Todos os outros 
valores gastam a energia do homem, 
diminuem sua produtividade, acabam com 
sua criatividade porque são valores nos 
quais os outros acreditam não ele. 
Inconscientemente seu verdadeiro “eu” 
clama para ser visto, aceito e valorizado. 

Quando o homem inicia um 
tratamento analítico, conscientemente ele 
deseja cooperar com o analista, pois seu 
objetivo é realmente curar-se. Só que 
muitas vezes o tratamento se torna 
dificultoso, pois uma pessoa que passou 
uma vida nutrindo um falso “eu” não irá 
abandoná-lo de forma mágica; surgirão 
resistências muito fortes, que são as 
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mesmas resistências que ele usa na vida, 
para que suas verdadeiras emoções não 
sejam percebidas. 

Outra crença ilusória é a de que o 
autoconhecimento seja uma tarefa fácil. 
Nem analista nem paciente devem ser 
otimista demais quando os resultados já de 
início parecer surpreendentes e tudo andar 
às mil maravilhas. Ou o paciente julga 
conhecer-se muito bem, o que é raro, e 
convence o analista disto, ou quando surgir 
o primeiro obstáculo vai sentir-se 
profundamente desanimado e com isto 
pode até desistir da análise. Todo 
processo de autoconhecimento é difícil, até 
porque sempre terá algo que não 
queremos ver. Tem momentos muito bons 
de alívio, descobertas positivas, alegria, de 
sentir-se aceito e amado, mas não se 
devem menosprezar os momentos em que 
as pedras aparecem no caminho e a 
passagem se torna dolorosa, acidentada. 

Mesmo o fato de o paciente sentir-
se feliz com a aceitação, o amor, deve ser 
sempre analisado com cuidado. Na pessoa 
neurótica sua capacidade de amar é 
muitas vezes comprometida e ao fazer de 
tudo para agradar ao analista e receber 
seu afeto pode ser a reprodução de uma 
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atitude perante as demais pessoas. Todas 
as emoções devem ser analisadas 
profundamente e o analista deve sempre 
estar atento a qualquer sinal, usar sua 
intuição e não se deixar atrair por 
resultados aparentemente milagrosos, mas 
enganadores. 

Karen Horney, no livro “Conheça a 
si mesmo”, coloca algumas características 
essenciais no analista em sua tarefa de 
análise de outras pessoas. Todo analista 
deve ter muitos conhecimentos 
psicológicos acerca da natureza das forças 
inconscientes, de suas causas, como elas 
atuam na vida do indivíduo, do porque elas 
terem tanto poder e como fazê-las 
aflorarem à superfície. Outro requisito, 
segundo a autora, é saber como lidar com 
o paciente, saber filtrar em meio ao amplo 
material apresentado por ele o que é mais 
relevante de ser trabalhado e o que pode 
ficar para depois. Deve possuir quase um 
sexto sentido para poder sentir o que está 
por dentro do paciente, ser sensível às 
suas carências psíquicas não perceptíveis 
conscientemente. É fundamental também, 
ao analista ter um conhecimento perfeito 
de si próprio. Quem vai projetar-se em 
mundos desconhecidos não pode incorrer 
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no erro de dar uma orientação errada ou 
más interpretações; pode causar mais 
danos do que fazer o bem. 

Na obra “O desenvolvimento da 
personalidade”, Carl Jung (2001), além de 
dar bastante importância ao método, 
também cobra o preparo do terapeuta 
como fator imprescindível no processo de 
cura, até porque, saber que método 
funcionará com determinado paciente é 
tarefa do analista. Mas o relacionamento 
entre analista e paciente pode colocar 
método a perder se não houver o máximo 
cuidado em que a relação seja de muito 
respeito. Por mais escabrosos que sejam 
os problemas, a fé no ser humano nunca 
deve deixar de existir por parte do analista. 
Qualquer indício de julgamento, 
preconceito, descrença por parte do 
analista acabará com a confiança do 
paciente. E se esses sentimentos vierem 
do paciente, tem que ser trabalhado antes 
de começar a análise. A análise em um 
clima de desconfiança não surtirá efeito, 
poderá, inclusive, ser prejudicial. Nas 
palavras de Jung: 
 

Pode acontecer que em certos 
casos seja necessário destruir 
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pela terapia alguma forma doentia; 
no entanto com a mesma 
frequência ou até mais 
frequentemente, pode ser 
oportuno e indicado fortalecer e 
proteger o que é sadio e digno de 
ser conservado, para deste modo 
desfazer o campo em que medra o 
que é doentio. (JUNG, C.G, 2001, 
p.11) 

 
Ao analisar os mecanismos 

psíquicos do individuo é necessário 
fortalecer os aspectos sadios de eu ego 
para que ele possa aceitar e lidar com a 
desconstrução de seus mecanismos de 
defesa, de suas neuroses. Seria prejudicial 
abordar de forma direta os aspectos 
doentios de sua personalidade sem ter ele 
a que apegar-se em si mesmo, deixá-lo 
como se estivesse sem chão. 

É inegável o fato de que o que 
Freud descobriu a respeito da psicanálise 
é de fundamental importância em todo 
manejo de métodos e técnicas como, por 
exemplo, estabelecer uma aliança de 
trabalho, a questão da transferência e 
contratransferência, resistências, a 
questão edipiana, etc. Outros psicanalistas 
contribuíram e forma relevante com novas 
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descobertas e teorias o que cada vez mais 
dá suporte aos analistas para tratarem de 
seus pacientes. A psicanálise humanista 
estuda e aborda todas as teorias, mas dá 
ênfase a que o analista sempre insira o 
homem em seu contexto histórico, social e 
cultural, e perceba o homem como único, 
não pretendendo que determinado método 
ou técnica se aplique a todos os pacientes, 
mas sim o estudo minucioso e eu 
psiquismo e de seu contexto para então 
optar por uma abordagem que seja de 
eficácia para tal individuo e para o 
desenvolvimento do seu verdadeiro eu. 

Na psicanálise humanista a 
percepção do ser como um todo, bio-psico-
social, espiritual é de relevante importância 
para que ele possa desenvolver sua 
verdadeira personalidade. No contexto 
social atual não faltam fatores externos 
que atuem no sentido do ser não 
desenvolver sua verdadeira personalidade. 
São muitos os chamamentos para que as 
pessoas “escolham” seguir normas, estilos 
de agir e pensar que não são opções do 
seu verdadeiro “eu”. Mesmo assim, para a 
maioria, afigura-se por demais perigoso 
seguir um caminho que não se sabe ao 
certo onde vai dar. O caminho do 
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autoconhecimento é cheio de incertezas, 
pois nada em nós mesmos tem a garantia 
da previsibilidade. Pelo contrário, quanto 
mais nos conhecemos mais sabemos que 
temos que lidar com o desconhecido, tanto 
em relação a nós mesmos quanto em 
relação aos outros. 

Para alguém que opta pelo 
autoconhecimento e age de acordo com 
suas próprias convicções, a vida tem outro 
sentido, que geralmente é pouco entendido 
pela maioria. Na psicanálise, quando o 
sujeito já está neurótico devido ao fato de 
não atender os clamores de seu eu 
original, é que começa a ser desvendado o 
mistério de cada ser. Quando o indivíduo 
aceita desvendar quem ele é realmente, 
sua verdadeira personalidade aparece, 
com condições de ser fortalecida e tornar o 
ser humano realizador de seus próprios 
sonhos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Todo ser humano que tem a 
ousadia de conhecer-se em profundidade, 
atravessando todos os obstáculos que 
surgem nessa caminhada, não pode deixar 
de surpreender-se e maravilhar-se consigo 
mesmo. 

Na psicanálise humanista em 
nenhum momento o ser é iludido no 
sentido de que tal tarefa é empreendida 
sem que surjam vários momentos em que 
se entre em zona de conflito, tanto 
conscientes quanto inconscientes. 
Justamente o que faz o homem acreditar 
em si mesmo é ser ele capaz de superar 
as dificuldades da vida, é ter o equilíbrio 
necessário para saber lidar tanto com os 
bons momentos como com os momentos 
de dor, tristeza e angústia.   

A vida não é estática e na 
psicanálise se aprende a lidar com essa 
imprevisibilidade, com o lado espontâneo, 
com a unicidade de cada ser, com as 
emoções que existem em cada um e que 
muitas vezes não afloram, ficando 
sufocadas no inconsciente, gerando toda 
sorte de entraves, não permitindo a 
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realização do ser humano, levando-o 
muitas vezes à ruína e a falência em todos 
os sentidos. 

Quando no processo de 
autoconhecimento o ser humano sente-se 
aceito e amado pelo que ele é, sua vida 
toma outra dimensão, e nessa dimensão o 
seu ser passa a ser o que existe de mais 
importante para ele mesmo. Um ser que 
pensa e age como alguém que se se sente 
valorizado, confiante, poderá gerar idéias e 
ações totalmente originais. Capazes de 
fazer diferença na sua história de vida e 
muitas vezes na dos demais. 

Só poderemos ter uma sociedade 
com lideranças positivas quando a 
educação for voltada para a visibilidade do 
homem com sua personalidade única, 
quando o individuo for aceito com seu 
pensar original e integrado na coletividade. 
Todos grandes líderes só foram líderes 
porque ousaram seguir suas próprias leis, 
não abdicaram em nem um momento de 
sua verdade, daquilo em que acreditavam. 

É imprescindível que o 
autoconhecimento seja incentivado e 
valorizado para que a sociedade tenha 
seres cada vez mais coerentes em suas 
atitudes, mais saudáveis emocionalmente, 
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mais realizados em suas relações afetivas, 
e produzindo o que realmente seja 
condizente com suas aptidões e anseios. 
Seres humanos que acreditem que só 
quem não desiste de si mesmo podem 
fazer a diferença e deixar marcas positivas 
que levem outros a pensar que uma 
sociedade mais solidária, verdadeira e 
humana é sempre possível. 

Um poema de Alberto Caeiro (in 
ALVES, 2001, p.35) ilustra de forma 
poética e com muita sabedoria a questão 
da essência do homem: 

Procuro despir-me do que aprendi, 
Procuro esquecer-me do modo de 
lembrar que me ensinaram, 
E raspar a tinta com que me 
pintaram os sentidos, 
Desencaixotar as minhas emoções 
verdadeiras, 
Desembrulhar-me e ser eu, não 
Alberto Caeiro, 
Mais um animal humano que a 
Natureza produziu. [...] 
Mas isso (triste de nós que 
trazemos a alma vestida!), 
Isso exige um estudo profundo, 
Uma aprendizagem de 
desaprender... 
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Tanto na vida como no processo de 

análise um dos momentos de maior 
incerteza é o momento da desconstrução. 
Muitas certezas a respeito do eu tem de 
ser abandonadas, muito do que 
aprendemos como verdade tem de ser 
questionados, mecanismos de defesa que 
até então pareciam funcionar tão bem tem 
de ser revistos. Só o fato de o homem ter 
de admitir para si mesmo que tem de 
modificar-se para encontrar seu verdadeiro 
caminho implica sair do conhecido rumo ao 
incerto. Quando ele apreende que só o fato 
de existir algo totalmente previsível tanto 
no mundo externo quanto interno é mera 
ilusão, que a previsibilidade absoluta é 
algo inatingível ele vai encontrar o 
equilíbrio emocional necessário e a 
flexibilidade para lidar com as mudanças, 
com as novas descobertas, com a 
inconstância de o seu próprio ser, ele vai 
encontrar a sensação de segurança e bem 
estar interior.  

Ao conhecer sua essência, 
perceber o que é vivo e verdadeiro, o 
homem vai libertar-se de muitos 
ensinamentos que lhe foram inculcados 
pela educação e cultura e mesmo vivendo 
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em coletividade seu ser tem suas próprias 
verdades e ao defendê-las e viver de 
acordo com elas seus sentimentos de 
amor próprio, de respeito por si mesmo, de 
autoconfiança lhe dará a certeza de que o 
caminho do autoconhecimento é o único 
que permite ao homem viver a vida de 
forma verdadeira. 

Na psicanálise o momento de 
desaprender, de desconstrução é muitas 
vezes assustador. É como se toda uma 
estrutura desabasse e o ser ficasse sem 
chão, sem a segurança dos caminhos que 
lhe ensinaram a percorrer. Sua tarefa 
passa a ser descobrir novos caminhos, que 
sejam seus, nem que para isso tenha que 
reaprender a andar. 
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