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A felicidade não 

passa de um sonho, e a dor é 
real... Há oitenta anos que a 
sinto. Quanto a isso, não 
posso fazer outra coisa senão 
me resignar, e dizer que as 
moscas nasceram para serem 
comidas pelas aranhas e os 
homens para serem 
devorados pelo pesar.  
 
 

Arthur Schopenhauer 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
É muito fácil perceber que as 

pessoas estão sofrendo das mais diversas 
dores, que aparentemente tem as causas 
mais variadas. Basta observar uma 
conversa, uma mensagem na internet, a 
expressão corporal, o tom da voz e logo 
vem algum sinal de sofrimento, de 
lamento, de queixa. São dores que vão 
desde múltiplas somatizações como dores 
crônicas no corpo e alergias; doenças 
psicopatológicas como depressões, fobias, 
neuroses obsessivas; ou dores existenciais 
onde enquadro as insatisfações, as 
decepções, às perdas, a sensação de 
incompletude, de vazio, de medo 
constante, enfim, todas as dores que 
surgem nas relações com os outros e 
consigo próprio.  

Muitas vezes, porém, a dor pode 
nem ser identificada como tal, é quando a 
pessoa sente um aperto no peito, uma 
aflição, uma angustia, certo mal-estar que 
não sabe de onde vem. Como diz Nasio, 
um autor que se dedicou muito a estudar 
esse assunto: “a dor escapa por entre 
nossos dedos e nos foge a razão”. Sente-
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se desconfortável, como se lhe faltasse 
algo que não sabe bem o que é.  

Esta dor existencial tem 
comumente relação com uma falta: falta de 
afeto, falta de realização, falta de atenção, 
falta de satisfação, falta de sentir-se parte 
de um projeto ou de um grupo social ou 
simplesmente uma falta, um vazio na 
constituição psíquica desse individuo. 
Estas faltas enrijecem, colocam a pessoa 
numa posição de paralisia frente aos 
obstáculos da vida, inibindo a criatividade, 
o desenvolvimento de todo o seu potencial, 
o crescimento, as relações em geral com 
os outros seres humanos, provocando 
mais solidão, mais descontentamento, e 
ampliando o vazio inicial.  

Desta forma, a pessoa entra num 
círculo vicioso de repetição de 
comportamentos fadados ao fracasso, ao 
isolamento, a frustração. Nesta hora é 
preciso ter coragem, e dar um salto para 
fora dessa “compulsão à repetição”. Este 
movimento inicia-se no momento em que 
se percebe estar vivendo na dor, e que se 
decide por uma mudança. Querer mudar é 
o inicio do processo. Porem, este pode ser 
um processo por vezes doloroso, 
abandonando velhos hábitos, 



 7 

reconstruindo novos paradigmas, 
buscando novos e desconhecidos 
horizontes, indo ao encontro do novo, de 
uma nova forma de viver a vida, de se 
comportar frente às situações cotidianas, 
de um novo modo de perceber como as 
relações estão estruturadas e reajustá-las 
quando necessário, de um novo olhar 
sobre as próprias criações; e o que é novo 
muitas vezes assusta, causa angústia.  

Ainda assim, quem consegue 
persistir no caminho dessa auto 
descoberta, vai ao encontro de uma vida 
produtiva, criativa e mais feliz. O caminho 
pode até ser penoso, mas a recompensa é 
vibrante, é energizante, renova, traz ânimo 
e tranqüilidade. É viver na verdade, sob a 
luz do saber quem realmente se é, qual a 
minha capacidade, o que desejo, como irei 
fazer para conseguir o que quero, como e 
de que forma me relaciono com as 
pessoas, o que preciso para ser feliz? 

A superação da dor emocional, a 
cura das feridas narcísicas, o ressignificar 
das faltas, enfim, todo esse processo que 
se vivencia na experiência com a 
psicanálise, traz um novo sentido à vida, 
uma luz sobre a sombra do rancor, da 
amargura, da decepção, do ressentimento 
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que no fundo todos temos em relação a 
algo ou alguém e nos liberta! 

 E somente sendo livres podemos 
desfrutar de toda a satisfação que a vida 
pode dar. Livres, podemos encontrar nosso 
lugar no mundo. Livres, podemos 
reconhecer quem verdadeiramente somos! 

O mundo das idéias está a mercê 
de todo o homem, pensar sobre a vida, 
real ou imaginária, é que torna o homem 
humano. Esta habilidade tão bem 
desenvolvida pelos filósofos tem sido 
esmiuçada ao longo da história da 
humanidade de forma tão brilhante como 
extremamente medíocre! A capacidade de 
pensar a existência desenvolve a vontade, 
dá brilho ao que é trivial, refaz e expande 
os horizontes. Triste é perceber as 
pessoas estagnadas, movendo-se muito, 
mas para lugar nenhum, como peixes na 
rede de pesca, que muito se debatem, mas 
não vão a lugar algum.  

O fluir da vida exige um norte, uma 
direção. Porém para saber que direção 
seguir, é preciso primeiro identificar onde 
se esta, e como se chegou até aqui, só 
então é possível prosseguir. Esse é o 
trabalho da Psicanálise, levar o indivíduo a 
perceber como se estruturou na vida que 
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tem, como e porque se acomodou na vida 
desta forma, e então, como construir um 
novo caminho, como reorganizar a 
existência, abandonando velhos 
paradigmas, velhas posturas gastas e 
deturpadas, reconstruindo verdades, 
sonhos e projetos. 
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2  NOSSOS TEMPOS, 
PROPICIADORES DE DOR? 

 
 

Homem algum viveu no 
passado e homem algum viverá 
no futuro. Apenas o presente é 

a forma de toda a vida, mas 
também sua posse mais segura 

e que jamais lhe pode ser 
arrebatada. O presente sempre 
existe, junto com seu conteúdo. 

Arthur Schopenhauer 
 
 

Basta uma rápida pesquisa na 
internet ou uma passada pela banca de 
revistas para percebermos que muito se 
fala das dores do homem e muitas 
soluções são oferecidas para elas. O que 
me leva a pensar no quanto estas formas 
de encarar a dor são apenas formas 
direcionadas a amenizar os sintomas, ao 
invés de fundamentadas numa perspectiva 
de solucionar o problema que origina a dor.  

Acredito que a atualidade está 
escancarando o sofrimento humano 
porque a insatisfação está 
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demasiadamente grande para grande 
maioria das pessoas. As exigências desta 
sociedade moderna em que vivemos, onde 
o que é considerado básico para viver tem 
sido cada vez mais acrescido de itens, 
levam a esta sensação de vazio, que se 
busca preencher com o consumismo 
desenfreado, com as adições (álcool e 
drogas), com a compulsão sexual, com 
relacionamentos superficiais e todas as 
formas de busca de aceitação e afeto sem 
exigência de vinculo e entrega. 

Os dias parecem não ter mais vinte 
e quatro horas, tamanha a quantidade de 
coisas para se fazer, de opções de lazer, 
de livros para ler, filmes para ver, novas 
comidas para comer. 

Essa oferta infinita de 
possibilidades acaba causando mais 
ansiedade, isso porque envolve dois 
aspectos básicos do ser humano. Primeiro 
a sensação de incompletude, visto que se 
existem tantas coisas para se conhecer e 
fazer, e sabemos disso, e, por alguma 
razão, que normalmente tem relação com 
a impossibilidade financeira não podemos 
fazer, sentimos a frustração que gera 
tristeza, raiva, revolta, indignação e 
sentimento de exclusão; visto que 
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percebemos como se não estivéssemos 
participando de toda oferta deste mundo. 

Esta sensação leva algumas 
pessoas a buscarem sempre mais, por isso 
alguns trabalham mais, para poderem 
adquirir mais bens. Tendem a buscar mais 
relacionamentos, por terem a sensação de 
assim aumentarem a chance de conhecer 
“a pessoa certa”; então, saem mais, 
conversam com mais pessoas, conhecem 
mais lugares, obtém mais informação, 
porém, nessa ânsia de buscar não têm 
tempo de aprofundar as relações as quais 
se mantém na superficialidade dos 
“conhecidos”. Protegem-se de ter que lidar 
com sentimentos de rejeição, de decepção, 
mas perdem em sensibilidade que aparece 
na dificuldade em expressar e receber 
afetos. 

Assim, as relações humanas estão 
cada vez mais superficiais e mais fugazes. 
A família também vive um momento de 
crise, onde a busca de novos papéis para 
o homem e a mulher na sociedade nos 
mostra que estamos vivendo num período 
de transição.  

A mulher há algumas décadas era 
podada em praticamente todos os seus 
direitos e levava uma vida voltada para o 
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cuidado da casa, do marido e dos filhos. 
Se ocupando destas funções podia exercê-
las plenamente, tendo seu tempo, seu 
investimento totalmente voltado à família. 
Por outro lado isso relegava a ela um papel 
secundário na sociedade, como se fosse a 
“sombra” do marido, que tinha então uma 
“posição social”.   

Era da mulher a responsabilidade 
com os cuidados, educação, lazer, bem 
estar e formação das crianças. A ela era 
delegada toda credibilidade pelo sucesso 
ou pelo possível fracasso de sua tarefa, 
quando os filhos estando crescidos e 
formados, tornavam-se homens e 
mulheres bem sucedidos, de caráter 
elevado, ou ao contrario, indivíduos sem 
ética ou moral. 

Ao homem cabia o papel de 
provedor, aquele que coordena o 
progresso da família, investindo na 
construção do futuro financeiro e galgando 
posições sociais que elevavam não só a 
ele, mas a família como um todo. O 
homem pouco se envolvia com a criação 
dos filhos ou com seu cuidado, e salvo as 
exceções que existem em toda parte, não 
tomavam conhecimento das atribuições 
domésticas. 
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O movimento feminista, a 
globalização, as guerras, tudo levou a 
mulher a se envolver com o mercado de 
trabalho, sendo força de produção e 
ocupando um novo espaço. À medida que 
a mulher começou a sair de casa e a 
trabalhar, ganhando seu próprio dinheiro, 
começou a ocupar um status social que 
antes não possuía. Tornou-se 
administradora do lar e, junto ao marido, 
passou a decidir onde gastar seu dinheiro; 
o que fez com que o mercado consumidor 
se voltasse grandemente para ela, 
investindo na imagem de mulher poderosa, 
consumista e que decide. Porém, em casa, 
pouco ainda tinha mudado, em vez de 
tornar-se profissional, a mulher passou a 
acumular funções, agora além de dona de 
casa e mãe, era também trabalhadora.  

O homem pouco havia mudado no 
seu papel. E a mulher ficou 
demasiadamente sobrecarregada, passou 
a sofrer de estresse, depressão, culpa 
excessiva, sentindo-se sempre em falta 
com alguma função ou com alguém, 
geralmente com os filhos. 

Esse movimento masculinizou a 
mulher, que não tendo modelo de 
referência anterior de como executar 
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tantas funções sem perder suas 
características femininas, passou a imitar o 
modelo masculino de como ser profissional 
e sofreu várias pressões psíquicas como 
tristeza, agressividade, rancor por sentir-se 
obrigada a agir com rudeza, decidir 
rapidamente e com distanciamento, sendo 
que naturalmente a mulher tem uma visão 
mais humanista, possibilitada pela sua 
natureza maternal.  

A mulher esgotada passou então a 
chamar o homem para uma mudança de 
atitude dentro de casa e a cobrar uma 
participação maior no cuidado com o lar e 
principalmente com os filhos. Esta foi sem 
dúvida a grande mudança do século. Hoje, 
a maioria dos homens divide igualmente o 
cuidado das crianças com suas esposas, 
participando tanto das tarefas diárias de 
higiene, escola, alimentação, brincadeiras 
e lazer, enquanto a mulher divide com eles 
a manutenção e sustento do lar. 

Todo esse processo está em 
reajuste, pois a geração de pais atuais teve 
modelos diferentes de pais em casa. O 
mais comum era um pai provedor e uma 
mãe que mesmo quando trabalhava fora, 
era a maior responsável pelos filhos e 
pelas tarefas domésticas. 
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Como todo período de 
transformação, muita luta se tem travado e 
há muito ainda para acontecer. A mulher 
está muitas vezes perdida, sentindo-se 
pressionada a escolher entre a 
maternidade e a carreira, como se ambos 
fossem incompatíveis e excludentes. 
Sente-se esgotada quando assume tudo, 
tem dificuldade em dar espaço para o 
marido ocupar um papel ativo no lar, está 
perdida, culpada, exaurida. 

O homem tenta posicionar-se nessa 
nova família, aprender a exercer uma 
paternidade sem modelo ou referência 
anterior, onde tem que ser um pai afetivo, 
participativo, com iniciativa e envolvimento 
na vida dos filhos. Um companheiro 
apoiador, suporte e não mais um líder. 
Também sofre, buscando alternativas.  

Quando o casal tem um diálogo 
aberto e franco, podendo expressar seus 
desejos, temores e expectativas em 
relação ao outro e a sua vida, esse 
reajuste até acontece mais facilmente, mas 
muitas vezes não se tem clareza do que 
falta na relação, do motivo da insatisfação. 
Queixa-se do companheiro, sem perceber 
que muitas vezes não existe na relação 
espaço para o desejo do outro, nem para 
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que ele se envolva no próprio projeto 
individual. 

Para algumas pessoas parece que 
nunca se têm o bastante, estão sempre 
correndo atrás de um algo a mais. Mais 
dinheiro, mais poder, mais sucesso, mais 
roupas, um carro melhor, uma casa maior, 
um companheiro mais amoroso, mais 
atencioso, mais presente.  

Nunca param para tentar descobrir 
o que realmente está faltando. Parece que 
nada preenche um vazio enorme que se 
tem internamente, pois mesmo depois que 
consegue tudo aquilo que imaginava ser 
uma necessidade, ainda sente-se vazio, às 
vezes com um vazio maior ainda e então, 
parte novamente para uma busca 
desenfreada de coisas novas. É um vazio 
cheio de coisas, uma solidão no meio da 
multidão. Estes clichês servem bem para 
descrever a situação destas pessoas, elas 
têm muito, mas sentem-se sem nada, 
como criancinhas desamparadas, 
esquecidas pelos pais na porta da escola.  

E de onde vem esse sentimento? 
Que falta é essa? De onde vem esta 
dificuldade em vincular-se, em dar-se por 
completo a outro ser humano?  
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Muitos estudos existem para tentar buscar 
esta resposta, a mim o que aparece como 
mais esclarecedor, são os estudos que 
falam a respeito da primeira ligação afetiva 
que um indivíduo experimenta, onde sente 
pela primeira vez o contato com outro ser 
humano, e pode começar a constituir um 
senso de valor a respeito de si e do 
mundo. 
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3  NO PRIMEIRO VÍNCULO 
A PRIMEIRA DOR. 

 
 
A partir destes questionamentos 

anteriores que muitos conceitos 
psicanalíticos foram desenvolvidos, 
tentando explicar estes medos, esses 
vazios, a partir da relação mais primordial 
que cada individuo tem, a relação com 
seus pais, e mais profundamente com a 
mãe.  

Winnicott (2005, p.6) afirma que “no 
primeiríssimo estagio não há vestígios de 
uma consciência da dependência, e por 
isso esta é absoluta”, o que reforça a 
verdade de que, quando nascem, todos os 
seres humanos são absolutamente 
dependentes de uma figura cuidadora, 
papel que normalmente é ocupado pela 
mãe.  

A criança nasce necessitada não 
somente dos cuidados físicos dessa 
pessoa, naquilo que se ocupa da higiene, 
da alimentação, do abrigo e proteção, mas 
também dos cuidados afetivos desta, 
representado basicamente pelo pegar, 
embalar, acariciar, conversar, consolar, 
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identificar e atender o choro. É papel da 
figura materna1 ser o primeiro elo do bebê 
com o mundo, e dar-lhe voz e vez! 

É através da expressão, do afeto da 
pessoa encarregada deste primeiro 
cuidado que se estabelece a forma como 
esta criança se percebe no mundo, é a 
figura materna com sua presença contínua 
junto da criança, interpretando o 
significado do choro do bebê (se é de 
fome, de frio ou calor, de dor, etc.) que 
propiciará um ambiente e uma sensação 
de segurança ao recém nascido. E à 
medida que esta criança se desenvolve e 
dependendo da forma como esta mãe fala 
com o bebê, como reage as suas ações, 
como olha para ele, que irá possibilitando a 
criança formar sua própria imagem e 
constituir a sensação de pertencimento, 
primeiramente aquela família, depois como 
indivíduo no mundo. 

Esta mãe de que falo acima não 
tem nada de excepcional, é o que 

                                                           
1
 Expressarei assim, pois nem sempre é a mãe a 

figura que assume esse papel, podendo ser ocupado 
pela avó, tia, mãe substituta ou babá. Desde que o 
faça com afeto, entrega e continuadamente, em 
nada prejudicará o desenvolvimento infantil. 
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Winnicott (2006) chamou de “A mãe 
dedicada comum”, titulo de um capitulo do 
livro ‘Os bebês e suas mães’, onde fala 
que as mães sabem o que fazer quando se 
dedicam abertamente a tarefa que tem 
pela frente quando estão grávidas, que é a 
de cuidar de seus bebês, e adorá-los 
quando recém nascidos, de tentar sempre 
acolhê-los e protegê-los, de buscar suprir 
suas necessidades. Que ele não 
desconsidera que “algumas mães são 
horríveis, quando não de todo inviáveis” 
(2006, p.2), porém, ele mesmo esclarece 
que por um período da sua vida, a mulher 
por ele denominada de ‘mãe dedicada 
comum’ irá viver em função do bebê e se 
expressar na identificação com este 
pequeno ser, até que ele possa tornar-se 
gradualmente independente e quando 
dotado de autonomia, assumir suas 
próprias vivências. 

Baseado em vários estudos na área 
da psicanálise sabe-se perfeitamente o 
quanto este primeiro envolvimento 
(mamãe-bebê) é a base da constituição 
psíquica, que é a partir de como esse laço 
foi feito que todo o resto se organiza. 

É no pequeno bebezinho que inicia 
o narcisismo primário, conceito que Freud 
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apresentou, onde fala do amor que o 
individuo sente por si próprio, antes 
mesmo de conseguir ter consciência de 
que existem outras pessoas. Segundo 
Freud apresenta em seu estudo “Sobre o 
Narcisismo: uma Introdução” (1914) que é 
na supervalorização que os pais fazem em 
seus bebês que se revela uma revivência 
de seu próprio narcisismo já esquecido, 
que pode ser observado na forma como os 
pais tendem a ver seus pequenos filhos 
como seres dotados de perfeição, e a 
ignorarem completamente as deficiências 
dos mesmos.  

 
[...] a criança terá mais 
divertimentos que seus pais; ela 
não ficará sujeita as necessidades 
que eles reconheceram como 
supremas na vida. A doença, a 
morte, a renuncia ao prazer, 
restrições à sua vontade própria 
não a atingirão, as leis da natureza 
e da sociedade serão ab-rogadas 
em seu favor; ela será mais uma 
vez, realmente o centro e o âmago 
da criação –‘Sua Majestade o 
Bebê’, como outrora nós mesmos 
nos imaginávamos. A criança 
concretizará os sonhos dourados 
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que os pais jamais realizaram [...] 
(FREUD, 1914) 

 
Esse investimento dos pais é muito 

importante para a constituição psíquica da 
criança, pois, é a partir dessa base que se 
forma a autoestima, o amor próprio, o 
senso de valor do eu, a autoimagem que a 
criança passará a ter a seu respeito, e que 
perdura muitas vezes por toda a vida.  

Em todas as suas relações 
subsequentes aparecerá o reflexo deste 
primeiro vínculo e a capacidade de confiar 
e se entregar; se a mãe foi confiável e 
disponível às solicitações do bebê de se 
vincular; se a mãe foi capaz de entregar-se 
sem medo a essa fusão com seu pequeno 
filho, constituindo quase um único ser com 
ele, naquilo que em psicanálise chama-se 
de “simbiose” (processo que se inicia na 
gestação, onde embora sejam dois seres 
distintos – a mãe e o bebê- constituem um 
sistema único e interligado); ou todas as 
dificuldades que também podem surgir 
quando por alguma razão, muitas vezes 
deficiências da constituição do psiquismo 
da própria mãe, ela não consegue se 
identificar adequadamente com seu filho, 



 24 

ou investir nele, já que “só se pode dar o 
que se tem”. 

É visto que a esta altura muitos 
devem estar pensando que mais uma vez 
a máxima que tripudia dizendo que “tudo é 
culpa das mães” se fortalece, porém não 
quero ser eu propagadora de tal peso 
sobre esta figura. Sim, a mãe é 
fundamental, no entanto cabe dizer que, 
salvo algumas raras exceções, não se 
acredita que uma mãe escolha fazer mal 
para um filho. Até quando age 
equivocadamente ou está tentando acertar 
ou está lidando com suas próprias faltas, 
com seus próprios conflitos e, por isso, 
nem percebe que está agindo de forma 
equivocada.  

Muitas vezes ela também está 
precisando ser cuidada, necessitando de 
um suporte para só então suportar toda a 
demanda que a maternidade impõe. É ai 
que entra o papel do pai da criança nesse 
primeiro momento após o nascimento para 
dar apoio à mãe, fortalecendo-a, 
amparando-a, protegendo-a dos excessos 
da sociedade para que ela possa se 
ocupar e se preocupar única e 
exclusivamente com a criança. 
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Então, com isso, não sustento que 
a maternidade seja um pacote para a 
mulher carregar sozinha. No que tange ao 
cuidado da criança sim; é ela que funciona 
como primeiro espelho como vínculo 
fortalecedor do Self infantil, é ela que se 
permite fundir com aquele pequeno ser 
para que, quando chegar o momento 
oportuno, ele possa ir aos poucos se 
distanciando dela e explorando com 
segurança e tranqüilidade o novo mundo 
que o rodeia. Mas ao pai cabe nesse 
primeiro momento auxiliar a mãe nessa 
fusão, poupando-a do resto do mundo, 
permitindo que ela se envolva 
completamente na sua tarefa materna, 
entregando-se também a este vinculo. 

Acredito que a primeira grande dor 
humana surge quando o bebê percebe que 
ele e sua mãe não são seres unidos, assim 
como ele sentia. É quando cessa a 
simbiose e ele se dá conta de que a mãe é 
outro ser, separado dele, com interesses e 
ocupações que não o incluem. A mamãe o 
ama sim, mas também ama o papai, 
também ama o seu trabalho, ama os seus 
irmãos e ela gosta de ir passear, fazer 
ginástica, fazer compras, ler, conversar 
com outras pessoas, e tantas outras coisas 
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que não o incluem, ou independem dele, e 
que, portanto, ele é sozinho! 

Essa busca por não ser sozinho, 
por voltar à condição de ‘estar junto’, de 
ser um só com outro ser humano, 
acompanha cada individuo por toda vida, 
numa angustia que aparece em todas as 
relações da vida adulta, e que só se 
soluciona no momento em que se dá conta 
que somos sim seres basicamente 
solitários, que embora vivamos em uma 
sociedade, portanto em grupo, no que 
tange emoções, superações, crescimento, 
somos sós, e precisamos aprender a 
solucionar estas e outras questões por nós 
mesmos. 

Alcançar esta percepção implica 
num longo processo de amadurecimento, 
que algumas pessoas não alcançam 
nunca, visto que só se sentem seguras 
quando em condição de alguma 
dependência de outra pessoa, sendo essa 
dependência referente a aprovação do 
outro, a motivação que uma outra pessoa 
proporciona, ao elogio e reconhecimento, a 
estar enfim, sempre recebendo 
investimentos de outros (financeiros, 
emocionais, motivacionais...). 
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Aprender a voltar o olhar para 
dentro de si, a se perceber, a se motivar, a 
se gerenciar em necessidades e vontades, 
é o principio que leva ao crescimento, a 
liberdade de ser autônomo, de ser 
realmente adulto. Não significa isso 
desconsiderar a importância do outro, mas 
a não ser dependente de alguém para 
direcionar cada passo da sua existência. 

Saber como foram as relações na 
infância é que geram a necessidade de 
quando em analise estar sempre voltando 
as relações parentais, visto que o modo 
como se deu esta primeira ligação com a 
mãe, o modo como o pai se comportou em 
relação a mãe nesse primeiro momento, o 
modo como a relação mãe-filho e pai-filho 
se estruturou na infância, como a criança 
percebia o relacionamento do casal, tudo 
influencia em como cada individuo vai se 
constituindo, e nas necessidades que 
apresenta nas suas relações adultas, e em 
parte, explica muito sobre algumas queixas 
e sofrimentos do adulto em relação a si e 
as suas relações com os demais. 
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4  PARA CADA ETAPA DO 
CRESCIMENTO UMA PERDA 

 
 
A estrada do desenvolvimento 
humano é pavimentada com 
renúncia. Durante toda vida 
crescemos desistindo.  

Viorst,1986 
 
 
Ler o livro de Judith Viorst foi uma 

grande e importante experiência para mim, 
visto que muitas vezes ela conseguiu 
expressar com palavras e trazer clareza a 
percepções que eu já tinha, mas que não 
estavam simbolizadas, isto é, nomeando 
sentimentos, percepções, ou um saber que 
mesmo tendo não reconhecemos, que 
sentimos sem ter conhecimento, que é 
inconsciente, o que impossibilita sua 
expressão. Seu livro “Perdas Necessárias” 
trata de todas as perdas que o ser humano 
precisa passar, tudo aquilo que é preciso 
renunciar, para se alçar a uma nova etapa 
do desenvolvimento, e que quando a 
pessoa não aceita bem esta perda, se 
predispõe ao sofrimento e a doença. 
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No momento do nascimento, o ser 
humano passa pela sua primeira grande 
perda, e lamenta esta perda de uma 
condição de absoluta completude, onde no 
útero da mãe usufruía da segurança, 
aconchego, calor, contínua disponibilidade 
de alimento e exclusiva interação com a 
mamãe. Mudar esta condição, para uma 
de bebê recém-nascido, lhe confere uma 
profunda ansiedade, sentida como 
desamparo, medo, insegurança e temor do 
abandono. É o colo da mãe, o contato com 
o seu corpo durante a amamentação, a 
disponibilidade dela para acalentá-lo que 
restituirá a sensação de segurança do 
bebê, reduzindo seu nível de ansiedade. 
Daí a importância das mães saberem que 
oferecer aconchego e calor dando o colo 
para o bebê é tão importante quanto 
manter suas fraldas limpas e sua barriga 
cheia. É nesse contato recorrente que o 
bebê estrutura sua nova condição, não 
como algo negativo, mas como uma nova 
etapa, e se fortalece, preparando-se para 
as etapas subseqüentes do 
desenvolvimento que virão. 

Mais ou menos pelos seis meses 
de vida, quando já percebeu que esta 
separada da mãe, a criança experimenta 
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uma das primeiras crises de ansiedade 
humana, a ansiedade da separação, um 
temor absoluto do abandono quando a 
mãe se ausenta do seu campo de visão, 
assim, a criança chora e nada nem 
ninguém consegue consolá-la, ela clama 
pela mãe.  “[...] ansiedade da separação 
inclui tanto o medo – quando a mãe se 
ausenta – dos perigos que terá de 
enfrentar sem ela, quanto o medo – 
quando estão novamente juntas – de 
perdê-la outra vez”. (Viorst, 1986, p.22) 

Na demora do retorno desta, ela se 
conforma, e experimenta a angustia do 
abandono. Não é incomum ao retorno da 
mãe, a criança rejeitá-la, fingindo que não 
a vê, ou que não a reconhece. Este é um 
mecanismo de defesa, para não entregar-
se novamente, temendo um novo 
abandono. Somente na restituição da 
confiança com a mãe, que ela se entrega 
novamente ao aconchego dos seus 
braços. 

 
[...] pode receber a mãe com 
frieza, tratando-a com uma atitude 
distante [...] o que chamamos de 
alheamento – o aprisionamento de 
todo sentimento [...] serve como 
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um disfarce de toda a raiva, pois o 
ódio intenso e violento é uma das 
principais respostas ao abandono. 
E pode também ser uma defesa – 
que pode durar horas, dias ou uma 
vida inteira, uma defesa contra a 
agonia de amar outra vez e perder 
outra vez. (VIORST, 1986, p.25)   

 
O tempo todo, a criança se 

desenvolve tendo que renunciar confortos 
e certezas, tendo que deixar para trás o 
conhecido, e se aventurar no novo, no 
desconhecido. Esse processo gera 
ansiedade, que em alguns casos pode ser 
experenciado como dor. 

Para poder descobrir o mundo, o 
bebê têm que abandonar o colo da mãe, e 
se aventurar a dar seus primeiros passos 
sozinha, assim, ela se afasta um pouco, 
pára, olha pra trás, verifica se a mãe 
continua lá, e se a mãe estiver lá, olhando-
a e incentivando-a, ela prossegue, 
corajosa e imperiosa em direção as suas 
descobertas. No entanto, se a mãe 
aproveita essa “saída” do bebê, e parte 
também, a criança rapidamente se sente 
desamparada, e a angustia passa a 
dominá-la. Sucessivas tentativas de partida 
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em direção ao mundo, seguidas de 
“sumiços” da figura protetora, podem 
instalar na criança uma sensação de 
insegurança, que acarreta dificuldades de 
desenvolvimento, pelos temores de se 
perder da mãe durante suas investidas, e 
esse pode ser um sentimento que irá 
acompanhar esse indivíduo por toda a 
vida. 

Os primeiros passos são um misto 
de conquista e perda, a criança que se 
apóia sobre suas pernas sente-se a dona 
do mundo, poderosa, cheia de autonomia, 
porém sente-se também desprotegida e 
saudosa do acolhimento e segurança que 
sentia no colo da mãe; assim, ao 
experimentar uma angustia intensa, ela 
corre para sua zona de conforto e pode 
restituir a serenidade. Porém, o que sentirá 
esta criança se a mãe lhe nega o colo 
quando ela sente-se cansada ou 
amedrontada? Medo, tristeza, abandono, 
raiva? Possivelmente tudo isso.  

A criança que tem a mãe sempre 
como referência de um lugar para voltar, a 
boa mãe, aquela de Winnicott, continuará 
buscando, crescendo e confiantemente se 
distanciando cada vez um pouquinho mais 
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da mãe, pois sabe que quando se sentir 
insegura, têm para onde voltar. 

E assim será durante toda a vida da 
criança, uma sucessiva caminhada de 
deixar para trás uma condição já 
conhecida, para alcançar uma nova 
condição, de maior autonomia. O papel da 
mãe é ser figura presente, porém discreta, 
aquela que só se apresenta quando 
realmente solicitada, isto porque a mãe 
que está sempre se prontificando, sempre 
correndo junto do filho, sempre querendo 
segurar a sua mão, limpando sua boca, 
segurando o seu copinho com água, está 
também lhe tirando o direito de crescer, de 
ser único e separado dela! Está ela se 
fazendo indispensável, talvez por medo de 
ver o seu bebê ‘ir para o mundo’, e sem 
perceber, dificultando o seu processo de 
amadurecimento. 

E esse é um processo longo e 
contínuo na vida, cada vez caminhando 
para círculos relacionais maiores. Primeiro, 
saindo da mamãe para incluir o papai, a 
família e amigos íntimos desta, depois para 
escola, a sociedade. 

Na adolescência chega o momento 
de se aventurar para fora da família, que 
até então era aquele lugar onde se 
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conhecia os hábitos e costumes, a zona de 
conforto. Então se nega esta família, 
renuncia a este conhecido, para poder 
abrir a possibilidade de conhecer novas 
formas de vida. Assim, bom mesmo passa 
a ser a família do amigo, do vizinho, 
aqueles com hábitos bem diferentes do de 
casa. Iniciam-se todos os temores, afinal, 
esta é a etapa onde os pais precisam 
morrer metaforicamente falando, onde a 
sua influência, o seu modo de pensar 
cessa, para dar entrada num indivíduo que 
escolhe, decide e resolve por si só, mas 
ainda imaturos para isso, inseguros para o 
mundo, os adolescentes buscam o seu 
grupo de iguais para auxilio durante esse 
período. 

 
[...] existe a noção de que o fato 
de afirmar o direito a uma 
existência separada pode 
inconscientemente significar que 
estamos matando nossos pais, e 
que assim, na maioria dos casos – 
talvez em todos, especialmente 
nos casos de pais possessivos -, 
forma-se um certo grau de 
sentimento de culpa pela 
separação. [...] Assim, tornando-se 
autônomo (e não continuando 
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dependente), estabelecendo 
restrições interiores (e não 
precisando mais que os pais 
façam o papel de consciência 
externa), desfazendo os elos 
emocionais (e não procurando 
mais gratificações dentro do 
âmbito familiar), encarregando-se 
das próprias necessidades (e não 
deixando a cargo do pai ou da 
mãe satisfazê-las), o indivíduo 
retira esse papel dos pais e os 
atribui a si mesmo. Neste sentido, 
é culpado pela morte dos pais. 
(VIORST, 1986, p.151) 

 
Ainda assim, esse sentimento de 

culpa inconsciente por ‘matar os pais’ é 
apenas uma das dificuldades desse 
período, pois é preciso ainda lidar com 
todas as mudanças que estão ocorrendo 
no corpo, abandonar o conhecido e amado 
corpo de criança, para um novo, a princípio 
desajeitado, desproporcionado, 
envergonhado e irreconhecível corpo de 
adulto. Lidar com esta nova imagem, 
assimilá-la como sua, cuidar das suas 
novas necessidades, odores e temores, 
intensifica a ansiedade deste período.   
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Oscilações de humor, inconstância, 
inquietude, desorganização, são algumas 
qualidades reconhecidas aos pertencentes 
desta fase. E os pais, que já foram heróis 
infalíveis para pequena criança, depois se 
tornaram reconhecidamente falível para o 
filho de sete, oito anos, agora é tido como 
normalmente equivocado. 

Todas estas atribuições são 
absolutamente normais e bem vindas, visto 
que vão sendo baseadas nos 
questionamentos, nas contestações, nas 
negações ao conhecido, que o jovem 
estrutura sua personalidade e consegue 
definir o ‘quem sou eu?’. Definir que “não 
sou mais o bebê da mamãe, nem o filhinho 
idealizado do papai, sou assim, do meu 
jeito!” E tentar sustentar isso pela vida! 

Adolescência talvez se caracterize 
como a fase das rupturas e das 
reconstruções, e por isso, seja tão 
trabalhosa, e por isso, talvez justifique a 
intensidade com que é vivida. É o 
derradeiro momento, de deixar para trás “a 
união mais intima da vida” e assim, 
“lamentar a infância perdida”. E ainda 
assim, tentar manter-se firme no mundo 
dos adultos, com todos os seus prazeres 
fugazes e tentações de formas de alivio da 
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ansiedade, como drogas, álcool e relações 
superficiais. 

 
[...] significa também não ter 
permissão para culpar uma 
infância terrível – ou uma paixão, 
uma tentação, uma ignorância ou 
uma inocência – por atos que são 
nossos, por ações que realmente 
praticamos. Pois se, na realidade, 
as praticamos, somos 
responsáveis. (VIORST, 1986, 
p.160) 

 
É o momento de assumir-se, de 

tornar-se responsável, não só por seus 
atos e atitudes, mas por sua própria vida. E 
alguns adultos não chegam a conseguir 
atingir esse estágio nunca! 
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5  A DOR DAS PERDAS 
 
 

Alguma coisa está 
dilacerada, aquilo continua a 

estar muito presente, e torna-se 
ausente. É nesse 

esquartejamento entre uma 
extrema presença e uma 

extrema ausência que  
consiste a dor. 

Nasio, 2007, p.133 

 
 
Talvez seja esta a dor psíquica 

mais aceita socialmente, pois quase 
ninguém contesta o sofrimento de alguém 
que perdeu ou que foi de súbito afastado 
de um ente querido, de um grande amor, 
da sua casa, do seu emprego ou de 
qualquer outro objeto que lhe tenha valor 
inestimado. Essa ruptura do laço afetivo 
causa angústia e tristeza, podendo evoluir 
para depressão e até o suicídio.  

A dor da perda também esta 
presente quando uma pessoa sofre a 
perda de um órgão ou membro do corpo, e 
tem que se adaptar a uma nova realidade, 
afastado da sua antiga condição. É quando 
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passa por um processo de luto também, e 
têm que reconhecer-se numa nova 
imagem, ou com uma limitação. “A dor é 
uma reação afetiva a uma perda brutal e 
violenta de uma parte que prezamos e da 
qual nossa unidade depende. [...] Se a 
perda não é brutal, não falo de dor, mas de 
sofrimento”. (NASIO, 2008, p.50.) 

Estudos de Bowlby (2006) 
evidenciam a existência de quatro fases 
comuns que descrevem como os adultos 
reagem as suas perdas, porem é muito 
subjetiva a intensidade e a duração de 
cada fase, podendo variar muito de pessoa 
para pessoa. Embora cada fase seja 
somente mencionada abaixo, seu estudo 
aprofundado encontra-se no livro citado. 

 
1. Fase de torpor ou 
aturdinamento, que usualmente 
dura de algumas horas a uma 
semana e pode ser interrompida 
por acessos de consternação e 
(ou) raiva extremamente intensas. 
2. Fase de saudade e busca da 
figura perdida, que dura alguns 
meses e, com freqüência, vários 
anos. 
3. Fase de desorganização e 
desespero. 
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4. Fase de maior ou menor grau 
de reorganização.  
(BOWLBY, 2006, p.115) 

 
Passar por cada uma destas quatro 

fases é, além de natural, extremamente 
saudável, visto que é na evolução das 
fases que se estabelece a elaboração do 
luto, a assimilação e aceitação da perda, e 
a superação da dor causada por esta 
experiência. Alem disto, a fixação em 
alguma fase propicia um desequilíbrio 
psíquico por vezes bastante grave, levando 
a uma desordem na estrutura psíquica do 
individuo, bem como das suas relações 
com os que o cercam. “Eis o processo do 
luto. O luto é finalmente um trabalho que 
consiste em reconhecer que o outro está 
morto fora de nós e que está vivo dentro 
de nós”. (NASIO, 2007, p.124) 

Dar-se conta de que aquilo que era 
objeto de amor não estará mais ao alcance 
dos olhos, ao toque da mão estendida, que 
não poderá jamais ser recuperada a 
relação antes tida, causa uma sensação 
tão desesperadora, de impotência, de 
fragilidade e desestruturação, que por 
vezes, as pessoas dizem que não 
conseguem respirar, sentindo-se como 
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impossibilitadas de viver também sem 
aquele objeto adorado. O luto de alguém 
que morreu, consiste então em aceitar que 
embora não esteja mais presente e 
disponível, o objeto continua sendo amado, 
e existirá eternamente na lembrança. 
Embora não mais materializado no mundo, 
continua vivo dentro de quem fica.  

Este processo leva tempo, exige 
esforço, e é facilitado pelos rituais que se 
associam aos funerais. 

 
O ritual não passa de uma 
maneira de garantir que ele está 
dentro de mim e que não está 
aqui. O ritual de ir ao cemitério, o 
ritual de pensar nele, o ritual de 
uma palavra, todos os rituais 
simbólicos relativos à morte de um 
ente são maneiras que o sujeito 
utiliza para dizer: ele não está aqui 
e está dentro de mim. (NASIO, 
2007, p.128) 

 
Ter a liberdade de chorar, gritar, 

clamar uma perda é muito libertador, e 
saudável. Porém, quando essa perda 
ocorre de forma súbita, inesperada, como 
a perda de um filho num acidente, da casa 
num desastre natural, da inocência num 
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estupro, esta perda pode representar um 
trauma, pois o acontecimento 
surpreendente não possibilitou iniciar o 
processo de perda anteriormente, como 
ocorre quando nos angustiamos ao saber 
que um ente querido adoece e sabemos 
que a morte é uma possibilidade, e por 
mais que nos empenhemos na sua 
recuperação, sabemos que a morte pode 
acontecer. 

O que faltou foi condições de sentir 
a angustia da possibilidade da perda, e 
nesta falta, surge o trauma. O trauma é a 
surpresa do evento. A angústia antecede o 
evento e pode evitá-lo, como em casos de 
estupro ou roubo, ou assassinatos. “A 
angústia, a ser distinguida da dor, não é a 
reação à perda do ser amado, é a reação à 
ameaça da perda do ser amado, ao risco 
de perder o ser amado”. (NASIO, 2007, 
p.120) 

Nasio considera a angústia uma 
coisa boa, que “vem nos pôr em estado de 
alerta, com a dúvida sobre o perigo que 
pode surgir, ela prepara o sujeito, permite-
lhe se defender” (2007, p.120), e assim, 
evitar o evento que poderia ocasionar 
perdas e, portanto, dor. 
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A dor é então um reconhecimento 
da nova condição, de quem esta só, de 
quem foi abandonado, quem perdeu uma 
pessoa muito significativa ou uma condição 
de vida, de quem terá que aprender a viver 
com uma nova condição em relação a si ou 
em sua posição no mundo. A dor é 
lamento! 

O trauma, aquele evento que 
ocorreu tão subitamente que não 
possibilitou ser precedido pela angústia, 
precisará ser revisto, para posteriormente 
ser falado, refletido, e assim, novamente 
sentido, possibilitando a pessoa sentir-se 
angustiado, o que faltou antes do evento, 
para tão somente entrar em luto e ser 
elaborado. Este é o processo que segue a 
análise, a revivência do fato, no ambiente 
seguro do consultório, para elaborar as 
perdas e as dores do trauma. 

Falar de dor das perdas significa 
falar de amor, pois só é dolorosa a perda 
de algo ou alguém que amamos e que 
tenha para nós um valor inigualável, sendo 
assim, a intensidade da dor se relaciona 
diretamente a relevância daquilo que foi 
perdido. Então, fica a questão, quanto mais 
amo, mais estou suscetível ao sofrer e 
pesar?  
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6  APRENDENDO O VERDADEIRO 
AMOR PARA SUPERAR A DOR 

 
 
Erich Fromm desenvolve em seu 

livro ‘A arte de amar’ todo um pensamento 
onde coloca que saber amar é uma arte, 
uma habilidade que se desenvolve assim 
como qualquer outra habilidade. “É o amor 
uma arte? Se o é, exige conhecimento e 
esforço. Ou será o amor uma sensação 
agradável, que se experimente ao acaso, 
algo em que se ‘cai’ quando se tem sorte?” 
(FROMM, 1991, p.9) 

Sabemos que algumas pessoas 
nascem com o dom da pintura, outros com 
o dom da escrita, outros com o dom para a 
música, enfim, estas e outras são aptidões 
inatas que, porém terão que ser 
exercitadas diariamente e com afinco para 
alcançar o seu desenvolvimento. O mesmo 
ocorre com o amor, para amar realmente, 
todo ser humano terá que exercitar suas 
habilidades humanas, e isso nem sempre é 
fácil. 

A dificuldade encontra-se no 
sentido de que amar, implica em superar 
dificuldades internas, que surgiram na 
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constituição psíquica da pessoa, e que 
muitas vezes a impedem de exercer o 
amor. 

Ao contrário do que se pensa o 
verdadeiro amor não se dá quando se quer 
para quem se escolhe, o amor verdadeiro 
leva a pessoa a amar a todos, a enxergar a 
humanidade da mesma forma, a doar-se 
no seu ato de amor. Talvez a essa altura 
você esteja pensando que isso é amor 
para santos ou mártires, porém, tudo é 
simples. Ocorre que o amor significa olhar 
com interesse e respeito todas as pessoas, 
perceber o que acontece com aquele ser 
humano que está na sua frente, buscando 
compreendê-lo, acolhê-lo e principalmente, 
aceitá-lo como é. Eis ai o exercício! Um 
exercício diário de atenção nos próprios 
atos e nas palavras dirigidas a cada 
pessoa. 

A maioria das pessoas reconhece 
dois tipos de amor, o amor romântico e o 
amor filial. No amor romântico, tendem a 
amar na medida em que são amadas, na 
base do “dou o que recebo”, assim, se o 
companheiro é gentil e amoroso, 
correspondem; se não são amadas, 
também não se doam em amor. Medem o 
que dão pelo que recebem. 
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O amor filial é o que sentem pelo 
pai e pela mãe, e depois sentirão pelos 
filhos, um amor que se julga incondicional, 
mas que quando frustrado por uma recusa 
de amor, por uma privação, por uma 
negação, reagem e se entristecem. 

O verdadeiro amor não mede a 
quem é dado, leva em conta o outro, e 
independe do que o outro tem para dar. O 
verdadeiro amor é dado por amor, sem 
esperar nada em troca, e nesse exercício 
de amar verdadeiramente, supera-se a dor, 
pois não há frustração que cesse o amor, 
já que nada se espera do outro, não há 
raiva que cesse o amor, porque se 
compreende que o outro não é o ser 
idealizado que se imagina, e na sua 
realidade, irá errar, irá falhar, irá ser rude 
às vezes, mas que estes aspectos lhe 
pertencem, e somente a ele, não é 
direcionado ao eu, ao que ama. 

 
A capacidade de amar depende da 
capacidade de emergir do 
narcisismo [...], depende da nossa 
capacidade de crescer, de 
desenvolver uma orientação 
produtiva em nossas relações para 
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com o mundo e para conosco 
mesmos. (FROMM, 1991, p.144) 

 
Quando se fala em narcisismo, 

estamos falando daquela condição onde a 
mãe esta lá para servir o bebê em todas as 
suas necessidades, e o bebê só precisa 
expressar o seu desejo, que a mamãe 
corre para supri-lo. O bebê aprende a amar 
assim, ele ama porque primeiro foi amado 
por seus pais.  

Não é difícil observar adultos que 
ainda se comportam assim, esperam o 
amor, a atenção, o carinho, o cuidado, o 
olhar, o sorriso, o cumprimento, e só 
depois correspondem, como espelhos 
refletem o que recebem, não se sentem 
seguros para tomar a iniciativa, para 
partirem de uma atitude que repete e 
reflete a expressão do outro, em direção 
de uma postura criativa, que oferece ao 
mundo seu bom dia, seu afeto, sua 
gentileza, seu amor, sem expectativa de 
receber algo em troca. 

Sinto que o amar é como lançar 
sementes ao vento, na esperança de um 
dia colher os seus frutos, mas com a 
certeza de que isso nem sempre vai 
acontecer, visto que nem todas as 
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sementes germinarão. Talvez pensando 
nisso que Fromm coloca que: “Amar 
significa entregar-se sem garantia, dar-se 
completamente na esperança de que 
nosso amor produzirá amor na pessoa 
amada. Amar é um ato de fé...” (FROMM, 
1991, p.151) 

E o que se entende por fé? No 
dicionário aparece que fé é sinônimo de 
crença, confiança, crédito, sendo assim, ter 
fé no amor, significa justamente sentir-se 
livre de cobranças, para ser genuíno, 
amando sem esperar nada em troca, sem 
cobranças. Mas como fazer isso quando o 
ser amado representa em parte o individuo 
que é na realidade, e em parte a fantasia 
criada a partir dele no nosso desejo? Sim, 
pois o ser amado, comumente, é em parte 
real e em parte idealizado, e este ser ideal 
habita o nosso interior, permeando o modo 
como o vemos, sentimos, ouvimos e 
percebemos no mundo. Um ser criado a 
partir das nossas expectativas, dos nossos 
anseios mais íntimos e, portanto, 
inconscientes. 

 
[...] o eleito existe duplamente: por 
um lado, fora de nós, sob a 
espécie de um individuo vivo no 



 49 

mundo, e por outro lado em nós, 
sob a espécie de uma presença 
fantasiada – imaginária, simbólica 
e real – que regula o fluxo 
imperioso do nosso desejo e 
estrutura a ordem inconsciente. 
Das duas presenças, a viva e a 
fantasiada, é a segunda que 
domina, pois todos os nossos 
comportamentos, a maioria dos 
nossos julgamentos e o conjunto 
dos sentimentos que 
experimentamos em relação ao 
amado são rigorosamente 
determinados pela fantasia. 
(NASIO, 2007, p.56) 

 
Sendo assim, amar exige sim uma 

grande maturidade, e uma boa dose de 
autoconhecimento, para superar 
expectativas infantis de encontrar pessoas 
que supram nossas carências, que 
ressaltem nossos valores e qualidades, 
fazendo-nos sentirmos mais dignos de 
sermos igualmente amados. 

Ao invés disso, tentar sempre 
enxergar o verdadeiro ser humano por trás 
daquele ser amado, o real, com todas suas 
imperfeições e limitações, assim como nós, 
para assim, valorizar ainda mais aquilo que 
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ele consegue tornar qualidades na sua 
trajetória de vida, desta forma, podemos 
lutar contra a tendência de fantasiar, 
idealizando o ser que seria digno de ser 
amado, e fugir da armadilha de também 
nos supervalorizarmos, investindo num 
falso eu, aquele que agrada, que é amável. 
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7  TRATANDO AS DORES PELA 
PSICANÁLISE HUMANISTA 

 
 
O tratamento psicanalítico propicia 

reconhecer a origem da dor. Quando, 
porque, como e de que modo algo feriu e 
deixou marcas no psiquismo de tal forma 
que passou a fazer parte e constituir a 
estrutura psíquica do sujeito. Perceber 
cada etapa constituinte de uma dor é parte 
do processo analítico, onde o par, 
analista/analisado, pode trabalhar de tal 
forma esta marca até dar um novo 
significado para ela, isto é, uma nova 
forma de encarar esse sofrimento que foi 
experenciado num momento passado, e 
que embora se viva o presente calçado 
nesta dor, com a ressignificação pode-se 
perceber uma nova forma de vida, livre 
dessa amarra negativa, uma vida mais 
criativa, mais plena, mais feliz. 

Neste processo o psicanalista 
humanista apresenta-se como aquele que, 
muitas vezes, pela primeira vez propicia 
um ambiente onde o paciente é realmente 
ouvido, olhado, sentido. O analista 
desenvolve a partir da técnica psicanalítica 
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modos de reconhecer a origem do 
sofrimento, e trabalhá-la até o paciente 
perceber o quanto um fato ocorrido no 
passado pode ter marcado sua existência, 
e condicionado sua forma de ver e sentir a 
vida. 

O ambiente analítico é o lugar para 
ressignificar este sofrimento, dar vazão a 
raiva, ao rancor, a magoa, a tristeza e 
possibilitar a liberação dessas forças que 
entravam o crescimento emocional, pois as 
pessoas que se encontram presas a essas 
emoções, muitas vezes encontram-se 
numa situação regressiva, de 
dependência, de imaturidade, de 
necessidade de aprovação e do cuidado 
do outro. Libertar-se dessas emoções 
permite o despertar de uma nova 
existência, onde o indivíduo torna-se 
independente, torna-se o gerador de sua 
própria história, o condutor de sua vida. 

 
O problema da humanidade foi 
utilizar a ideologia intelectual, 
cultural, religiosa, política, 
econômica, para dominar a 
subjetividade humana, enquanto o 
homem não for artífice de sua 
existência permanece com medo, 
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inseguro, perdido, confuso, a 
espera de um guru, de um 
salvador, de um messias. Precisa 
de alguém para dizer o modo de 
como ele tem de viver sua 
existência. Neste estado se 
sujeição e dependência delega 
esta função da reflexão sobre a 
existência a uma instituição, a um 
pensador, ao estado, a uma 
autoridade, alienados na sua 
condição se ser permanece como 
um “objeto” de manipulação, 
tornando-se um escravo, que não 
realiza o seu projeto de vida [...] 
Esta negociação da alma, do 
espírito, delega ao locador a 
grande tarefa de realizar a sua 
felicidade. (PEREIRA, 2007, 
p.140) 

 
Gosto de fazer uma analogia que 

compara a história de vida de cada um 
com emaranhados de fios de lã. Quando 
se olha para o emaranhado de fios, não se 
sabe onde o fio começa nem onde termina, 
nem como irá utilizar aquela lã. Antes é 
preciso desfazer os nós. Cada nó 
corresponderia a um trauma, a uma 
situação mal resolvida, a um conflito onde 
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não se expressou o verdadeiro sentimento, 
de raiva, tristeza ou a queixa do abandono. 
Cada nó é um ponto obscuro, que ficando 
sem a verdadeira compreensão, torna-se 
incômodo e difícil de suportar e superar, 
então se passa adiante e a linha da vida 
continua deixando para traz aquele ponto, 
e depois outro, e mais outro, até chegar a 
um limite onde olhando o fio da vida, não 
se compreende mais como me tornei o que 
sou?  

O trabalho analítico consiste na 
parceria onde o analista trabalha com o 
paciente para irem juntos esclarecendo e 
desfazendo cada trauma, cada mal 
entendido, cada falta da vida daquela 
pessoa que sofre, e à medida que cada um 
destes nós é desfeito, mais claramente o 
paciente percebe a estruturação da sua 
existência, e mais conhecimento agrega 
sobre a sua historia, e assim, mais 
facilmente consegue restabelecer os seus 
ganhos. Quando ele olha para trás e 
percebe o “fio” esticado, consegue 
enxergar como a sua vida foi estruturada, e 
a razão de tantos conflitos e só com esta 
luz consegue então fazer escolhas mais 
assertivas, que propiciem as conquistas 
que ele deseja. 
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Ao analista cabe acolher esta dor 
num momento inicial, propiciando um 
ambiente amistoso e “sendo” ambiente de 
envolvimento, de acolhida, de otimismo, de 
confiança para que o trabalho de 
ressignificação seja feito. Através da ética, 
do respeito à individualidade e a 
singularidade de cada um, o processo 
analítico favorece uma nova forma de 
relacionamento, um vinculo que fortalece o 
ser humano e valoriza sua história, pois se 
ele encontra-se em tratamento, já 
demonstra um desejo de melhora. 
Demonstra também que teve coragem 
para encarar seus temores e enfrentar 
suas dores, e se não tivesse mais nada, 
por isso já seria imensamente merecedor 
de méritos, visto que sem esse passo 
inicial, nada poderia ser feito para dar 
clareza àquilo que não se têm 
compreensão. 

 
A psicanálise humanista entende o 
conceito de biofilia, como uma 
energia em forma de um amor 
muito especial pela sua existência. 
[...] A necrofilia tem muito mais 
relação com o processo de 
autodestruição, do não-ser na 
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existência, da rejeição do ser, uma 
agressão do ser por estar 
insatisfeito com a existência, 
começamos a compreender que 
esta “energia vital” pode estar a 
favor da saúde ou de forma 
oposta, estruturando o ser em 
doença. (PEREIRA, 2007. p.138) 

 
Seguindo este pensamento de 

Pereira, percebe-se que uma pessoa, pode 
estar condicionando sua vida para o bem 
ou para o mal, para o sucesso, a bem 
aventurança, o crescimento, os ganhos ou 
para a doença, para as perdas, para a 
morte e na maioria das vezes essa escolha 
é absolutamente inconsciente. 

Quando vemos uma pessoa que 
alicerça sua vida na dependência do afeto, 
da aprovação, do desejo dos outros; que 
necessita da presença dos outros para 
sentir-se completa, que não se basta em si 
como referência de bem estar, é bem 
provável que estamos diante de alguém 
que sofre de uma psicopatologia, que está 
de alguma forma “mergulhada” na dor, e 
que, vivendo uma existência limitada, é 
privada de desfrutar as bem aventuranças 
que este mundo oferece. 
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Somos sim, enquanto humanidade, 
seres dotados de necessidade de contato, 
de convívio, de experiências em grupo, de 
relações sociais enfim. Porém, tornar-se 
dependente de outro ser, delegar a outrem 
suas carências e necessidades quando se 
é um adulto, é verdadeiramente patológico, 
pois nos remete a uma fase ancestral do 
desenvolvimento, aquela em que 
esperávamos receber tudo da boa mãe. A 
idade adulta deveria capacitar o ser 
humano a autonomia, a autosuficiência, ao 
pleno domínio do seu ser, do seu querer e 
do seu “buscar conseguir”.  

Para isso, é preciso aceitar as 
perdas de cada fase do crescimento, 
elaborar o luto da perda da condição de 
dependência da criança, do 
descompromisso do jovem e perceber que 
só se é realmente dono da própria vida, 
quando podemos bancar cada escolha, 
assumir e nos responsabilizarmos por cada 
passo e assim, celebrar cada conquista. A 
saúde e a alegria nos relacionamentos 
estão no equilíbrio entre uma relação de 
iguais, duas pessoas que se ajudam, 
estimulam e apóiam, mas que no fim, 
estão buscando sozinhas suas conquistas, 
por seu mérito e esforço. Para isso 
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trabalha a Psicanálise, para promover mais 
independência, para aumentar a 
autoestima e alavancar a existência de 
todos aqueles que se propõe a serem seus 
próprios condutores e viverem assim, 
senão livres da dor, pois elas ocorrem 
ocasionalmente na vida de todos, ao 
menos numa condição existencial baseada 
na felicidade e na serenidade. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Vivemos todos num mundo em 
plena mudança, um mundo que esta sendo 
reconstruído sobre bases antigas. 
Mudanças nas relações, nas posições 
ocupadas por homens e mulheres na 
sociedade, na forma de educar as 
crianças, de enxergar as necessidades 
básicas humanas.  

Atualmente este é um mundo de 
supérfluos, de relações e objetos 
descartáveis, de descomprometimento 
com pessoas e compromissos, e na falta 
desses valores que pautavam as relações 
no século passado, encontramos pessoas 
em conflito. Conflitos internos, do que se 
crê como base, e daquilo que o mundo dá 
como preponderante; conflitos externos, 
nas relações interpessoais e entre os 
comportamentos aceitos e os aprendidos. 
Acredito que o mundo atual tende a levar 
as pessoas ao extremo da frustração, da 
solidão, do sofrimento, e em ultima 
instancia, da dor, pois ao mesmo tempo 
em que mostra um mundo de 
possibilidades, também apresenta um 
mundo de limites, que aparecem nas 
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dificuldades financeiras, no não 
aprofundamento dos vínculos afetivos, no 
reconhecimento da fragilidade humana 
perante a violência urbana e no pouco 
tempo dedicado para o pensar e o se 
relacionar, tão necessários para a boa 
qualidade de vida das pessoas.  

Estas faltas (de liberdade, de 
amizades verdadeiras, de dinheiro, de 
afeto, de segurança) podem reforçar faltas 
presentes na constituição psíquica do 
individuo, que ocorrem nas primeiras 
experiências de vida, nas primeiras 
relações, com a mãe em especial. Isso 
explica porque o dia-a-dia afeta mais o 
emocional de uma pessoa em relação à 
outra pessoa na mesma condição. O que 
também explicaria porque pessoas que 
ocupam um mesmo cargo estressante 
numa empresa reagem diferentemente às 
exigências desse trabalho, pois a 
segurança, os investimentos maternos, a 
valorização da autoestima recebidas na 
infância, formam uma base sólida para 
superar dificuldades sem abalar as crenças 
no verdadeiro valor do ‘eu’. 

Estas certezas de valor individual 
se fazem ainda mais necessárias para 
fortalecer o individuo durante as mudanças 
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de fase que ele transita pela vida, para 
aceitar suas perdas sem dor e frustração, 
mas com o regozijo dos ganhos! 

E não existe formula mais certa 
para se ganhar sempre do que a formula 
do amor. O exercício do amor verdadeiro 
possibilita pôr em pratica tudo o que foi 
aprendido pela vida, e a superar esta 
aprendizagem.  

O amor verdadeiro não gera dor, 
pois nada espera, sendo assim, jamais se 
frustra, e nessa pratica ainda se aprende a 
doação, a paciência, o acolhimento, a 
receptividade, o desapego, a aproximação, 
o senso de caráter, de verdade, de calma, 
e de alegria. 

Um grande remédio para as dores 
da humanidade é o amor! Mas que esforço 
exige do homem adotá-lo em sua pratica 
diária! 

E como pode o homem tornar-se 
apto para desprender-se de suas vaidades 
e necessidades, e dar-se em amor aos 
demais? Acredito que este é uma das 
prerrogativas da psicanálise, propiciar ao 
individuo a possibilidade de compreender a 
si de tal forma, que torna-se livre do 
julgamento alheio, e da dependência 
afetiva dos outros, podendo assim, usufruir 
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das relações afetivas para engrandecer 
sua existência, e não apegar-se a elas 
como ‘tabua de salvação’, como forma de 
sentir-se aceito, compreendido e 
valorizado. 

E a liberdade de quem já conhece 
seus limites e suas potencialidades, seus 
entraves e seus atributos, seus conflitos, 
medos, e todas as formas de superar estas 
dificuldades, é que torna possível uma vida 
mais tranqüila, livre das amarras do 
sofrimento e da dor. Uma vida apta para 
amar! 
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