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Resumo 

 

O ensaio que segue consta de uma análise sobre o significado da psicanálise 
humanista na qualidade de vida do paciente. Veremos que numa concepção 
humanista contemporânea, o ser humano é um contínuo poder ser, que possui 
potencialidades para ultrapassar as limitações das circunstâncias históricas. E que a 
dúvida e a crítica sobre si mesmo são maneiras de se posicionar como aprendiz diante 
da vida e como alguém que procura a si mesmo. É um impulso à busca de uma 
identidade própria. Destaca-se a importância do “humanismo” como entendimento 
básico para poder pensar o “ser” diante das suas decisões, escolhas, liberdade e 
responsabilidade. O tratamento analítico aqui é apontado como um caminho que leva 
a pessoa a tomar consciência da condição essencial da liberdade para pensar, para 
refletir, para mudar, alcançando sua verdade.   
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 1.    INTRODUÇÃO 

 



A postura diante da realidade existencial e humana está acima de tudo, 

pois compreender os diversos posicionamentos, desde a Psicanálise Ortodoxa, 

como doutrina Freudiana, a complexidade da própria consciência de nossos 

dias, a procura de relacionar-se com um compromisso teórico e prático diante 

dos dilemas e da problemática das vivencias humanas, sociais e culturais, é 

uma conquista, depois de tantos paradoxos que a própria psicanálise vem 

conquistando nos últimos tempos. Examinar e confrontar o pensamento 

ortodoxo até o presente momento é entender toda a contribuição dos humanos 

que dedicadamente destinaram seus estudos e indagações para ser hoje o 

pensamento teórico que mais se adapta ao convívio psicanalítico e terapêutico 

em nosso tempo. 

Veremos que as pulsões e os desejos, que nos diversos momentos da 

vida surgem em todas as pessoas, aparecem com uma força de domínio 

despertada pela razão. Pois os desejos chegam a ilustrar uma imagem que 

estava em outro plano, mas que acionada terá outro significado nesta conduta 

que antes estava adormecida, parecendo esquecida, e que ao voltar surge com 

toda a força dominando a razão. 

 Isto é, satisfazendo suas necessidades primárias, este primata 

selvagem, alimentado da materialidade vai satisfazer-se, segundo suas 

necessidades e retornará a probabilidades de vivenciar sua estrutura real, 

conduzindo assim, controlando quase que naturalmente suas pulsões. 

O que lhe qualificava como selvagem, (primata), a tal ponto de 

determinar prejuízos, ou sensações negativas, significando um equilíbrio de 

satisfação, impulsionando um equilíbrio à sua intensidade da estrutura da 

razão, naquele ambiente, nas circunstâncias reais de si. Através da análise, 

pode reelaborar um quadro sadio, negando assim as suas vontades, apetites, 

loucuras ou própria conduta das suas visões que já não é um delírio, mas 

suprime esta força que o aprisiona e tenta sair deste estado de insatisfação, 

estado este, que passa a ser sua caverna, ou seja, a insegurança.  

       Nesta pesquisa busca-se compreender melhor a complexidade do ser 

humano, as suas manifestações, suas condições, decisões e formas de 

expressões, vistas e sentidas pelas expressões manifestadas, principalmente 



durante as análises e na convivência com pessoas, no cotidiano do trabalho 

analítico e nos encontros de grupos. 

            Olhar o homem no seu desenvolvimento histórico social é entender os 

vários tipos de humanismo que são incorporados ao caráter no decorrer dos 

tempos. Isto se manifesta emocionalmente e constantemente na busca da 

autosuperação. O que passa a acontecer na medida em que o 

autoconhecimento permite a autosuperação de si mesmo. A psicanálise 

humanista, além de interpretar um acontecimento, fato ou evento, nos 

possibilita também manifestar a consciência e seus sentimentos. 

 

2.  O resgate do valor do humanismo na clínica humanista. 

 

A questão sobre o que é o ser humano se descreve nos projetos da 

história da humanidade. Conhecer-se a si mesmo foi e continua sendo uma 

tarefa inerente a ser realizada por cada pessoa. Sendo que a análise da teoria 

psicanalítica aqui é feita numa visão da psicanálise humanista, destaco uma 

consideração feita por Pereira (2007) “de que a psicanálise humanista não 

consegue olhar o “ser” se não na sua totalidade, uma vez que hoje já não se 

pode explicar a existência sobre o paradigma de uma única teoria.” 

Assim, a humanidade dentro da psicanálise surge como um princípio 

ético, que serve para dar sustentação ao valor da pessoa, munindo-a de 

dignidade, amor e reciprocidade. 

Segundo Guareschi (2004), existem várias maneiras distorcidas e 

ideológicas de conceber o ser humano. Alguns o definem com sendo um 

indivíduo, que é “um”, singular, mas que é separado de todo o resto, isto é, não 

tem nada a ver com os outros. Esta é uma concepção liberal. 

Para outros o homem é como “peça de uma máquina”, parte de um 

todo: em si não tem valor; o valor está na máquina, na instituição. Décadas se 

passaram até que o conceito de ser humano fosse devidamente tratado e 

compreendido, visto que na antiguidade a preocupação maior era com os 

problemas de ordem metafísica. 



 O ser humano era apenas um ser dentre tantos outros existentes no 

universo. Como seria possível, então, compreender um ser singular, individual 

e concreto se para esses filósofos o que existia era o universal, o ideal, o 

abstrato? Fromm (1972), psicanalista e cientista social expõe suas teorias 

sobre a psicologia social e humanista, cujo tema central é a interação dos 

fatores psíquicos e socioeconômicos. 

 Seu objetivo é analisar o homem moderno e o mundo por ele 

construído, que supera os sonhos e as visões das utopias; o homem que 

trabalha e luta, mas que tem um vago sentimento de futilidade a respeito da 

atividade que desenvolve e vivendo inquieto, de forma perplexa. 

Neste sentido, quem conhece a trajetória de Fromm, sabe que ele 

vivenciou experiências de dor e sofrimento, quando, por exemplo, em 1931 

teve problemas de saúde relacionados com tuberculose, onde também 

compreendeu esta doença como “expressão de seus desejos”. Mas, apesar de 

seus sofrimentos, resignificou a sua dor e desespero, superando seus próprios 

desafios existenciais, empregando sua potencialidade no sentido de vivenciar e 

experienciar, para mais tarde consolidar a Psicanálise Humanista. 

 O autor não só questionou, mas acima de tudo acrescentou também 

para a psicanálise clássica, apesar de sua expulsão da referida Associação 

Psicanalítica Internacional. É um homem que enquanto aumenta o seu poder 

sobre a matéria, sente-se menos potente na sua vida individual e em 

sociedade, parecendo, conforme Fromm (1972) “haver-se enredado na malha 

por ele próprio tecida”. Domina os elementos, mas perde a visão do único fim 

que dava real significado ao seu esforço: “o próprio homem”.  

Ao tomar consciência de si mesmo, percebe sua impotência e as 

limitações da sua existência. Às vezes levando em consideração as 

características em descobrir e perseguir a construção de uma harmonia 

consigo e com sua própria natureza, de sua estrutura psíquica, físicas e 

biológica neste paradoxo existencial com características básicas, ou seja, o seu 

meio social, cultural e econômico.  

Nesta concepção, parece impossível, mas este homem que aquifala, 

está intoxicado emocionalmente, fracassa cientificamente devido a seus 



sentimentos, apesar de sua racionalização, ainda pode continuar fascinado e 

atraído pela necrofilia, está condenado e preso no passado e em tudo que não 

seja vivo, mas literalmente enamorado pela força da destrutividade.  

Outro exemplo é quando esta necrofilia acontece superficialmente, no 

outro, mas torna-se favorável a si, oportunidade sombria da comunicação da 

sua própria destruição. Expressa seu prazer nos gestos, nas atitudes, nas 

ações. É um sentimento obsessivo, mas irreverente de estar entre as sombras, 

ou nas trevas da sua própria ignorância animal e primitiva, profundamente 

relacionada com sua própria prisão inconsciente. 

Segundo Zanghelini (2004), a pessoa humana pode ser encarada de 

muitas maneiras e, assim, deixa-se evidente a sua característica multifacetária, 

multidimensional.  O ponto de partida desta explicação filosófica é que o 

homem se caracteriza como um ser cultural e as outras definições sucessivas 

são: ser livre, espiritual, coexistente, transcendente, emotivo. 

Considerando esta multiplicidade de “ser”, Pereira (2007, p.51) 

destaca: “O ser vivo, o ser consciente, o ser espiritual, o ser possível, o ser 

real, o ser íntimo, o ser consciente, o ser necessário, o ser finito, o ser infinito, 

etc.” E considera que reduzir esta diversidade a uma única posição do “ser” em 

si, e para “si”, é desconhecer a riqueza do ser, é fragmentá-lo. Esta diversidade 

significa também à multiplicidade vital, psíquica e emocional que apesar de 

complexas, são oportunidades de relações, ações e projeções a disposição da 

própria humanidade do ser humano.  

O homem apesar de se caracterizar como um ser cultural, não é 

somente sujeito, mas também produto da cultura. Daí ser a primeira tarefa da 

cultura construir um projeto de humanidade que seja adequado à dignidade e à 

exigência da pessoa humana. Na realidade, quem somos é resultado da 

interação das heranças genéticas e do meio cultural. 

É o que afirma Erikson (1968), em suas inovações teóricas que 

enfatizam o ego e os fatores sociais, destacando que o desenvolvimento do 

ego prossegue durante toda a vida. Para o autor, a personalidade se 

desenvolve de acordo com passos predeterminados que tornam o organismo 



humano apto para se dirigir a um espectro cada vez mais amplo de indivíduos 

e instituições significativos, percebê-los e interagir com eles. 

 Isso nos faz confirmar que cada pessoa desenvolve-se dentro de uma 

determinada sociedade que, por intermédio de seus padrões específicos de 

educação e suas instituições sociais exerce forte influência sobre a maneira 

como essas pessoas resolvem seus conflitos. 

Por que se conhecer? Esta é uma pergunta que só você poderá 

responder. E este é um dos motivos que leva a pessoa a olhar constantemente 

para dentro de si mesma. É olhando para o nosso interior, examinando e 

transcendendo os padrões herdados de nossos pais, familiares e da própria 

cultura e sociedade que poderemos encontrar um sentido em nossas vidas, 

uma resposta para a pergunta que a maioria de nós tem na mente: "Para que 

estamos vivos?" 

O autoconhecimento nos leva a uma profunda viagem ao nosso 

interior, fazendo-nos compreender porque reagimos a uma determinada 

situação, tornando-nos capazes de fazer uma escolha mais consciente, e que 

consequentemente nos levará a uma satisfação e sentido de vida cada vez 

mais significativo. 

Desde a mais tenra infância, fomos criando "couraças" para proteger 

nossa verdadeira essência. Fomos adquirindo padrões sócios culturais que 

quando são rígidos e inflexíveis bloqueiam nosso processo de 

desenvolvimento. Vamos "levando" a vida, escutando apenas o que os outros, 

a sociedade e os nossos padrões nos dizem para fazer, muitas vezes, não 

dando ouvidos à nossa própria voz que vem do nosso coração, do nosso 

interior. 

Muitos nem sequer têm consciência dessa voz interior, outros tentam 

silenciá-la a qualquer custo. Estão ainda iludidos pelas pressões, 

determinações e medos impostos pela sociedade e pelo próprio ego: "Mas o 

que vão pensar de mim se eu fizer isto?" Certas pessoas têm medo do que 

pode vir a acontecer, mas esquecem de que a vida está presente no agora.  

E é no agora que o coração clama para que o sigamos, confiando e 

fluindo, pois é aí que está a verdadeira evolução e o verdadeiro aprendizado 



que trará a paz e a satisfação interior. Assim, o autoconhecimento nos leva ao 

desenvolvimento de nossa consciência, transcendendo as "couraças" e indo na 

direção da nossa verdadeira essência de amor, uma viagem que exige mais 

coragem do que segurança. 

Numa concepção humanista contemporânea, o ser humano é um 

contínuo poder ser, que possui potencialidades para ultrapassar as limitações 

das circunstâncias históricas.  A dúvida e a crítica sobre si mesmo são 

maneiras de se posicionar como aprendiz diante da vida e como alguém que 

procura a si mesmo. Temos um forte impulso à busca de uma identidade 

própria. 

Podemos assim dizer que a unidade fundamental de realização do ser 

humano é o ser pessoa. Ser corpóreo, psíquico, espiritual, ser-de-relações, ser 

de possibilidades, finito, e contingente, o homem autorealiza-se como pessoa. 

O existencialismo é aqui entendido como uma expressão do humanismo. E a 

relação entre a existência e o humano, é um tema que remonta as origens da 

própria história do humanismo.  

Ao pensar sobre o humanismo, conforme Pereira (2007) precisa-se ir 

ao encontro de sua essência, dos valores assumidos e incorporados no seu 

caráter durante o processo de formação antropológica e existencial. Assim, é 

preciso compreender o valor e a importância do “humanismo” e do 

“existencialismo” como entendimentos básicos para poder pensar o “ser” diante 

das suas decisões, escolhas, liberdade e responsabilidade. 

E, para poder interpretar as atitudes e escolhas do homem, diante das 

provocações de uma sociedade perversa, é preciso que se entenda o “ser” na 

sua existência. Aqui está o valor da psicanálise humanista, que nos leva a 

compreender a manifestação do inconsciente pela lógica da existência, como a 

interpretação do sentido do ser na sua vida. 

É o humanismo presente na essência do ser, que se comunica através 

dos pensamentos, simbologias, imagens, emoções, linguagens, e leva à 

personificação da formação de um caráter, de um estilo de vida. No momento 

em que o ser toma consciência da sua direção na existência e é capaz de 



interpretar o sentido de sua própria vida, então é capaz de mudar de direção, 

se assim o desejar.   

Por outro lado, se esquecer-se de si mesmo, passar a priorizar 

questões materiais e superficiais, desencadeia uma espécie de adormecimento 

do potencial do ser. Através do tratamento analítico, a pessoa começa a tomar 

consciência da condição essencial da liberdade para pensar, para refletir, para 

mudar, alcançando a verdade do ser, dá-se início a um processo de 

crescimento do seu potencial de amor próprio e à vida.  

Para isso, é necessário que se abra mão de qualquer espécie de 

dogma ou ideologia. Para viver em paz consigo mesmo, com seus semelhantes 

e gozar de boa saúde, é preciso buscar ser sempre mais verdadeiro e 

autêntico, mais humano, mais ético, mais sincero e mais honesto. O processo 

analítico é um caminho para a pessoa voltar-se para seu ser. Para isso, é 

necessário um processo de autoconhecimento, com uma decisão firme para 

fazer prevalecer sua saúde e sua realização. 

Na psicanálise, o humanismo aparece no vínculo entre o analista e o 

paciente quando se cria uma atmosfera de compreensão, de compaixão, da 

possibilidade de resolver a dor do paciente. Mas é preciso que a vontade de 

curar a ferida, seja de ambos, analista e paciente. 

O humanismo busca colocar no centro da existência o “homem” como 

um ser dotado de capacidade de reflexão, análise, decisão, autoconhecimento. 

E o tratamento analítico humanista ensina o ser a responsabilizar-se e utilizar 

seu potencial para alcançar sua dignidade humana. 

Segundo Wiesel, escritor judeu do livro "Almas de Fogo", quando 

morremos e nos encontramos com nosso criador não irá nos perguntar por que 

não nos tornamos um messias ou porque não descobrimos a cura para isso ou 

para aquilo? A única coisa que nos será perguntada neste momento tão 

precioso é: porque você não se tornou você? 

Essa é a sua principal responsabilidade! Pois, se não fosse, porque 

você seria tão incrivelmente singular? Todo mundo é diferente. Todo mundo 

tem alguma coisa a dar que ninguém mais no mundo tem. Cada ser é único. 

Será que isto já não seria o suficiente para você se entusiasmar por você 



mesmo? Mas, porque em nosso mundo existem tantas pessoas que não 

reconhecem sua importância e acabam sofrendo? 

 

3.   O objetivo da psicanálise humanista. 

 

   A psicanálise como ciência, na abordagem de Pereira (2009), está a 

serviço da humanidade, tendo como finalidade principal oportunizar as pessoas 

que sofrem de algum mal psíquico, meios para entender as repressões e 

sintomas psicossomáticos.  É um método, que na opinião do autor, deve estar 

a serviço da população em geral. É um tratamento que auxilia na saúde 

emocional.    Ainda para Pereira (2006) esta escola psicanalítica apresenta a 

compreensão de um inconsciente social em busca de sua humanização. 

            Esta presença constante nas incertezas e nas interpretações, com 

relação ao tratamento analítico de Freud a Fromm, fez com que a psicanálise 

humanista, e tudo que antecede Freud, transportassem-se para uma 

continuidade crescente e dinâmica. Mesmo sofrendo algumas críticas, teve 

fundamentação e reconhecimento para perpassar os tempo e ser hoje um 

instrumento que é compreendido como essencial na vida dos seres humanos.  

É a habilidade que contribui indistintamente com os dilemas humanos 

do presente, proporcionando consensualmente a integração entre analista e 

paciente, e as demais ciências que possibilitam o amor à vida nas modificações 

psicossomáticas e patológica, a um diferencial saudável na vida do ser 

humano. 

O humanismo, para Biancoli (prefaciando Pereira, 2006), é um conjunto 

de incorporações de pensamento e de uma prática de vida, com uma 

caminhada de milênios, enquanto que a existência da psicanálise data de um 

século. No ensaio que segue veremos que o encontro do humanismo com a 

psicanálise enriquece a ambos. Enquanto o humanismo questiona e interroga a 

psicanálise, esta, responde e esclarece muitos dos seus aspectos, oferecendo 

instrumentos de solução ao próprio humanismo.  



Distinguindo-se das outras linhas de pensamentos, mas incorporando, 

questionando e avançando seu percurso naturalmente. Sem se deixar 

contagiar pelas crenças e os respingos desagradáveis e aparentemente 

narcísicos, das diferentes experiências e explicações próprias de cada corrente 

que se fecham em si, para não poder aproximar da realidade necessária para 

compreender humanamente os fenômenos psicossociais.  

O fundamental nesta questão é a visão da natureza humana e suas 

influências, primeiro no processo saudável de interpretar as teorias, e segundo, 

de compreender a visão que todas buscam no sentido de humanizar o próprio 

ser humano. Fazer uma análise da fundamentação da teoria psicanalítica nos 

remete a buscar conhecer e entender a hipótese fundamental, a matriz da 

psicanálise.  

Para isso nos portaremos para o trabalho de Freud que por volta de 

1897 começou a se questionar a respeito dos relatos feitos por seus pacientes.  

Tudo o que os pacientes falavam era verdade? Foi então que Freud admitiu a 

existência de um mundo psíquico inconsciente com plena efetividade. Pode-se 

dizer que aí reside a matriz da psicanálise. Veremos que toda a história 

posterior do pensamento psicanalítico é uma tentativa constante de desvendar 

a subjetividade e sua relação com o mundo exterior. 

 Pereira (2009, p.7) ao analisar “o processo histórico da prática clínica 

na psicanálise”, faz uma retomada dos estudos realizado por Freud, 

considerado um grande médico e pesquisador na área da neurologia. Para o 

autor, a atitude de Freud era a favor de investir na pesquisa científica e 

formular novas hipóteses, abandonando aquelas que estavam obsoletas.  

Ainda Pereira (2009, p.9) cita o esboço da psicanálise, escrita por 

Freud: “são em si mesmos tão incompreensíveis como àqueles tratados por 

outras ciências, pela química ou física, por exemplo; mas é possível determinar 

as leis que aqueles processos obedecem, e seguir, por longos e ininterruptos 

períodos, sua relação mútua e interdependências”.  

O inconsciente, na concepção de Freud, transforma-se numa realidade 

cuja vastidão e poder até então ninguém suspeitava. O mundo interno se 

configura pela repressão, as pulsões instintivas, as fantasias inconscientes 



bem como pelas instâncias estruturais da personalidade que são o ego, id e 

superego. 

Segundo Pereira (2009) Freud teve sua formação e sua tese 

impregnada pela cultura científica da época. Sua teoria psicanalítica foi 

elaborada tendo como base os postulados filosóficos do materialismo, do 

patriarcado, do positivismo, do evolucionismo, do determinismo e do 

positivismo. Postulados estes que influenciaram na elaboração do método de 

tratamento.  

A psicanálise como teoria, está fundada na hipótese do inconsciente e 

nos mostra como psicologia pessoal, que o ser, ao viver no seu meio físico e 

social, está constantemente atribuindo significações às coisas e às outras 

pessoas com quem convive. E ao se interessar, não apenas pelo fato 

psicológico, mas pelo ato vivido pelo ser, a psicanálise nos mostra que o 

existente é um atribuidor de significações. E ainda, que ao lado das 

significações coletivas, convencionais, existem as significações pessoais. 

 Sendo a psicanálise uma práxis psicoterápica, toda tomada de posição 

teórica terá necessariamente reflexos na prática. E o processo psicanalítico, no 

entendimento de Fromm (1966), é em si mesmo uma busca da verdade. É o 

reconhecimento das motivações verdadeiras, uma vez que desmascara as 

racionalizações. O que leva o ser a reconhecer suas ideias, diferenciando as 

que derivam das emoções das que representam convenções, sem maior 

substância e profundidade. 

O objetivo básico da psicanálise é auxiliar o ser a distinguir entre a 

verdade e o engano. Outro objetivo realçado por Pereira (2009. p. 17) “é 

viabilizar a lucidez do paciente, tornando-o consciente de suas capacidades, 

elevando sua autoestima para que possa estar além das crenças e limitações 

de experiências frustrantes, principalmente de sua infância”. 

Conduzir o paciente a tomar consciência das suas potencialidades, é 

refletir sobre suas capacidades, que permanecem na obscuridade das suas 

condições de indecisões e dificuldades existenciais, geralmente advindas dos 

seus próprios conflitos neuróticos. 



Ao ser convidado a pensar e comentar sobre a teoria psicanalítica hoje, 

Pereira (2006) se depara com diferentes modos de olhar a vida, de buscar 

explicações, justificativas, de preocupações com os desígnios da humanidade. 

Este interesse se relaciona com a ciência psicanalítica, na tentativa de esboçar 

um pensamento, para refletir os comportamentos, acontecimentos, de uma 

sociedade complexa e contraditória. 

Assim, torna-se necessário que se entenda o homem em todos os 

sentidos do seu existir. Quem somos nós? Cada cultura, cada saber e cada 

pessoa procura dar-lhe uma resposta. E, pode-se dizer que a maioria das 

compreensões são reféns de certo tipo de visão. Por isso, nenhuma delas diz 

tudo, e todas são complementares. 

Pereira (2006) busca demonstrar a dimensão teórica e clínica da 

análise, na psicanálise humanista. Aprofunda-se nas concepções de Fromm, e 

defende que todas as teorias deram sua contribuição para que entendêssemos 

e compreendêssemos a complexidade do inconsciente e sua repercussão na 

qualidade de vida do ser humano. 

Fromm, na análise de Pereira (2006) defendeu com profunda sabedoria 

que a psicanálise humanista seria uma ciência do futuro, e que por isso não 

poderia ficar atrelada a determinismos e dogmas. Era necessária uma abertura 

transdisciplinar, para que junto com outras ciências, pudesse ampliar uma 

teoria mais abrangente e fidedigna para compreender o fenômeno que é o ser 

humano.  

Pois toda a ciência que se isola, se fecha em si mesma, acabará 

empobrecendo e tornando-se presa nas suas sombras, isolada, assumido 

como realidade somente o que é muito próximo, deixando de levar em conta 

esta multidimensionalidade, deixando de exercer a sua responsabilidade 

científica, dinâmica e humana. Podemos exemplificar este fato, que então se 

assemelha ao Mito da Caverna.  

Um isolamento em si, com dificuldade de crescer, produzir, ser útil, 

mas acima de tudo produtiva e comprometida com os demais conhecimentos e 

ciências. Também merece destaque no trabalho de Fromm, seu 



posicionamento aberto e flexível para estudar e compreender o homem em 

todo o seu ser multidimensional.  

Para ele, a psicanálise não serve só para a cura de doenças, mas 

também para a libertação íntima do homem. Também não é só uma terapia 

para eliminar os sintomas, mas um meio para promover o desenvolvimento e 

as potencialidades do homem. Assim pode-se dizer que a tese central da 

psicanálise humanista se baseia no princípio de que o ser humano deve ser 

entendido e analisado na sua totalidade subjetiva e objetiva, na sua condição 

humana existencial. 

Veremos que para falar em humanismo será necessário um 

posicionamento aberto e flexível, para se estudar e compreender o homem em 

todo o seu ser multidimensional. O que para Pereira (2006) nos remete a 

pensar sobre o homem e sua complexidade intelectual, emocional, social, 

religiosa, histórica e cultural. Assim, a humanidade dentro da psicanálise, surge 

como um princípio ético, dando sustentação ao valor da pessoa, 

“proporcionando-lhe dignidade, amor e reciprocidade”. 

Vários fatores inconscientes passam a estreitar ainda mais as relações, 

na expectativa de desvendar e compreender os dilemas inconscientes, 

impedindo o crescimento global e multidimensional do humanismo. Apesar das 

diversidades e divergências do ser humano, principalmente nas suas 

existências, vivencia as diversas frustrações que acabam prejudicando a 

ciência e consequentemente impedem os acontecimentos patológicos e 

humanos, apesar da sua complexidade existencial. E acabam rumando para as 

suas decadências na construção do isolamento e aprisionamento.  

Pode-se dizer que a base epistemológica da psicanálise humanista é a 

busca do entendimento sobre a natureza do homem bem como as 

necessidades que nascem dessa natureza. Pereira (2006) destaca como um 

dos avanços mais significativos que se deu através da análise humanista e de 

sua visão integral da totalidade do homem, o resgate inestimável do amor, na 

recuperação, emocional e orgânica de seus pacientes.  

Para isso torna-se necessário que se crie, a partir da relação 

terapêutica, a recuperação da confiança mútua, da reciprocidade, da amizade, 



do elo afetivo, do comprometimento em restabelecer a saúde do paciente. Essa 

relação terapêutica precisa levar o paciente a experienciar a aceitação de si 

mesmo, bem como a buscar no seu próprio íntimo, as capacidades produtivas 

necessárias para tratar o seu mundo neurótico. 

Um dos fundamentos da psicanálise humanista é descrever como 

aparece o ser através da sua fantasia, buscando demonstrar a diferença entre 

a realidade e a ficção, e que sua limitação consiste na necessidade da 

presença do outro. É na relação com o outro que nos conhecemos e podemos 

exercitar nossa humanidade. Mas, por incrível que pareça, com todo o 

excepcional progresso da ciência nas derradeiras décadas, criamos a 

sociedade dos deprimidos e dos comprimidos, porque no fundo nos sentimos 

oprimidos. 

Vivemos uma crise cultural sem precedentes na história deste mundo. 

Nunca, como hoje, os seres humanos mais sensíveis foram tão atormentados 

pela percepção de que algo em sua vida não está certo e precisa ser 

compreendido. Algo terrivelmente incômodo, que muita gente não identifica de 

modo correto e por isso se debate em inexplicável angústia. 

O sentimento de desconforto íntimo de numerosos homens e mulheres, 

velhos e jovens, leva-os, nos tempos atuais, ao desinteresse pela existência, 

ao medo do futuro, à renúncia de aspirações justas, ao desânimo em face dos 

desafios da sorte. O seu tratamento ordinário é feito com recursos 

farmacêuticos. E os resultados, frequentemente, revelam-se como meros 

paliativos. 

Desde Hipócrates, a Medicina estuda os distúrbios psíquicos, e na 

verdade ainda pouco se aprendeu. Depois de instalado em nosso ser, tais 

distúrbios podem se agravar rapidamente, e até nos conduzir a situações 

patológicas de consequências imprevisíveis, empurrando-nos mesmo para 

psicoses sutis ou manifestas. 

Um homem, quando está na existência, conforme Pereira (2007), não 

traz consigo somente uma carga hereditária ou um corpo físico, seu íntimo está 

permeado por uma existência subjetiva, incorporada por representações, 

internalizações, identificações, vivências, injustiças, fracassos, etc. 



A orientação teórica de Fromm (1971) sobre a existência tem a ver com 

a finalidade da psicanálise humanista de orientação social, que consiste em 

explicar as atitudes psíquicas e as ideologias socialmente pertinentes, e em 

especial, suas raízes inconscientes, em termos de sua influência das condições 

econômicas sobre as ânsias da libido.  

Essa orientação teórica se tornará uma epistemologia transdisciplinar, 

no momento em que a psicanálise entender e assumir, que este “homem” é 

constituído de uma totalidade de fatores, que acabam influenciando direta ou 

indiretamente suas atitudes e comportamentos, conscientes ou inconscientes. 

Temos observado em nossa prática de terapia analítica, que as 

pessoas que mais sofrem de depressão, são aquelas que atualmente estão em 

crise, ou refletindo sobre as questões ligadas ao psiquismo. Parece-nos que o 

conjunto de crenças e valores, que norteavam suas vidas até o momento, não 

estão mais dando conta de responder as suas inquietações interiores, 

principalmente àqueles aspectos relacionados a perdas reais, a que nos 

referimos anteriormente. 

É desta existência subjetiva, que segundo Pereira (2007) nascem as 

“atitudes psíquicas”. E este legado humanístico é incorporado ao ser.  

O ser humano tem necessidade de autoexpressão, e isso somente é 

possível quando se sente livre. Vitimado pela insegurança e pelo 

arrependimento, torna-se joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a 

liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, face ao estado sombrio em 

que se hominiza. 

O tratamento psicanalítico, para Fromm, é um método vivencial, 

extremamente criativo que possibilita a pessoa chegar a estágios mais 

elevados de humanidade. Assim, considera-se a análise, um lugar para 

vivenciar as emoções, para ressignificar seus medos, suas angústias, suas 

faltas de afeto e de isolamento. 

A psicanálise humanista entende e trabalha a análise como uma 

prática de autoconhecimento, ajuda a pessoa a tomar consciência de sua 

própria realidade, e a se libertar de suas ilusões enganosas. Ao refletir sobre a 

psicanálise humanista não podemos deixar de trazer presente a abordagem 



feita por Pereira (2007), para quem pensar a psicanálise é aproximar-se cada 

vez mais do lado humano presente no homem.  

Para o autor, o analista não tem condições de fazer suas 

interpretações ou aplicar seu método analítico independente de sua corrente 

teórica, sem antes entrar em contato com esta humanidade presente nas 

palavras, sentimentos e emoções verbalizadas durante a sessão de análise. 

            A análise assim entendida se defronta com a existência humana, com 

toda sua condição de erros e acertos de satisfações e insatisfações que 

acabam atingindo o ser humano. O tratamento, na psicanálise humanista, tem 

como objetivo despertar na pessoa um interesse maior pela sua própria vida, 

assumindo-a com responsabilidade, desenvolvendo todo seu potencial. 

 

 

4.    A recuperação da saúde psíquica na clínica humanista. 

 

 Para entender a teoria e a técnica psicanalítica, no tratamento das 

neuroses e psicoses, das patologias de origem inconscientes, dos sofrimentos 

e conteúdos emocionais que reprimem o processo de biofilia, precisamos ter 

conhecimento da estratégia transdisciplinar utilizada no tratamento com relação 

ao paciente. 

Como neste estudo nos detemos ao tratamento analítico numa 

abordagem de psicanálise humanista, cabe lembrar uma orientação de Fromm 

que considera necessário que se tenha uma visão profunda de todas as 

ciências que tenham relações de interesse com a própria psicanálise. É preciso 

que o futuro psicanalista estude a história das civilizações e tenha 

conhecimento de todas as teorias que dizem respeito ao homem. 

Pereira (2009) ao fazer uma análise da prática e do método de tratamento 

clínico lembra que no decorrer da história da psicanálise houve avanços e 

retrocessos. O autor parte do pressuposto de não determos a verdade absoluta 

sobre a praticidade da cura na utilização deste tratamento. Esta observação 

tem a ver com a enormidade de doenças, neuroses, psicoses, esquizofrenias e 



psicopatologias que ainda precisam ser mais estudadas e pesquisadas no 

âmbito da ciência psicanalítica. 

Ainda Pereira (2009), considera-se otimista e afirma que somos 

abertos a mudanças, porque é saudável entender que os resultados da cura 

psíquica estão relacionados à compreensão das estruturas emocionais 

presentes no inconsciente humano. Para o autor, a psicanálise tem a nobre 

missão de nunca desistir e encaminhar todos os seus esforços para aprimorar 

e desenvolver cada vez mais o seu método de tratamento das neuroses e 

psicoses.  

Assim, concordo que a análise pessoal nos leva ao autoconhecimento, 

nos possibilita sair da caverna pessoal, tomar conhecimento de nossas 

dificuldades emocionais e patológicas, para finalmente reunirmos energia 

psíquica e coragem para viver em plenitude e consciência uma vida de 

relacionamento pessoal, numa situação real e socialmente com dignidade. 

Assumo a psicanálise, como ciência, arte e instrumento de libertação. 

Destaca-se então como objetivo do tratamento na psicanálise 

humanista, o despertar no paciente um interesse maior pela sua própria vida, 

assumindo-a com mais liberdade e responsabilidade. O que segundo Pereira 

(2006, p.90), quando se atente a um paciente, “devemos compreender o seu 

estado emocional ou psicológico abarcando todos os aspectos de sua vida”.  

É essa totalidade que poderá lhe restituir a plenitude de um ser mais 

feliz e íntegro. Sabemos que as reações emocionais alteram o fisiológico no 

organismo. Quando estamos insatisfeitos com o trabalho ou profissão que 

exercemos, quando não nos encontramos na vida, quando cometemos 

repetidamente os mesmos erros e não conseguimos mudar de atitude.  

Quando passamos por uma decepção, desilusão, trauma e não 

conseguimos nos reerguer ou quando vivenciamos um conflito interior muito 

grande, e nosso organismo o absorve na forma de uma doença física. Bom, 

onde entra a Psicanálise Humanística em tudo isso? O fato é que, diferente da 

medicina tradicional ortodoxa, a psicanálise humanística enxerga o ser humano 

como um todo e não se preocupa especificamente com os sintomas 

apresentados e sim com as causas. 



Para Pereira (2007) a psicanálise pode, através de seu tratamento, 

reavivar e trazer à tona algumas emoções que nos ajudam a entender não só o 

trauma, mas também a trama complexa do pensamento, que gira em torno da 

culpa, do fracasso, da humilhação, da repugnância por si mesmo.   E é nessas 

situações, que segundo o autor, o trauma emocional pode aparecer de forma 

secundária, convertendo-se num sintoma. 

Mediante uma entrevista analítica, é possível comprovar que cada 

emoção tem relação com uma história de vida. Pode-se então afirmar que a 

maioria das doenças psicossomáticas é herdada num plano psíquico. Enquanto 

um médico, ao tratar de uma gripe, receita antitérmico para a febre, analgésico 

para a dor e vitamina C para aumentar a resistência, na clínica psicanalítica 

pesquisa-se o que fez com que a pessoa “absorvesse” aquela enfermidade. Ou 

seja, qual foi o desequilíbrio emocional ou o estado mental negativo que 

originou aquela doença.  

Desta maneira, indo na raiz da questão, consegue-se muito mais 

rapidamente e com grande eficácia, fazer com que a pessoa por si só se cure, 

entendendo e transformando dentro de si mesma, o que originou a doença ou 

desequilíbrio. 

 Na verdade é o resultado de todo um processo que deve e merece ser 

investigado, assim como o mal estar que tem causas e efeitos diferentes em 

cada pessoa. Esta pessoa deve ser tratada como um ser único e especial e 

não como um produto. 

A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em 

razão da fragilidade emocional que o aciona. Os vírus, as bactérias e os 

demais microorganismos devastadores não são os responsáveis pela presença 

da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas 

áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, 

favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia 

mantenedora da saúde. 

 Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio 

como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o 

corpo.Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece 



recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais 

tarde. 

A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da 

irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o 

organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias que bloqueiam as 

áreas por onde se dispersa a energia saudável, abrindo campo para as 

instalações das enfermidades. Graças à proliferação dos agentes viróticos 

degenerativos que ali se instalam. 

Considerando a problemática humana, existente no próprio indivíduo, o 

desconhecimento de si mesmo e tendo em vista os urgentes fatores que 

desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à 

alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio e pelos vícios, propõe-se que o 

homem conheça a si próprio a fim de se trabalhar. 

Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas sem 

alcançarem as causas profundas das enfermidades. “A cura sempre provém da 

força da própria vida, quando canalizada corretamente” 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após pesquisa e algumas leituras, foi possível fazer uma paralelo entre 

conceitos freudianos e compreender como são determinados os conflitos, como 

eram no caso da histeria e suas implicações com a repressão sexual de uma 

cultura e de um tempo. Percebe-se que atualmente as perturbações e os 

conflitos continuam associados às dificuldades ligadas ao social e ao 

econômico, porém o organismo psíquico continua com determinações e 

necessidades semelhantes. Mesmo em um mundo virtual, em uma sociedade 

globalizada este homem ainda conserva sua natureza humana,  

Numa concepção humanista contemporânea, o ser humano é um 

contínuo poder ser, que possui potencialidades para ultrapassar as limitações 

das circunstâncias históricas. A dúvida e a crítica sobre si mesmo são maneiras 



de se posicionar como aprendiz diante da vida e como alguém que procura a si 

mesmo. Temos um forte impulso à busca de uma identidade própria. 

Podemos assim dizer que a unidade fundamental de realização do ser 

humano é o ser pessoa. Ser corpóreo, psíquico, espiritual, ser-de-relações, ser 

de possibilidades, finito, e contingente, o homem autorealiza-se como pessoa. 

Assim, é preciso compreender o valor e a importância do “humanismo” como 

entendimentos básicos para poder pensar o “ser” diante das suas decisões, 

escolhas, liberdade e responsabilidade. 

E, para poder interpretar as atitudes e escolhas do homem, diante das 

provocações de uma sociedade perversa, é preciso que se entenda o “ser” na 

sua existência. Aqui está o valor da psicanálise humanista, que nos leva a 

compreender a manifestação do inconsciente pela lógica da existência, como a 

interpretação do sentido do ser na sua vida. 

No momento em que o ser toma consciência da sua direção na 

existência e é capaz de interpretar o sentido de sua própria vida, então é capaz 

de mudar de direção, se assim o desejar.  Por outro lado, se esquecer-se de si 

mesmo, passar a priorizar questões materiais e superficiais, desencadeia uma 

espécie de adormecimento do potencial do ser. 

O processo analítico é um caminho para a pessoa voltar-se para seu 

ser. Para isso, é necessário um processo de autoconhecimento, com uma 

decisão firme para fazer prevalecer sua saúde e sua realização. 

 

 

6.    BIBLIOGRAFIA 

Capra, Fritjof.O Ponto de Mutação. São Paulo. Editora Cultrix,1982. 

Contemporânea - Psicanálise e Transdisciplinariedade, Porto Alegre.n.05,  

Jan/Fev/Mar-2008.Disponível: www.contemporaneo.org.br/contemporanea.php. 

Cury, Augusto. Superando o Cárcere da emoção. São Paulo, Editora Planeta 
do Brasil, 2006. 

FROMM, Erich.A Linguagem Esquecida. Rio de Janeiro. Guanabara. 
KOOGAN.  S.A, 1983. 

http://www.contemporaneo.org.br/contemporanea.php


_____________. Do amor à vida: palestras radiofônicas organizadas por 
Hansd Jürgen Schultz. Rio de Janeiro.  Zahar Ed., 1986. 

JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. 2ª ed. Rio de Janeiro. Nova 
Fronteira, 2008. 

LAPLANCHE, Jean. Vocabulário de psicanálise. 4ª ed. São Paulo. Martins 
Fontes, 2008. 

May Rollo. A arte do aconselhamento psicológico, pg. 159, 4 a ed. Ed. Vozes, 
1987. 

PEREIRA, Salézio Plácido.Considerações sobre a Psicanálise Humanista de 
Erich Fromm. Santa Maria/RS. Ed ITPOH, Impressão UFSM, 2006. 

___________________. O Dilema do Ser Humano na Existência. Santa 
Maria/RS. Ed ITPOH, 2007. 

_________________. A Teoria e a Prática Clínica de Freud a Fromm.Santa 
Maria/RS.Ed ITPOH, Impressão UFSM, 2009. 

Revista 21/22: Psicanálise, O inconsciente em Sartre e Politzer, Pires, 
Eginardo, Guanabara - RJ. Edições Tempo Brasileiro Ltda, l961. 

Revista: Língua Portuguesa – Ano II - Especial Psicanálise e Linguagem – Maio 
de 2007, Ed. Segmento. p. 35  

Rubert, Silvania – Relações Vinculares e Narcisismo. Artigo. Santa Maria, 
ITPOH, 2009. 

SARTRE, Jean-Paul.Esboço para uma teoria das emoções. Tradução Paulo 
Neves – Porto Alegre. L&PM, 2008.  

SEGAL, Julia; Trad. Carlos Mendes Rosa. Fantasias.São Paulo. Ediouro, 2005. 

SILVA, Silvia Maria Cintra da.A Constituição Social do Desenho da Criança. 
Campinas. Mercado das Letras, 2002. 

UMRIGAR, Thrity N. A doçura do mundo: o melhor lugar do mundo é um só: 
perto daqueles que amamos.  Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008. 

VISCOTT, David Steven. A linguagem dos sentimentos. São Paulo, Summus, 
1982. 

WEIL, Pierre & TOMPAKOW, Roland. O Corpo Fala – a linguagem silenciosa 
da comunicação não verbal. Petrópolis, Vozes, 40ª ed., 1986. 

 

 

 

 

 


