
 

 1 

A arte de escutar 

Erich Fromm 

Ed. Paidós, Barcelona, 1993 – Tradução de Patrícia Schneider. 

 

 

SUMÁRIO 

 

Prólogo (de Rainer Funk).......................................................................................  13 

I. Fatores do Tratamento Psicanalítico .................................................................  19 

1. Os fatores terapêuticos segundo Sigmund Freud e crítica ................................ 19 

2. Neuroses benignas e malignas com um caso de neurose benigna .................... 26 

3. Fatores constitucionais e outros ........................................................................... 35 

II. Aspectos terapêuticos da psicanálise ................................................................ 47 

1. O conhecimento de si mesmo e a idéia psicanalítica do homem......................  47 

a) a finalidade da psicanálise .......................... ...................................................... 47 

b) a finalidade terapêutica de Sigmund Freud e crítica ......................................... 49 

c) a idéia freudiana da criança e crítica .................................................................. 53 

d) a importância das experiências infantis na terapia.............................................. 59 

e) a psicanálise na prática ..................................................................................... 62 

f) a contribuição de Harry Stack Sullivan à idéia psicanalítica do homem ............... 65 

g) a doença dos nossos tempos como desafio à psicanálise ................................. 68 

2. Condições da terapia psicanalítica .................................................................... 73 

a) a capacidade de desenvolvimento psíquico ...................................................... 73 

b) o indivíduo é responsável por seu desenvolvimento psíquico ........................... 77 

c) a capacidade de perceber subjetivamente a realidade ..................................... 81 

d) a influência da cultura e da sociedade .............................................................. 84 

e) a dinâmica do desenvolvimento psíquico e a liberdade do homem..................... 88 



 

 2 

3. O efeito da terapia psicanalítica ......................................................................... 93 

4. A relação terapêutica durante a psicanálise....................................................... 99 

a) a relação entre o psicanalista e o analizando ................................................... 99 

b) as condições do psicanalista ............................................................................. 103 

c) a atenção ao analizando .................................................................................... 107 

5. Missão e métodos da psicanálise ...................................................................... 111 

a) mobilização das energias inconscientes e indicação de alternativas...................  111 

b) a sublimação, a satisfação do instinto e a renúncia ao instinto, como exemplo as 

perversões sexuais ................................................................................................ 114 

c) importância da resistência ................................................................................. 118 

d) transferência, contratransferência e relação real .............................................. 122 

e) sobre a interpretação dos sonhos ..................................................................... 125 

6. Cristiane. Observações sobre o método terapêutico e a compreensão dos sonhos  

frente a um histórico.................................................................................................. 130 

a) as três primeiras horas e o primeiro sonho ....................................................... 130 

b) o segundo mês de tratamento e o segundo ano .................................................. 142 

c) continua o tratamento e terceiro sonho ................................................................ 150 

d) quarto sonho e considerações gerais .................................................................... 161 

7. Outros métodos para tratar as modernas neuroses  de caráter ............................ 170 

a) mudar a forma de agir ........................................................................................... 170 

b) criar interesses ...................................................................................................... 171 

c) aprender a pensar criticamente .............................................................................. 174 

d) conhecer a si mesmo e tornar consciente o inconsciente....................................... 177 

e) tornar-se consciente do próprio corpo ..................................................................... 181 

f) concentrar-se e meditar .......................................................................................... 184 

g) descobrir o próprio narcisismo ................................................................................ 187 

h) auto analizar-se ...................................................................................................... 196 

8. A técnica psicanalítica ou a arte de escutar ............................................................ 200 



 

 3 

 

Bibliografia ................................................................................................................... 203 

Índice Analítico e de nomes ........................................................................................ 211 

 

 

PRÓLOGO 

 

 Erich Fromm é muito conhecido como psicanalista. Praticou a psicanálise durante 

mais de cinqüenta anos e durante mais de quarenta foi analista didata, supervisor e 

professor de institutos de formação e aperfeiçoamento de psicanálise de Nova York e 

México. As pessoas que se analisaram com ele conheceram seu rigor em busca da verdade 

e na crítica, sua intimidade e sua relação com os outros. Fromm sempre fazia projetos para 

explicar por escrito e publicar sua particular forma de relação analitica, porém não chegou a 

se concretizar. Assim, adquiriram um valor permanente as informações sobre a relação de 

Fromm com o paciente que teria adiante, com os analistas em formação, ou com os colegas. 

Merecem ser mencionados, sobre tudo, os trabalhos de R.U. Akeret (1975), G. Chrzanowski 

(1977), R.M. Crowley (1981), D. Elkin (1981), L. Epstein (1975), A. H. Feiner (1975), A. 

Gourevitch (1981), M. Horney Eckardt (1975, 1981 e 1983), J. S. Kwawer (1975), B. Landis 

(1975, 1981 e 1981a), B. Luban-Plozza e U. Egle (1982), M. Norell (1975 e 1981), D.E. 

Schecter (1971, 1981, 1981a e 1981b), J. Silva Garcia (1984 e 1990), R. Spiegel (1981 e 

1983), E. S. Tauber (1959, 1979, 1980, 1981, 1981a e 1988), E. S. Tauber e B. Landis 

(1971), E. G. Witenberg (1981) e B. Wolstein (1981), assim como os artigos dos discípulos 

mexicanos de Fromm na revista de Psicanálise, Psiquiatria e Psicologia de 1965 a 1975 e 

nas publicações subseqüentes do Instituto de Psicanálise do México, fundado por Fromm 

(Memória e Anuário). Os artigos de M. Bacciagaluppi (1989) e R. Biancoli (1987) recorrem 

aos trabalhos citados e aos originais de Fromm inéditos até agora. 

 Destes que o próprio Fromm publicou sobre questões da terapia psicanalítica pode 

ter-se agora uma recontagem: um capítulo sobre sua idéia de sonho (in E. Fromm, 1951ª), 

um artigo sobre “O caso do pequeno Hans” freudiano (E. Fromm, 1966k) e pensamentos 

sobre questões de técnica terapêutica (dispersos in E. Fromm, 1979ª), assim como na 

epígrafe “Sobre a Revisão da Terapia Psicanalítica” (in E. Fromm, 1990a). a entrevista que 

fez a Fromm em 1963, Richard I. Evans, sobre sua idéia de terapia, publicada sem seu 

consentimento em inglês, italiano e outros idiomas (E. Fromm, 1966f), não pode servir de 
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fonte, porque se atém muito pouco ao dito por Fromm e, por conseqüência, a juízo deste, tal 

publicação “de nenhum modo pode dar boa idéia de sua obra” e “não serve, nem de 

introdução, nem de compendia delas”. No presente volume se recorre a algumas expressões 

de Fromm nesta entrevista sobre a relação terapêutica, porém fielmente transcritas da fita 

gravada. 

 Os textos publicados pela primeira vez neste volume não são um manual de terapia 

psicanalítica, nem servem para suprir a falta de explicações de Fromm sobre a chamada 

técnica psicanalítica. Não foi por falta de sorte que Fromm não escreveu um manual de 

terapia psicanalítica e nem fundou uma escola sua. A peculiaridade de sua relação 

terapêutica não pode encerar-se em uma “técnica psicanalítica”, e o psicanalista não pode 

esconder-se atrás de uma fachada de conhecimentos práticos especiais. 

 Os textos deste volume oferecem informação sobre o Fromm terapeuta e sua relação 

com o homem doente de nosso tempo. Sua relação terapêutica não se caracteriza por 

abstrações e teorias pomposas, nem por um “domínio diagnóstico diferenciado dos dados do 

paciente”, e sim por sua capacidade de percepção própria e independente  dos problemas 

fundamentais do homem. 

 De suas idéias sobre o paciente e de sua relação com ele desprende-se em relação a 

sua postura humanista. Não vê o paciente como um objeto, nem como pessoa 

fundamentalmente distinta. Entre o analista e o analisado se sente uma solidariedade 

profunda, fundada no que o analista tem aprendido ao tratar a si mesmo e segue disposto a 

aprender, em vez de esconder-se por trás de uma “técnica psicanalítica”. O analista é para si 

mesmo seu paciente mais próximo, e seu paciente se converte em seu analista. Fromm 

pôde levar a sério seu paciente, pois levava a sério a si mesmo. Pode analisar o paciente 

porque se analisa e se faz analisado pelo paciente em sua percepção das 

contratransferências. 

 Nenhum texto publicado neste volume pela primeira vez foi encontrado de forma 

original, e sim em transcrições inglesas de fragmentos de uma conferência, uma entrevista e 

um seminário. Foi tentado conservar o caráter oral destes textos, em sua maioria, sem 

original escrito. Eu tenho escolhido ou acrescentado à ordenação, à classificação e seus 

epígrafes dos textos, com exceção do último. De resto, destaco com colchetes os 

acréscimos importantes. As transcrições inglesas podem ser vistas no Erich-Fromm-Archiv 

(Ursrainer Ring 24, D-7400 Tübingen). 

 A primeira parte deste volume se titula “Os fatores do tratamento Psicanalítico”, e 

reproduz uma conferência sobre “The Causes for the Patient’s Change in Analytic 
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Treatment”, produzida por Fromm na Sociedade “Harry Stack Sullivan” em 25 de setembro 

de 1964, durante a inauguração do novo edifício do Instituto “William Alanson White” de 

Nova York. Esta conferencia se caracteriza especialmente porque nela Fromm faz uma 

distinção entre neurose benigna e maligna e assinala claramente os limites do tratamento 

psicanalítico. (véase E. Fromm, 1979a). 

 Os trechos que publicamos da transcrição do seminário de 1974 não somente 

oferecem informações diretas sobre o Fromm terapeuta (ao que contribuem sobre tudo as 

observações que fez sobre um caso em particular), e sim também sobre sua idéia das 

modernas neuroses de desenvolvimento e das necessidades de certos requisistos na sua 

terapia. Alguns fragmentos do seminário de 1974 têm-se ampliado com explicações dadas 

na citada entrevista de 1963. a última parte, com o título do mesmo Fromm, “A técnica 

psicanalítica, ou a arte de escutar” foi redigida pouco antes de sua morte em 1980 e havia 

de servir de introdução à publicação de fragmentos do seminário de 1974. 

Rainer Funk 

Tubinga, janeiro de 1991. 
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I. Fatores do Tratamento Psicanalítico 

1. os fatores terapêuticos segundo Sigmund Freud e crítica. 

 Falando dos fatores que levam a cura psicanalítica, creio que a obra mais importante 

que se tem escrita sobre o tema é o trabalho de Freud Análisis Terminable e Interminable*, 

um de seus trabalhos mais brilhantes e se posso dizer, um dos mais valorosos, ainda que 

nunca faltasse valor em nenhum escrito de Freud. Não o redigiu muito antes de sua morte e, 

de certo modo, representa um último compêndio seu sobre a cura psicanalítica. 

Seguidamente, quero fazer um breve resumo das principais idéias deste escrito, para 

comentar e, talvez, fazer sugestões. 

 Em primeiro lugar, o interessante deste trabalho é que Freud expõe uma teoria da 

psicanálise que, na realidade, não tem mudado desde o início. Sua idéia da neurose é a de 

um conflito entre o instinto e o Eu: ou o Eu não é bastante forte, ou os instintos são 

demasiados fortes; porém, em todo caso, o Eu é um obstáculo e não é capaz de resistir o 

enfrentamento dos impulsos instintivos e por esse motivo ocorre a neurose. O que está de 

acordo e é conseqüente com sua teoria primitiva, e, além disso, a expõe em sua essência 

sem tratar de enfeitá-la nem modificá-la. Disso se segue que a cura psicanalítica consiste 

essencialmente no fortalecimento do Eu que na infância foi demasiado débil, capacitando-o 

agora para confrontar os impulsos instintivos, em um período em que o Eu será bastante 

forte. 

 Em segundo lugar, o que é “cura” para Freud? Vou deixar bem claro e citarei duas ou 

três frases: primeiro “que o paciente já não padeça das causas de seus sintomas e já tenha 

superado suas angustias assim como suas inibições” (Análise Terminável e Interminável, 

op.cit., pág.222). tem outra condição muito importante. Freud não crê que a cura dos 

sintomas, que o desaparecer dos sintomas, por si mesmo, constitua a cura. Somente 

quando o analista está convencido de que emergiu a superfície suficientes elementos 

inconscientes – os quais explicariam o desaparecimento dos sintomas – poderá estar 

convencido de que o paciente se curou  e não é provável que se repitam os sintomas 

anteriores. Na realidade, Freud disse que a psicanálise contém os instintos, fala da 

“dominação da pulsão”, e de que faz do instinto mais “acessível a todo tipo de influência por 

outros desejos que existem dentro do Eu” (op.cit., págs 227-228). Primeiro, se faz com que 

os instintos cheguem a consciência, - pois, como, se não, poderíamos dominá-los? - e 

depois, durante a psicanálise, o Eu adquire mais força, até ganhar o que não pode adquirir 

na infância. 
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 Terceiro que fatores cita Freud, em Análise Terminável e Interminável, como 

determinantes dos resultados da análise: a cura ou seu fracasso? Cita três fatores: primeiro, 

a “influência de traumas”; segundo, a “intensidade constitucional das pulsões”; e terceiro, a 

“alteração do Eu” durante a defesa frente o surgimento dos instintos. (op. cit., pág. 227). Há 

um prognóstico desfavorável quando, à força constitucional dos instintos acrescenta uma 

modificação negativa do Eu no conflito de defesa. Não me deterei nisto, pois Freud não se 

fez muito claro em seu trabalho e nos levaria muito longe. Falarei brevemente sobre seu 

modo de entender os dois primeiros fatores, a saber, o efeito dos traumas e a força 

constitucional  dos instintos. 

 É sabido que, para Freud, o fator constitucional da força dos instintos é 

importantíssimo em seu prognóstico da cura de um paciente de sua doença. É curioso que 

em toda sua obra, desde seus primeiros escritos até este último, insistisse na importância 

dos fatores constitucionais, enquanto que nem os freudianos, nem os não-freudianos, 

tenham feito, no máximo, e também render homenagens da boca pra fora sobre esta idéia. 

 Assim, disse Freud, um fator desfavorável para a cura é a força constitucional dos 

instintos, ainda que, acrescenta, o Eu seja de uma fortaleza normal. Segundo, ainda assim a 

modificação do eu, disse, pode ser constitucional. Em outras palavras ele vê um fator 

constitucional por dois lados: o lado dos instintos e do eu. E ainda toma outro fator 

desfavorável: a parte da resistência que se origina no instinto de morte. Naturalmente, se 

trata de uma adição procedente de sua teoria posterior. Porém em 1937, quando escreve 

Análise Terminável e Interminável, o considera também um fator desfavorável para a cura. 

(ver págs. 244 e sigs.) 

 Que condição é favorável para a cura segundo Freud? No trabalho do qual falamos 

quanto mais forte for o trauma, mais possível será a cura, coisa que muitos não se deram 

conta ao ver a teoria de Freud. Entrarei nesta questão do porque é assim e por que creio 

que assim pensava Freud, ainda que não falasse muito nisso. 

 A pessoa do psicanalista é outro fator que deve ser favorável para a cura. Em seu 

último escrito, Freud faz uma observação muito interessante sobre a situação analítica que 

merece ser citada, é que o analista “necessita de alguma superioridade para servir ao 

paciente como modelo em certas situações analíticas e como professor em outras. Por 

último, não se esquecer que o vínculo analítico se fundamenta no amor pela verdade, isto é, 

no reconhecimento da realidade objetiva e que exclui toda ilusão e todo engano”. (Op. cit., 

pág. 249) Creio que Freud faz uma afirmação importantíssima e clara. 
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 Uma última palavra sobre a teoria de Freud, que não foi dita explicitamente, porém 

está implícita e atravessa toda sua obra, se é que eu tenha entendido bem: Freud teve 

sempre uma idéia mecanicista da cura. Como é sabido, a idéia de princípio era que 

revelando-se ou descobrindo o aspecto reprimido, até tornar-se consciente, saindo do 

sistema, para dizer assim. Isto se chamava “abreação”, com uma idéia muito mecanicista, 

como o tirar pus de uma inflamação e se crê que isto ocorria de modo inteiramente natural e 

automático.  

 Pois bem, Freud e outros tantos psicanalistas compreenderam que isto não é certo, 

pois se assim fosse, os que mais exteriorizam sua insanidade seriam os mais certos, porque 

desafogam, colocam as coisas fora do sistema..., porém não são os mais sãos. Assim, 

Freud e outros psicanalistas abandonaram esta teoria, ainda que a substituíssem por uma 

idéia menos explícita: a de que o paciente compreende ou, empregando outra expressão, se 

faz consciente de sua realidade inconsciente, seus sintomas, sensivelmente, desaparecerão. 

Ou seja, que na realidade não tem que fazer nenhum esforço especial, salvo o de recorrer a 

consulta do psicanalista, dizer o que lhe ocorre e superar os problemas que esconde com 

força. Porém, digamos que nada depende de um esforço particular do paciente, nem de sua 

vontade particular: ele se curará, supondo que consigamos vencer suas resistências e lhe 

ajudemos a conhecer o reprimido. Se trata de uma idéia não tanto mecanicista como a 

primitiva teoria de Freud da abreação, porém segue sendo um pouco mecanicista, segundo 

eu entendo. Dá a entender que a coisa é fácil no sentido de que todo paciente se dará bem 

com somente a descoberta do reprimido. 

 Agora quero fazer mais comentários, adições e revisões a estas idéias de Freud 

sobre as causas que produzem a cura. Em primeiro lugar, quero dizer que, se nos 

perguntarmos o que é a cura psicanalítica, creio que o que une ou é comum a todos os 

analistas é a idéia fundamental de Freud de que a psicanálise pode definir-se como o 

método que trata de descobrir a realidade inconsciente de uma pessoa, supondo-se que, 

neste descobrimento, o paciente tem uma oportunidade de melhorar. Enquanto tivermos isto 

presente diminuirá a importância de muitas polêmicas entre as diversas escolas. Tendo 

verdadeiramente presente e sabendo o quão difícil e enganoso buscar a realidade 

inconsciente de uma pessoa e então não nos irritarmos tanto porque outros tentam fazer o 

mesmo de maneira diferente, perguntando-nos ao invés disso, qual a maneira, que método e 

qual orientação seria a mais contundente a este objetivo, a finalidade de tudo o que possa 

chamar-se psicanálise. Em minha opinião, todo método terapêutico que não se proponha a 

esta finalidade, mesmo sendo muito estimada, porém não terá nada a ver com psicanálise e 

neste ponto é onde quero traçar uma clara linha divisória. 
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Quanto a idéia de Freud de que o trabalho psicanalítico pode assemelhar-se a 

reforçar um obstáculo contra a investida dos instintos, não quero fazer objeção, porque creio 

poder dizer muitas coisas a seu favor. Especialmente tratando-se de  distinguir entre psicose 

e neurose, creio que nos vemos, na realidade, frente a fragilidade do eu e diante do 

desconhecido de que uma pessoa desabe e outra não, ao choque de certos impulsos. Assim 

não nego a validez da idéia geral de que a fortaleza do eu tem algo relacionado com o todo. 

Não obstante, e com certa reserva, me parece que o principal da neurose e cura não está 

precisamente em “de um lado as paixões irracionais e de outro o eu, protegendo a 

enfermidade”. 

Há outro conflito, a batalha entre duas classes de paixões, as arcaicas, irracionais, 

regressivas, contra as demais paixões da personalidade. Vou ser um pouco mais claro para 

que me entendas. Chamo de paixões arcaicas a intensa destrutividade, a intensa fixação à 

mãe e ao narcisismo, o narcisismo extremado. 

Por fixação intensa entendo o que chamaria de simbiose, ou que numa terminologia 

freudiana se chamaria fixação pré-genital à mãe. Refiro-me a essa profunda fixação que na 

realidade tem como objetivo o regressar ao seio materno ou inclusive regressar a morte. O 

mesmo Freud dizia em seus últimos escritos que havia subestimado a importância da 

fixação pré-genital. Como em toda sua obra havia insistido tanto na fixação genital, 

subestimando o problema da menina. Enquanto que o menino, pode aceitar-se que comece 

pela fixação erótica pela genital pela mãe, porém falando de uma menina seria um absurdo. 

Freud compreendeu que há muita fixação pré-genital pela mãe – é dizer, fixação não sexual, 

no sentido mais estrito – que há tanto entre os meninos quanto as meninas e que não havia 

prestado atenção suficiente em sua obra no geral. Porém esta observação de Freud ficou 

pouco perdida nas obras sobre psicanálise e quando os psicanalistas fala da fase edípica, 

do conflito edípico e todo o caso, costumam pensar na fixação, no apego, genital, não 

genital, na mãe. 

Por destrutividade, não a essencial à vida, ao serviço da vida, nem ainda 

secundariamente em defesa a vida, como o almejar, e sim aquela para a qual o destruir é 

um fim em si mesmo. Eu a chamo de necrofilia. Em meu livro “O coração do homem” (E. 

Fromm, 1964ª, GA II), pode se ver uma explicação do que é na realidade uma patologia 

grave e quais suas causas. 

Frente a estas paixões, malignas – malignas porque estão relacionadas com doenças 

graves, são as causas delas – acredito que o homem tenha também outras paixões: a 

paixão de amar, a paixão do interesse pelo mundo: tudo que se chama, digamos “eros”; o 
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interesse, não somente pelas pessoas, e sim pela natureza, o interesse pela realidade, o 

gosto pelo pensar e todos os interesses artísticos. 

Hoje está na moda falarmos daquilo que os freudianos chamam de Eu, creio que 

buscando o mal refúgio de querer descobrir o Mediterrâneo, porque, fora a ortodoxia 

freudiana, não há duvida nenhuma de que há muitas funções mentais não produzidas pelos 

instintos, no sentido sexual. E creio que, de certo modo, esta nova insistência no Eu supõe 

um retrocesso ao que era mais valioso no pensamento de Freud, a saber, sua insistência 

nas paixões. Em certo sentido, o conceito da força do Eu é significativo, porém o Eu é 

essencialmente o realizador das paixões, de paixões malignas e paixões benignas. O que 

importa no homem, o que determina sua ação, o que constitui sua personalidade, é que tipo 

de paixão que o move. Para dar um exemplo, digamos que o interesse dele seja pela morte, 

a destruição e tudo o que não está vivo, que chamo de necrofilia, e o interesse apaixonado 

por tudo o que é vivo, que chamo de biofilia. Ambos são paixões, não são produtos lógicos, 

não estão no Eu, e sim fazem parte da personalidade toda. 

Pois bem, estas não são funções do Eu, e sim de tipos de paixões. E esta é uma 

revisão que sugiro a toda a teoria de Freud: o principal o principal não é a luta do Eu contra 

as paixões e sim, a luta de uma paixão contra outra. 

 

2. NEUROSE BENIGNA E MALIGNA, COM UM CASO DE NEUROSE BENIGNA. 

 Antes de entrar na questão do que é cura psicanalítica, ou que fatores a conduzem, 

temos que considerar e pensar, naturalmente, que tipos de neuroses existem. Bom, são 

muitas as classificações das neuroses, e muitas as modificações destas classificações. Há 

pouco, Karl Menninger disse que a maioria delas não tem um valor especial, porém não 

propôs outra dele e nem que recomende. Eu queria propor a seguinte classificação, de certo 

modo muito simples, a diferença entre a neurose benigna e maligna. 

 Sofrem de neurose benigna, ou leve, as pessoas que não tem caído nas paixões 

malignas, porém adoecem de traumas graves. E estou completamente de acordo com Freud 

quando diz que há mais probabilidade de cura em caso de traumas graves. Porque se o 

paciente passou por um trauma grave sem tornar-se psicótico nem mostrar enfermidades 

alarmantes, demonstra verdadeiramente que tem muita força do ponto de vista 

constitucional. Estes casos de neuroses que não atingem gravemente a estrutura do caráter, 

ou seja, que este não mostra graves regressões, formas extremas de paixão malignas, creio 

que oferecem maior possibilidade de ação ao psicanalista. Ainda que, naturalmente, requer 

muito esforço  esclarecer, fazer chegar na consciência, o que o paciente tenha reprimido, ou 
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dizer, a qualidade dos fatores traumáticos e as reações do paciente a eles, que costumam ir 

com muita frequência no sentido de negá-los na realidade. 

Coloco um exemplo de neurose benigna com um caso de uma paciente de 25 anos 

de idade: é solteira e tem um sintoma de homossexualidade. Desde os 18 anos só tem tido 

relacionamentos homossexuais com outras mulheres. Quando chega a consulta do 

psicanalista, está tendo uma relação com uma dançarina de cabaré, a visita todas as noites, 

se embebeda, se deprime, tenta sair deste círculo vicioso, porém volta a submeter-se a sua 

amante que a trata de modo detestável. No entanto, lhe assusta pensar em deixá-la, e está 

intimidada pelas ameaças da outra em abandoná-la, que segue com ela. 

Se trata de um quadro muito ruim: um caso de homossexualidade, porém muito 

caracterizado por esta angústia constante, leve depressão, falta de sentido na vida, etc. no 

histórico desta jovem nos encontramos uma mãe que durante muito tempo foi amante de um 

rico, e somente dele. De suas relações nasceu esta menina. De certo modo, o homem era 

bastante fiel, mantinha as duas, porém não era um pai declarado e não era presente. A mãe 

era muito intrigante e usava a menina para tirar dinheiro do pai. Mandava a menina pedir, o 

chantageava com ela, e rebaixava a menina tudo que podia. A irmã da mãe era dona de um 

bordel. Quis induzir a menina à prostituição e, com efeito, a menina, tão pequena como era 

na época, mostrou-se nua para dois homens por dinheiro. Talvez necessitasse um bom 

ímpeto de energia para não precisar voltar a fazer aquilo. Porém estava muito confusa, pois 

imaginem que apelidos lhe poriam os meninos do bairro, sabendo que não somente era uma 

menina sem pai e ainda sobrinha de dona de bordel. 

Assim, aos quinze anos, havia chegado a ser uma menina muito temerosa e retraída, 

sem fé nenhuma na vida. Então, o pai em um de seus anseios a mandou ao instituto e para 

a universidade nos EUA. Não podia haver maior mudança de cenário para a menina. Agora 

se via num colégio muito elegante e ali havia uma menina que, digamos, gostou dela e lhe 

teve muito afeto e começaram uma relação homossexual. Pois bem, não há nada de 

surpreendente nisto. Parece-me bastante normal que uma menina amedrontada, com um 

passado como o seu tenha uma aventura sexual com qualquer homem, mulher ou animal 

que lhe mostre um afeto real. Foi a primeira vez que saiu do inferno. Depois teve outras 

relações homossexuais e regressou a seu país, voltando à mesma miséria, à insegurança e 

ao sentimento de vergonha. Então, encontra a mulher a qual falamos no princípio, que lhe 

impõe uma relação de obediência. E é quando pede ajuda ao psicanalista.  

O que ocorreu durante a psicanálise – de um dos anos, creio – foi que, primeiro, 

abandonou a sua amante homossexual, viveu sozinha por um tempo, depois começou a 
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encontrar-se com homens, gostou de um, se casou com ele e nem sequer ficou frígida. Pois 

bem, não se tratava evidentemente, de nenhum caso de homossexualidade verdadeira. E 

digo “evidentemente” já que muitos não vão concordar por crer que neste caso há tanta 

homossexualidade como talvez haja potencialmente na maioria das pessoas.  

Na realidade, era uma jovem com um medo mortal à vida, o que pode compreender-

se por seus sonhos. Era como uma mulher saída de um campo de concentração que tivesse 

condicionado por esta experiência todos seus temores e todas suas expectativas. Porém, 

num prazo relativamente breve, tendo em conta o tempo que exige normalmente a 

psicanálise, esta paciente chega a ser uma jovem perfeitamente normal, com reações 

normais. 

Expus este exemplo precisamente para mostrar porque creio, e opino que crê Freud, 

na importância do papel que representa o trauma na gênesis da neurose, em comparação 

com os fatores constitucionais. Se bem que, o que Freud entende por trauma é diferente do 

que eu entendo: ele consideraria que um trauma é essencialmente de caráter sexual e o 

buscaria numa idade tenra. Eu creio que, frequentemente, o trauma é um processo 

prolongado no qual uma experiência sucede a outra, resultando finalmente uma soma e, 

mais que uma soma, um acúmulo de experiências: as vezes de um modo que não me 

parece muito diferente ao das neuroses de guerra, quando se chega a um ponto de 

sofrimento no qual se adoece. 

Em todo caso, o trauma é algo que ocorre no ambiente e é uma experiência vital, uma 

experiência da vida real, porém, na essência, a estrutura fundamental do caráter desta 

jovem e desta classe de pacientes não tem danos graves. Por isso, se o processo 

terapêutico pode servir para que superem a neurose reativa, talvez ofereçam para fora um 

quadro bastante grave, porém tenham muita probabilidade de cura num prazo relativamente 

breve porque constitucionalmente estão sãos. 

Neste sentido deve-se repetir que o trauma deve ser muito profundo para perturbar. 

Por exemplo, se considera traumático ter tido um pai fraco e uma mãe forte deve perguntar-

se quantas pessoas se conhece com pais fracos e mães fortes e que, não obstante, são 

bastante normais. Em outras palavras, se quero explicar a neurose por um feito traumático, 

ele deve ser tão extraordinário que não me permita citar uns quantos casos de perfeita 

saúde apesar de haver-lo vivido também. Por isso, creio que quando somente podemos 

alegar haver tido um pai fraco e uma mãe forte deve-se pensar na probabilidade de fatores 

constitucionais que predisponham à neurose e convertam em traumático um sucesso que, 
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em condições ideais, não haveria doença. O que não me disponho aceitar é que a doença 

grave de uma pessoa se explique pelo que a tantas outras não ocasionou doença grave. 

O mesmo ocorre quando nos deparamos com uma família de oito filhos, um doente, 

os outros não. A explicação mais comum é que, bom, pois se trata do filho mais velho ou o 

segundo ou do meio, vai saber quem e por isso sua experiência tem sido tão distinta dos 

demais. É uma explicação muito bonita para os que querem descobrir comodamente o 

trauma, porém para mim é uma explicação de preguiça mental.  

Naturalmente pode haver uma experiência traumática que nos seja desconhecida, isto 

é, que não havia aparecido em análise. E se o psicanalista tem a habilidade de descobrir 

esta experiência traumática verdadeiramente profunda e pode mostrar a importância que 

teve para o desenvolvimento da neurose, pois muito bem. Quero dizer, simplesmente, que 

não pode chamar-se experiência traumática o que em outros muitos casos resulta não o sê-

la. Não obstante, há algumas experiências traumáticas verdadeiramente extraordinárias. Por 

isto citei o caso da mulher. 

Precisamente há outro exemplo que quero citar, um fenômeno muito moderno e uma 

questão muito difícil de resolver: o adoecer que está realmente o homem moderno, alienado, 

narcisista, sem relacionamento, sem interesse verdadeiro pela vida, interessado somente 

pelos bens, mais entusiasmado por um carro esportivo do que por uma mulher. Está muito 

doente? 

De certa forma, se pode dizer que está muito doente, e que se seguiriam certos 

sintomas: é temeroso, inseguro e necessita confirmar constantemente seu narcisismo. 

Porém também se poderia dizer que toda uma sociedade não está doente no sentido de 

como as pessoas funcionam. Em minha opinião estas pessoas têm problemas em como 

conseguir adaptar-se a uma doença geral, ao que poderíamos chamar de patologia da 

normalidade. Há outros problemas, porém já se vê que a terapia é muito difícil nestes casos. 

Este homem padece efetivamente de um conflito essencial, ou dizer, uma grave perturbação 

do núcleo de sua personalidade, a saber, uma forma extrema de narcisismo e uma falta de 

amor pela vida. Para curar-lo, em primeiro lugar, haveria de reformar sua personalidade por 

completo tendo toda a sociedade contra, porque a sociedade está a favor de suas neuroses. 

E aqui está o paradoxo de encontrarmos teoricamente com uma pessoa de certa forma 

doente, porém em outro não está. É muito difícil determinar o que poderia ser feito neste 

caso na psicanálise e realmente me parece um árduo problema. 

Falando do que chamo de neurose benigna o trabalho terapêutico é relativamente 

fácil porque encontramos intacto o núcleo da estrutura energética, da estrutura do caráter. 
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Encaramos alguns fatos traumáticos que explicam uma deformação um pouco patológica, 

porém na atmosfera da psicanálise há muita probabilidade de cura tanto pela revelação do 

inconsciente como pela ajuda que representa a relação terapêutica com o analista. 

Nas neuroses malignas está danificado o núcleo da estrutura do caráter, 

particularmente no caso das personalidades com tendências de extrema necrofilia, 

narcisismo ou fixação à mãe. Normalmente nos casos extremos estas três tendências 

coincidem, costumam convergir. Então, a cura consistiria em mudar a carga energética da 

estrutura essencial. A cura exigiria a mudança do narcisismo, da necrofilia e das fixações 

incestuosas. Porém, ainda que não mudem por completo, com somente uma pequena carga 

energética no que os Freudianos chamam de catexia de diversas formas, ele representaria 

efetivamente uma grande diferença para o paciente. É dizer, se conseguir diminuir seu 

narcisismo ou desenvolver um pouco mais sua biofilia ou criar um interesse pela vida, etc., 

este paciente terá certa possibilidade de curar-se. 

 Quero dizer que, em minha opinião, falando da cura psicanalítica, devemos levar em 

conta sua diferença de probabilidades nos casos malignos e nos benignos. Podemos dizer 

que, na realidade, se trata da diferença entre a psicose e a neurose, porém não é certo, por 

que muito do que chamamos de neuroses malignas de caráter não são psicóticas. Trata-se 

de fenômeno observado nos pacientes neuróticos com sintomas ou sem eles, que não são 

psicóticos, que nem sequer são quase psicóticos, que nem sequer chegam a ser casos 

psicóticos e, sem dúvida, a probabilidade de cura é completamente distinta. 

 A diferença é, portanto, outra coisa, e é o caráter da resistência. A encontraremos na 

neurose benigna – depois de tudo, a resistência nasce da vacilação, de certo temor, etc. -, 

porém será relativamente fácil superar, supondo que, na realidade, o núcleo da 

personalidade é normal. Observando as que eu chamo neuroses graves, malignas, 

observamos que a resistência é fortíssima, porque o paciente haveria de confessar a si 

mesmo, e a maior parte das pessoas, que na realidade é completamente narcisista e não lhe 

importa nada na verdade: em outras palavras, tem muito que lutar contra esta compreensão 

com uma força muito maior que o paciente da neurose benigna. 

 E quanto ao método de cura da neurose grave não acredito que o problema consista 

essencialmente em fortalecer o Eu. Em minha opinião se trata do seguinte: que o paciente 

enfrente a parte irracional arcaica de sua personalidade com sua parte adulta, normal, 

sensata; que este enfrentamento provoque um choque e que este choque ative suas 

energias que devemos supor, se cremos que o homem as possui, mais ou menos intensa – 

e este também me parece um fator constitucional – o anseio de saúde, o anseio de 

conseguir um equilíbrio melhor com o mundo. Para mim, o essencial da cura psicanalítica 
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está no mesmo choque provocado pelo enfrentamento entre o irracional e o racional da 

personalidade. 

 Uma conseqüência disto para a técnica psicanalítica é que o paciente, durante a 

análise, tem que seguir duas pistas: deve experimentar-se, deve mostrar-se a si mesmo 

como a criança, digamos, de dois ou três anos que é inconscientemente, devendo ser ao 

mesmo tempo um adulto responsável, que encare esta parte de si mesmo, por que é justo 

neste enfrentamento quando adquire a sensação de confronto, de conflito e a sensação de 

avanço que é necessário para a cura. 

 Por isso, a partir deste ponto de vista, o método freudiano não serve. Creio que há 

dois extremos: no extremo freudiano, se infantiliza artificialmente o paciente, com o divã, o 

psicanalista sentado atrás, etc., toda uma ordem de ritual de cena. Freud esperava – e René 

Spitz explicava que esta era a finalidade verdadeira da situação analítica – infantilizar 

artificialmente o paciente de maneira que se revelassem a maior quantidade de dados 

inconscientes. Em minha opinião este método tem a falha de que o paciente não se enfrenta 

com o que tem de infantil ou arcaico e sim, que se identifica com seu inconsciente, se 

infantiliza. E se me ocorre que o que sucede é, de certo modo, um sonho: o que acontece é 

um sonho, porém estando acordado: tudo surge tudo se vê, porém o paciente não está. 

 Pois bem, não é certo que o paciente seja uma criança. O paciente (supomos pelo 

momento que não é um psicótico grave) é também uma pessoa adulta, normal, tem juízo, 

tem inteligência e tem todas as reações próprias de uma pessoa normal e por isso pode 

reagir ao que tem de infantil. Se este enfrentamento não acontece, como normalmente não 

acontece com o método freudiano, efetivamente este conflito não surge, esta batalha não 

acaba e em minha opinião falta então uma das condições principais para a cura. 

 Por outro lado e, sem dúvida, este método de psicoterapia que as vezes se chama 

também psicanálise, e nele que tudo acaba numa conversa psicológica entre analista e o 

paciente adulto, sem que a criança apareça nunca e em que se fala ao paciente como se 

não tivesse nenhuma destas forças arcaicas, esperando que se curará mediante uma 

espécie de persuasão, sendo amável com ele e dizendo-lhe “sua mãe era má, seu pai era 

mau, porém eu irei ajudar-te e você se sentirá seguro”. Bom, uma neurose muito leve pode 

se curar desta maneira, porém também com métodos que durem menos de cinco anos. Uma 

neurose grave não se curará, como dizia Freud, a menos que haja desenterrado ou 

descoberto dados inconscientes e importantes o suficiente. 

 Quero dizer, sinceramente, que a situação psicanalítica é contraditória, a do paciente 

e, de certa forma, a do analista; que o paciente, nem é somente a criança e a pessoa 

irracional com todos os tipos de loucas fantasias, nem é somente a pessoa adulta com quem 
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se pode conversar inteligentemente sobre seus sintomas; que, na mesma hora e no mesmo 

momento, o paciente deve poder experimentar-se em ambas qualidades e experimentar a 

conseqüência do choque verdadeiro que lhe faça dedicar-se a mudança. 

 Para mim, esta é na realidade o principal, no que se refere a cura: o conflito real que 

este choque criará no paciente. E não se pode criar na teoria, nem se pode criar com 

palavras. Ainda tomando o exemplo mais simples, como quando o paciente disse, “tenho 

medo de minha mãe”, ou “tinha medo da minha mãe”, o que isto significa? Este é um tipo de 

medo que todos temos. Temos medo do professor da polícia, temos medo que alguém nos 

prejudique. Por isso não se sacode o mundo. Porém o que o paciente quer dizer quando fala 

do medo de sua mãe talvez possa explicar deste jeito: “Me colocam numa jaula. Há um leão 

nesta jaula. Me empurram para dentro e fecham a porta. O que queres que eu sinta?”. 

Precisamente assim é como se representa nos sonhos: um crocodilo ou um leão ou um 

tigre, quem nos ataca. Porém com a fala “tenho medo de minha mãe” ou “tinha medo de 

minha mãe” estamos muito longe de enfrentarmos o medo real do paciente. 

 

3. Fatores constitucionais e outros. 

 

 Falemos de outros fatores, favoráveis ou desfavoráveis. Em primeiro lugar os fatores 

são constitucionais. Já havia dito que, em minha opinião, os fatores constitucionais têm uma 

importância considerável. Na realidade, se me houvessem perguntado há trinta anos pelos 

fatores constitucionais, e se houvessem ouvido algo do que estou dizendo agora, teria me 

indignado muito: pareceria-me uma espécie de pessimismo reacionário ou fascista que não 

admite a mudança e sabe-se lá o que mais. Porém, depois de muitos anos de prática 

psicanalítica me convenci (não por alguma consideração teórica, pois precisamente não é 

nada sobre a teoria da herança e sim, por minha experiência) de que o grau de neurose não 

é, em absoluto, diretamente proporcional às circunstâncias traumáticas e ambientais, como 

se quer acreditar. 

 Se recebermos um paciente homossexual e descobrimos que sua mãe era muito forte 

e seu pai muito fraco, ai está! Já temos a teoria que explica a homossexualidade. Porém 

depois recebemos outros dez pacientes que tiveram também um pai fraco e uma mãe forte e 

nenhum é homossexual! Há aqui um fator ambiental parecido que produziu efeitos 

diferentes. Por isso creio realmente que, a menos que a vejamos com fatores 

profundamente traumáticos, como os já citados, não se podem compreender de verdade o 

desenvolvimento de uma neurose sem se pensar em fatores constitucionais, no sentido de 

que, ou sozinhos, por ser muito fortes ou ao menos em cooperação com certas condições, 



 

 17 

certos fatores constitucionais tornam profundamente traumáticos os fatores ambientais, 

enquanto que outros não. 

 Naturalmente a diferença entre a idéia de Freud e a minha é que quando Freud fala 

sobre os fatores constitucionais, pensa em fatores instintivos, segundo a teoria da libido. Eu 

creio que os fatores constitucionais são de maior alcance. Poderia falar mais disso, porém 

não posso tratar de explicar agora. Creio que, entre os fatores constitucionais, não somente 

se conta os que costumam chamar de temperamento, de acordo com a teoria grega ou com 

a teoria de Sheldon (ver W.H. Sheldon, 1942) e sim também, fatores como a vitalidade, o 

amor a vida, a valentia e outros muitos. Em outras palavras, creio que um homem, desde a 

concepção, já é um ser muito preciso, pela sorte dos cromossomos. O problema da vida de 

uma pessoa está, na realidade, em como se faz a vida com essa pessoa em particular que 

já nasceu de certa forma. A verdade é que creio que para um psicanalista é muito bom 

exercício pensar que seria esta pessoa se as condições vitais tivessem sido favoráveis ao 

seu modo de ser na concepção e quais são as perturbações e os prejuízos que lhe tem 

causado a vida e as circunstâncias. 

 Entre os fatores constitucionais favoráveis se encontra um grau de vitalidade 

especialmente um grau de amor à vida. Alguém pode ter uma neurose bastante grave, com 

muito narcisismo, e inclusive com muita fixação incestuosa porém, tem amor pela vida, 

oferecerá um quadro completamente diferente. Pensemos dois exemplos: Roosevelt e Hitler. 

Ambos eram muito narcisistas; desde cedo, Roosevelt menos que Hitler, porém era 

bastante. Ambos tinham uma grande fixação em sua mãe, Hitler muito mais estreita e 

maligna que Roosevelt. Porém, a grande diferença, a diferença decisiva, está em que 

Roosevelt foi um homem cheio de amor pela vida, enquanto isso Hitler foi um homem cheio 

de amor pela morte, cujo objetivo era destruir, um objetivo dele que nem sequer foi 

consciente pois durante muitos anos acreditou que seu objetivo era salvar, ainda que na 

realidade era destruir e se sentia atraído por tudo o que o levava a destruição. Há aqui duas 

personalidades nas quais podemos dizer que o fator narcisista e o fator da fixação pela mãe 

estão bem presentes, ainda que sejam diferentes. Porém o que foi completamente diferente 

foi a medida relativa à biofilia e à necrofilia. Quando me encontro frente a um paciente que 

pode estar muito doente porém, vejo nele grande quantidade de biofilia sou bastante 

otimista. Agora se, antes de qualquer coisa vejo pouca biofilia, porém, se muita necrofilia, 

meu prognóstico é muito pessimista.  

Apenas farei uma citação breve de outros fatores que contribuem para o êxito ou o 

fracasso. Não são fatores constitucionais e creio que podem ser verificados em cinco ou dez 

primeiras horas de análises. 
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1. Primeiro é se um paciente chegou verdadeiramente ao mais fundo de seu 

padecimento. Saber de um psicoterapeuta que somente admite aos pacientes que 

tenham passado, sem resultado, por todos os métodos terapêuticos que podem 

encontrar-se nos Estados Unidos. Logo esta poderia ser uma boa desculpa para o 

próprio fracasso, porém realmente, para ele é uma prova: a de que o paciente chegou 

ao fundo de seu sofrimento. Creio que é muito importante averiguar. Harry Stack 

Sullivan costuma apontar muito, ainda que em termos claros algo diferente: o 

paciente deve demonstrar que necessita de tratamento. E não entendia por isso que 

lhe devia explicar uma teoria de sua  doença, nem nada semelhante. Evidentemente 

não era isso que ele queria dizer. Queria dizer que o paciente não deveria pedir ajuda 

com esta idéia: “bom, estou doente. Você é um profissional que promete curar 

doentes. Pois aqui estou”. Se eu fosse colocar um cartaz em meu consultório seria 

com este lema: “Não basta ter vindo”. 

Por isso é muito importante a primeira tarefa do psicanalista: ajudar o paciente a 

sentir-se desgraçado não a estimar-lo. Decididamente não é indicado nenhum 

estímulo que trate de mitigar, de aliviar seu sofrimento: é ruim, categoricamente, para 

o andamento da análise. Nada tem de verdade a suficiente iniciativa, o suficiente 

impulso, para fazer o tremendo esforço que exige a análise – se é que levamos a 

sério a análise – de conhecer o máximo padecimento que haja nele. Porém não se 

trata de mau estado, de maneira nenhuma. É um estado muito melhor que a 

imprecisão de não sofrer nem ser feliz. Sofrer é, pelo menos, um sentimento muito 

real e faz parte da vida. Não dar-se conta do padecimento é ver televisão, ou coisa 

semelhante, não vem ao caso. 

2. uma segunda condição é que o paciente tenha ou adquira uma certa idéia de como 

deve ou pode ser sua vida: certa idéia do que quer da vida. Houve-se falar de 

pacientes que pedem ajuda ao psicanalista porque não sabem escrever poesias. É 

um pouco raro, ainda que não tão raro como pudesse crer-se, porém muitos 

pacientes pedem ajuda porque não são felizes. Bem, pois não basta não ser feliz. E 

se um paciente vem dizendo que quer psicanalizar-se por não ser feliz eu lhe diria: 

“bom, a maioria das pessoas não são felizes”. Isto não basta para empenhar anos de 

trabalho duro, pesado e difícil em uma pessoa.  

E não é coisa de instrução ou de engenho. É possível ocorrer que o paciente 

não saiba nunca o que quer, porque não se aprende tudo sobre isso, com todo nosso 

impressionante sistema de ensino. Sem dúvida, creio que esta missão do 

psicanalista, incluso o começo da análise, comprovar se o paciente é capaz de ter 
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certa idéia do que outra coisa a vida, diferente do “ser mais feliz”. Já conhecemos 

muitas palavras usadas pelos pacientes das grandes cidades dos EUA: querem 

manifestar-se a si mesmos, e coisas do tipo..., nada mais que fraseologia. E se há 

alguém que lhe passa pela música e gosta da mais alta fidelidade, e isto e aquilo: não 

são mais que frases. O analista não pode nem deve contentar-se com tais frases, e 

sim, deve chegar na realidade: qual a verdadeira intenção desta pessoa, não 

teoricamente, e sim, o quer de verdade, por que veio. 

3. Outro fator importante é a seriedade do paciente. Há muitos narcisistas que começam 

psicanálise única e exclusivamente porque gostam de falar de si mesmos. Com efeito, 

aonde, se não, poderiam fazer? Nem sua mulher, nem seus amigos, nem seus filhos 

o escutariam falando por horas e horas de si mesmos, do que querem fazer e do 

porque o fizeram e assim por diante. Nem se quer o garçom lhe escutaria todo o 

tempo porque tem outros clientes para atender. De maneira que pagam 35 dólares ou 

qualquer outro valor para ter a sua disposição alguém que os escute falar de si 

mesmo todo o tempo. Já como pacientes deverão entender que devem falar de temas 

psicologicamente pertinentes. Ou seja, que não podem falar de fotos, quadros nem 

música. Tem que falar de si mesmos, do porque não gostam de seu marido e do 

porque gostavam, e coisas assim. Pois bem, também há que excluir isto porque não 

um motivo suficiente para ser psicanalista ainda que seja um bom motivo para ganhar 

dinheiro. 

4. Outro fator, estreitamente relacionado com este, é a capacidade do paciente de 

distinguir finalmente entre a trivialidade e a realidade. Creio que a conversa da maior 

parte do pessoal seja trivial. E o melhor exemplo que posso colocar de trivialidade são 

os editoriais do New York Times, se me permitem. O que entendo agora de 

trivialidade, em contraste com a realidade, não é algo que não seja inteligente, e sim, 

que seja irreal. Por exemplo, se leio um artigo do New York Times sobre a situação 

do Vietnã é para mim tão trivial – naturalmente é matéria de opinião política – 

simplesmente porque é irreal, porque trata de ficção, até o ponto de inteirarmos de 

que uns barcos estadunidenses, de repente, atiram em alvos que não vemos e sem 

saber o que há ali. E tudo isso tem haver com nos salvar do comunismo e quem sabe 

do que mais. Bom, pois isso é trivial. De modo semelhante, também é trivial a 

maneira como as pessoas falam de sua vida, porque somente falam coisas irreais: 

“assim, que meu marido fez isto ou fez aquilo, ou conseguiu  a promoção ou não, e eu 

deveria ter chamado meu noivo ou não deveria...”. bem, tudo isto é trivial porque não 

se refere a nada real, se refere somente a justificativas. 
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5. Outro fator são as circunstâncias vitais do paciente. Com quanta neurose poderá 

virar-se dependerá inteiramente da situação. O vendedor poderá conviver com uma 

forma de neurose que não poderia permitir-se um professor universitário e não pela 

diferença cultural, e sim, simplesmente, porque certo tipo de conduta agressiva, muito 

narcisista, seria inconveniente num colégio pequeno e o despediriam; enquanto isso 

no caso do vendedor o proporcionaria muito êxito. 

Ás vezes diz os pacientes: “bom doutor, é que não posso continuar assim”. Minha 

contestação típica a esta tática é: “pois não entendo porque não. Você segue assim 

durante trinta anos e muitas pessoas, milhões de pessoas, seguem assim até o fim da 

vida, de modo que não entendo por que você não pode. Poderia entender porque não 

quer ou do porque não quer.” Logo que o “não posso”, simplesmente, não é certo: 

não é mais que outra frase. 

6. O que mais me interessa enfatizar é a participação ativa do paciente. E com isto, volto 

ao que dizia antes. Não creio que nada se cure falando e nem se quer por revelar seu 

inconsciente, como tampouco nada consegue sem fazer um pouco de esforço e 

sacrifícios, sem arriscar nada, sem atravessar os muitos túneis pelos que temos que 

passar ao longo da vida (empregando a linguagem simbólica que aparece nos 

sonhos). Isto significa que há épocas em que nos encontramos às escuras, 

assustados, porém se tem confiança em que há outra saída do túnel se verá a luza. 

Creio que, nisso, é muito importante a personalidade do psicanalista, particularmente, 

se é bom companheiro e se é capaz de fazer o que um bom guia de montanha, que 

não carrega nos ombros costa acima, e sim, lhe indica um melhor caminho e lhe 

empurra um pouco, nada mais podendo ser feito. 

7. O que me leva ao último ponto, a personalidade do psicanalista. Certamente se 

poderia dedicar toda uma conferência a ela, porém somente que assinalar algumas 

coisas. Freud indicou algo muito importante, a falta de caráter e mentira. Tem que 

haver algo na atitude analítica e na atmosfera analítica pelo qual o paciente sinta que 

se trata de um mundo bem distinto ao seu habitual: se trata de um mundo de 

realidade o qual deve ser de verdade, de fidelidade, sem mentiras... e isso é a 

realidade. Segundo, deve sentir que não se espera dele fala trivial, que o psicanalista 

lhe chamará a atenção e que tampouco diz trivialidades. Para o qual, naturalmente, o 

psicanalista deve conhecer a diferença entre trivialidade e não trivialidade, o que é 

muito difícil, sobre tudo no mundo que vivemos. 

Outra condição muito importante para o analista é a falta de sensibilidade: não 
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se cura um doente sendo amável com ele, nem na medicina nem na psicoterapia. Posso ser 

rude e dirão que sou de uma desconsideração total com o paciente, que não tenho 

compaixão, que sou autoritário e mais coisas. Pode que sim. Porém não creio que seja isso 

o que falo, nem como sinto o paciente, porque há uma coisa muito diferente da sensibilidade 

e é uma das condições principais para psicanalizar: experimentar em si mesmo aquilo do 

que o paciente está falando. Se não posso experimentar em mim mesmo o que significa 

estar deprimido ou ser esquizofrênico ou sádico ou narcisista ou ter um medo mortal, ainda 

que possa experimentar em doses menores precisamente, não saberá do que o paciente 

está falando. E se não sinto creio que não estará em contato com ele. 

 Pode haver pessoas com peculiares inclinações a certas coisas. Recordo-me que, 

segundo Harry Stack Sullivan, um paciente angustiado não vai nunca uma segunda vez na 

consulta, pois não consegue sentir simpatia nem empatia por coisa alguma. Está certo. 

Neste caso, precisamente, não se admite tal tipo de paciente e se é muito bom terapeuta 

para aqueles pacientes com os quais se pode sentir o que sentem. 

 Creio que esta é uma exigência fundamental da análise e o motivo da não haver 

melhor análise para o analista que analisar outras pessoas por que na análise de outras 

pessoas não há quase nada do analista que não se apresente que não fique afetado, 

supondo que trate de experimentar o que o paciente experimenta. Se pensar que o paciente 

“é um pobre coitado que lhe paga porque está doente”, ficará, naturalmente, no racional e 

não haverá resultado convincente. 

 Como conseqüência desta postura não seremos piegas com o paciente, porém, não 

nos faltará empatia, pois teremos a forte sensação de que qualquer coisa que aconteça ao 

paciente está acontecendo também com nós mesmos. Não teremos capacidade para fazer 

de juízes nem de moralistas, nem para indignarmos com o paciente, uma vez que 

sentiremos como nosso o que ele sente. E se não sentimos como nosso, não creio que o 

compreenderemos. Nas ciências naturais podemos colocar o material em cima da mesa e ali 

fica e ali podemos examiná-lo e medi-lo. Na situação analítica não basta com que o paciente 

o ponha na mesa porque, para mim não será uma realidade enquanto eu não possa ver em 

mim mesmo como algo que é real. 

 Por último, é muito importante ver o paciente como protagonista de um drama não 

como uma soma de complexos. Na realidade, toda pessoa é protagonista de um drama. 

Porém não quero dizer de modo sentimental. Trata-se de uma pessoa nascida com certos 

dotes e põe-se a fracassar e sua vida é um combate por tirar algum proveito dos dotes com 

que nasceu lutando contra enormes obstáculos. Creio que ainda a pessoa mais comum de 

certa forma, vendo-a de fora, é interessantíssima uma vez que a vemos como tal pessoa, 
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como esta força de vida que foi atirada ao mundo num lugar que não queria e nem conhecia 

e que está lutando para avançar.  Na realidade o grande escritor se caracteriza 

precisamente por mostrar uma pessoa, comum de certa forma, que, no entanto, é um herói 

no sentido em que vê o artista. Para colocar um exemplo, os personagens de Balzac não 

são interessantes em sua maioria, porém a capacidade do artista lhes confere um interesse 

extraordinário. Já que nós não somos como Balzac e não podemos escrever estas novelas 

creio que devemos adquirir a capacidade de ver no paciente um drama humano ou, se for o 

caso, em qualquer pessoa pela qual nos interessemos, não somente a que venha com este 

ou aquele sintoma. 

 Para concluir, falando de prognóstico, creio que nas que eu chamo neuroses 

benignas tem muita possibilidade de cura, enquanto que nas neuroses malignas não tem 

muitas probabilidades. Não falarei de porcentagem, em primeiro lugar por se tratar de um 

segredo profissional ou segredo industrial, e segundo porque haveria muito que falar disso. 

Porém creio de experiência comum que, nos casos das neuroses graves, malignas, as 

possibilidades de cura não são grandes. O que não é nada para sentir vergonha: se na 

medicina nos encontramos com uma doença grave e se tem, digamos, 5% de probabilidade 

de cura com certo método – e creio que na psicanálise a probabilidade são inclusive um 

pouco maiores – supondo que não haja melhor método e este seja tudo o que o médico 

possa fazer, todo mundo,  - o médico, o paciente, seus amigos, seus parentes – farão todo o 

esforço possível para que se recupere a saúde, ainda que seja 5%.  

 Ruim será se não entendermos a diferença entre a neurose benigna e a neurose 

maligna e que o analista seja um destes eufóricos que pense no princípio: “bom, a 

psicanálise cura tudo”. Ou se, olhando para o paciente, quer vê-lo todo cor de rosa, que nem 

tudo é tão grave e tão desesperador como o é ás vezes. 

 Me parece que, ainda nos casos em que um paciente talvez não possa curar-se, uma 

boa análise cumpre pelo menos uma condição, onde, as horas dedicadas a ele tenham sido 

vividas e significativas, tenham sido as melhores e mais importantes que tenha passado na 

sua vida. Não creio que possa dizer o mesmo de muitas terapias, o que me parece um 

consolo para o psicanalista que luta com pacientes com pouca chance de cura. 

 Nas neuroses não malignas o prognóstico é muito melhor. E por último gostaria de 

sugerir a consideração de que muitas neuroses leves poderiam curar-se com métodos mais 

breves que os anos de psicanálise, ou seja, tendo o cuidado de empregar a compreensão 

psicanalítica para abordar o paciente de forma mais direta e fazendo talvez em 20 horas o 

que o psicanalista se sente obrigado a fazer em 200 horas. Não há que sentir vergonha por 

empregar métodos diretos quando pode ser feito. 
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II.  ASPECTOS TERAPÊUTICOS DA PSICANÁLISE 

1. O CONHECIMENTO DE SI MESMO E A IDÉIA PSICANALÍTICA DO HOMEM. 

a. A FINALIDADE DA PSICANÁLISE 

 

Façamos a primeira e também fundamental pergunta: Que finalidade tem a 

Psicanálise? Pois bem, esta pergunta tão simples tem também uma resposta muito simples: 

conhecer a si mesmo. Porém o conhecer a si mesmo é um desejo humano muito antigo e 

desde os gregos e a Idade Média até os dias de hoje encontramos a idéia de que conhecer 

a si mesmo é o fundamento para conhecer o mundo ou como disse brevemente o professor 

Eckhart: “O único meio para conhecer a Deus é conhecer a si mesmo”. Trata-se de uma das 

aspirações humanas mais antigas. E verdadeiramente é uma aspiração ou finalidade que 

tem origem em fatores objetivos. 

 Como vamos conhecer o mundo, como vamos viver e reagir adequadamente se o 

mesmo meio que há de agir, que há para decidir não nos é conhecido? Somos os guias, 

somos os donos deste “EU” que se arruma para viver no mundo, para tomar decisões, 

ordenar prioridades e ter considerações. Se este EU, este sujeito principal que decide e atua 

não nos é bem conhecido, a consequência é que todos nossos atos, todas nossas decisões 

são tomados no escuro ou em um estado de pouca consciência. 

 Se pensarmos que o homem não está dotado de instintos como o animal, que lhe 

digam como deve viver e assim não tem que, na realidade, saber de nada, apenas o que os 

instintos lhe mandam. Ainda assim precisamos fazer uma ressalva ao que foi dito, pois 

mesmo no reino animal e contando com os animais menos evoluídos há a necessidade se 

aprender algo. Os instintos não agem sem um mínimo de aprendizado. Isto tem pouca 

importância, porém, no geral, os animais não têm que saber muitas coisas ainda que devam 

ter certas experiências que se transmite pela memória.  

 Enquanto isso o homem tem que saber tudo para poder decidir. Seus instintos não lhe 

dizem nada sobre que decisões tomar salvo o que comer, beber, defender-se, dormir e 

talvez gerar filhos, mediante a treta da natureza, por dizer assim, de haver dotado de certo 

prazer ou desejo de satisfação sexual, ainda que isto não represente uma exigência 

instintiva tão urgente quanto os demais instintos. Então o conhecer a si mesmo não somente 

é uma condição espiritual ou, se prefere, religiosa ou moral, ou humana, como também uma 

exigência biológica, porque o grau de eficiência vital depende daquilo de que conhecemos 

de nós mesmos como meio de orientar-nos no mundo e tomar decisões. Evidentemente que, 

quanto melhor nos conhecermos mais adequadas serão nossas decisões.  



 

 24 

 A psicanálise não é somente uma terapia e sim, também, um meio para compreender 

a si mesmo, é dizer um meio para a própria libertação, um meio para a arte de viver, o que 

em minha opinião é a função mais importante que possa ter a psicanálise. 

 O valor principal da psicanálise é realmente procurar uma transformação espiritual da 

personalidade não é curar sintomas. Não que seja ruim curar os sintomas enquanto não há 

métodos melhores e mais breves, porém a verdadeira importância histórica da psicanálise 

está na corrente de pensamento que está presente no budismo e que procura o 

conhecimento de um mesmo, a “atenção” que representa um papel essencial na prática 

budista com o fim de alcançar um estado de ser mais elevado, ou melhor, que o homem 

médio de hoje e de encontrar mais sentido na vida que o homem médio. 

 A psicanálise pretende que o conhecer-se a si mesmo leve a curar-se. Esta afirmação 

já estava nos Evangelhos: “A verdade os tornará livre” (São João, 8, 32). Como é isso? O 

conhecimento do inconsciente próprio, ou seja, o pleno conhecimento de um mesmo, como 

pode contribuir para libertar uma pessoa de seus sintomas e inclusive fazê-la mais feliz? 

 

b. A FINALIDADE TERAPÊUTICA DE SIGMUND FREUD E CRÍTICA. 

 

Primeiramente falarei um pouco sobre os objetivos da psicanálise clássica, freudiana, 

sua finalidade terapêutica. Sua finalidade terapêutica era realmente, como disse uma vez 

Freud, fazer a pessoa ser capaz de trabalhar e de reagir bem sexualmente, gozar da 

sexualidade e poder funcionar sexualmente. Ou seja, dizendo simplesmente, o objetivo é 

trabalhar e procriar. E estas são, em efeito, as duas grandes demandas da sociedade, o que 

a sociedade pede a cada um. Isso significa sugestionar, doutrinar as pessoas para que 

trabalhe tenham filhos. De todo modo, e por muitos motivos, isso é o que fazemos. O Estado 

não tem grande dificuldade em induzir para fazermos, porém se o Estado necessitasse mais 

filhos do que os que nascem no momento faria todo o possível para conseguir. 

Assim a definição freudiana de saúde mental é, essencialmente, uma definição social, 

a qual vem falar do ser normal no sentido social. Há que funcionar normalmente e sem 

dúvida o sintoma também está determinado socialmente: o sintoma é um sintoma porque 

estorva o ser a funcionar de modo socialmente adequado. Por exemplo, a toxicomania é 

considerada um sintoma grave. O compulsivo não. Por quê? Psicologicamente falando, é o 

mesmo. Porém a diferença é muito grande, socialmente falando. Ao usar certa classe de 

drogas impede o ser um funcionamento social adequado em muitas situações. Um pode 

fumar até matar-se, quem se importa? Se você morre de câncer pulmonar não é um 

problema social. As pessoas morrem de diversas maneiras. Se você morre de câncer 



 

 25 

pulmonar aos 50 anos..., tudo bem, tem 50 anos e já deve ter deixado de ter alguma 

importância social. Além disso, já deve ter tido filhos o suficiente, ter trabalhado pela 

sociedade, já fez tudo que podia. Nisso não há interesse, não prejudica sua função social. 

Intitulamos sintoma o que estorva a função social. Por isso, se crê são a quem não é 

capaz de ter a menor experiência subjetiva e somente vê as coisas com um perfeito 

“realismo”. No entanto, está tão doente como um psicótico que não pode reconhecer a 

realidade como algo manejável, o que manejar, realmente pode reconhecer algo aqui dentro, 

um sentimento, uma sensação sutilíssima, uma experiência íntima, inacessível à chamada 

pessoa normal.  

Assim, a definição freudiana é essencialmente uma definição social, não é uma 

critica, no sentido da palavra, porque era um homem do seu século e nunca duvidou  de sua 

sociedade. Freud não criticou nunca sua sociedade, exceto ao achar que a proibição da 

sexualidade era demasiada rigorosa e devia relaxar um pouco. Porém o mesmo Freud era 

muito moralista, e lhe avia chocado muito a conduta sexual que se diz hoje conseqüência de 

seus ensinamentos. Na realidade, não é. Freud tem pouco a ver com isso. A presente 

conduta sexual faz parte de um consumismo generalizado. 

Logo o que sucede na psicanálise, para Freud, pode ser explicado por sua teoria do 

trauma. Freud crê que houve um acontecimento traumático na primeira infância, que foi 

reprimido e, por haver reprimido, segue agindo. Também, mediante a chamada “compulsão 

de repetição”, a pessoa fica obrigada por tal acontecimento, de maneira que este não 

somente atua por inércia, por haver acontecido e nunca deixado de agir, e também porque a 

compulsão de repetição obriga, impõe repetir uma e outra vez o mesmo comportamento. 

Tornando consciente este comportamento, sua energia, por dizer assim, se experimenta 

plenamente, se recorda, porém, como Freud compreendeu depois, não somente pela razão, 

e sim afetivamente (é o que chamo de “reelaboração”), em efeito, a força deste trauma 

acaba e a pessoa fica livre de sua influência reprimida. 

Eu tenho fortes dúvidas sobre a validade desta teoria. Primeiramente por uma 

experiência pessoal quando estudava no Instituto de Psicanálise de Berlim (de 1928 a 

1930). Em um dos colóquios entre os professores, aos que costumavam acudir os 

estudantes, houve uma grande discussão sobre a frequência que um paciente recorde – 

verdadeiramente – suas primeiras experiências traumáticas. A maioria disse que não era 

frequente e eu fiquei desconcertado. Era um bom estudante, estava convencido, acreditava 

nisso e, de repente, ouvia que isso, o que se entendia como base para a cura, não ocorria 

quase nunca. Bom, foi dito, naturalmente: “porém reaparece na transferência, é a saída que 

tens”. Não entrarei nisto. 
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Somente quero dizer que, de fato, é muito infreqüente e somente costuma ser uma 

experiência singular. Tem que ser extraordinária e realmente traumática, muito profunda, 

para ter um efeito tão grande. Porém se fala que muitas coisas são traumáticas, como o pai 

bateu no filho quando tinha 3 anos e estava furioso. Pelo amor de Deus! Isto não é um 

acontecimento traumático! É um acontecimento perfeitamente normal, porque a influência 

está constituída realmente pela totalidade, pelo ambiente contínuo e constante dos pais, na 

família, e não por feitos únicos. Um feito único poucas vezes tem os efeitos de um trauma 

verdadeiro. Hoje as pessoas falam que estão traumatizadas por ter perdido o trem ou por ter 

tido qualquer experiência desagradável. Porém um trauma é, por definição, um 

acontecimento, digamos assim, com uma carga intolerável para o sistema nervoso humano. 

De modo que não se pode suportar e o trauma provoca uma perturbação grave. A maioria 

dos traumas, neste sentido, são muito raros e o que se chama frequentemente de trauma 

são, na realidade, coisas da vida e tem pouca influência. O que influencia é o ambiente 

contínuo. 

Por outro lado, não tem tanta importância em que idade ocorra o trauma. Em qualquer 

idade se pode sofrer um trauma, ainda que o mesmo acontecimento traumático terá mais 

influência quanto mais cedo ocorrer. Porém, também é maior a capacidade de recuperação 

de uma criança. É muito complicado. Somente queria advertir sobre a facilidade com que se 

emprega hoje a palavra “trauma”. 

Eu tenho visto muitas pessoas mudar durante a psicanálise e também tenho visto 

muitas pessoas que não mudam. Porém é um fato que muitas pessoas mudam sem 

necessitar de psicanálise. Coloquemos por exemplo o que houve em relação ao Vietnã. 

Havia uns quantos homens duros, conservadores, com a mesma postura de certos chefes 

de aviação. Depois, estiveram no Vietnã, viveram lá, viram o absurdo, a injustiça e a 

crueldade e, de repente, lhes ocorreu algo que antes se haveria chamado conversão: de 

repente, vêem as coisas de forma totalmente diferente e, por terem estado a favor da guerra, 

passam a arriscar a vida ou a liberdade contra ela. Não os reconheceríamos, diríamos que 

são homens diferentes, somente por ter passado por uma experiência impressionante e 

capacidade de ter reagido a ela. É uma capacidade que a maioria da pessoas não tem, 

porque a maioria já se encontra insensível. Porém há pessoas que mudam profundamente, 

dentro e fora da psicanálise, e isso vemos sempre. 

c) A IDÉIA FREUDIANA DAS CRIANÇAS E CRÍTICA. 

 Como bem sabe todo mundo que já leu um pouco de Freud, ele era extremamente 

crítico no que se referia ao tema particular, o do pensamento consciente em relação com o 

instável inconsciente. Não podemos acusá-lo de não ter sido um crítico radical do 
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pensamento consciente. Porém, tão disposto como se tratasse da sociedade em que vivia, 

de suas normas e de suas estimas, Freud era no fundo um reformista. Tinha as mesmas 

posturas da classe média liberal, no geral, como se este fosse o melhor mundo de todos 

possíveis, porém ainda poderia ser melhorado. Por exemplo, poderia melhorar, quem sabe, 

pastos mais duradouros ou com melhores tratos com os presos.  

 A classe média não formulava nunca questões radicais. Para seguir com a 

criminologia, não se perguntava se todo o sistema penal não teria nada a ver com a divisão 

de classes sociais, se o delinqüente chega a sê-lo porque é o único meio de procurar uma 

maior satisfação que não pode obter de outra maneira. Agora dirão que defendo o furto e o 

roubo. Não obstante, o sistema do Código Penal está embasado na estrutura geral da 

sociedade, a qual tem por suposto que deve haver uma grande maioria de postergados e 

uma pequena minoria de privilegiados, ainda que se trate de melhorar as coisas um pouco. 

O mesmo ocorria com o pacifismo no radical, tratando-se de reduzir os exércitos e de firmar 

tratados que garantissem a paz. De modo semelhante, a psicanálise era um movimento em 

prol de melhorar a vida mediante certas reformas da consciência, que não poria 

radicalmente em discussão o valor nem a estrutura da sociedade. 

 As simpatias de Freud estavam do lado dos dominantes, do estabelecido. Podemos 

vê-lo em muitos casos, porém, falando da Primeira Guerra Mundial, até 1917 acreditava que 

ganhariam os alemães, quando a maioria das pessoas com certos conhecimentos e idéias 

havia abandonado tal opinião. Naquela época, Freud escrevia cartas a partir de Hamburgo, 

e me recordo de uma em que expressava seu contentamento porque, por estar na 

Alemanha, poderia falar de “nossos soldados” e “nossas vitórias”. O que hoje soa estranho. 

Há que compreender o extraordinário efeito que teria a Primeira Guerra Mundial, com efeito 

de marcar a consciência das pessoas incluindo as mais inteligentes – por demais boas – e 

somente compreende-la comparando-a com a do Vietnã em seus piores momentos. Quase 

não houve oposição à Primeira Guerra Mundial, e esta foi uma de suas tragédias. Einstein 

foi uma das poucas exceções, porém, a grande maioria dos intelectuais franceses e alemães 

aprovou a guerra. Assim, a afirmação de Freud não era tão fora do corrente nem chocante 

como pode soar fora do contexto, porém resulta chocante por dizer em época tardia e dizer 

um homem que em 1925, em carta à Einstein, se chamava pacifista. 

 A alta estima que Freud tinha pela autoridade influenciou em muito a teoria e a prática 

da psicanálise. Quando ouvia de pacientes que haviam sido seduzidos, as filhas por seus 

pais, e os filhos por suas mães, no princípio acreditava que falavam de acontecimentos 

reais. E pelo que eu sei, é provável que assim o fosse. Sándor Ferenczi, ao final de sua vida, 

acreditava no mesmo. Porém Freud mudou logo de opinião e disse que não, que tudo era 
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fantasia. Os pais não poderiam ter feito coisa semelhante, não haviam feito isso não era 

verdade. Os filhos contavam essas histórias porque estavam falando de suas fantasias. 

Eram eles que, em suas fantasias incestuosas, haviam desejado uma relação com seu pai 

ou sua mãe, ou haver feito o que fosse. E todos estes relatos demonstram a fantasia semi 

delituosa da criança. 

 Como sabemos esta idéia constitui o primeiro fundamento da teoria psicanalítica, a 

idéia de que a criança – incluso o bebê – está cheio do que Freud chamava de fantasias 

perversas polimorfas. A criança é tão ansiosa que não pensa além do que seduzir a seu pai 

ou sua mãe e em dormir com eles. Assim, naturalmente, ficou desviado todo o ponto de vista 

psicanalítico, fazendo crer, primeiro, que tais fantasias incestuosas eram parte essencial da 

dotação infantil; e segundo, que, ao analisar uma pessoa, deve supor-se que tudo o que 

conte deste gênero provenha de suas fantasias e tem que analisar, porque não corresponde 

com a realidade. 

O princípio fundamental de Freud era que a criança é a culpada, devendo-se entender, “não 

o pai”. E assim resulta evidente em suas próprias histórias. Com alguns companheiros 

mostrei um caso, o do “pequeno Hans” (E.Fromm e outros, 1966K), porém pode ver-se em 

todos os casos que conta. Freud se põe sempre do lado dos pais, inclusive dos mais 

escandalosos e hostis. A carga e a responsabilidade correspondem sempre à criança. Esta 

criança, com tais fantasias incestuosas, e não somente incestuosas, porque além disso, a 

criança queria matar o pai e violar a mãe, vamos! Esta criança era como o próprio Freud 

dizia um “minidelinquente”. 

 Esta idéia de criança como minidelinquente deve entender-se dinamicamente, como 

conseqüência do desejo de defender a autoridade paterna, de defender a autoridade e 

defender os pais. Porém examinando a vida da maioria das crianças descobrimos que o 

“amor dos pais” é uma das maiores fixações que já se inventou. O “amor paterno” como já 

disse verdadeiramente Ronald Laing, é somente um disfarce da violência, ou dizer, do poder 

que os pais querem exercer sobre os filhos. Não quero dizer que não haja exceções: há 

verdadeiras exceções, há pais carinhosos e eu conheci alguns. Porém no geral lendo a 

história do trato que tem dado os pais a seus filhos através dos tempos e conhecendo as 

histórias pessoais de hoje, veremos que, efetivamente, o interesse principal dos pais é 

dominar os filhos e que seu amor é de um tipo muito particular, me parece que é uma 

espécie de amor sádico, com o tema: “é pelo teu bem”. Amam a seus filhos enquanto isso 

não se rebelam contra seu domínio. 

O amor dos pais que temos conhecido na sociedade patriarcal é o mesmo do marido 

pela mulher. O filho é uma propriedade, tem sido propriedade desde a época romana e 
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segue sendo uma propriedade. Todavia ocorre que o pai tem o direito absoluto de dispor de 

seu filho. Em vários países tratam agora de acabar com isto e autorizar aos tribunais a retirar 

o pátrio poder quando há graves motivos para acreditar que os pais são incapazes de criar 

os filhos. Porém se faz nada mais que pelas aparências porque passa tanto tempo até que o 

tribunal decida que os pais são incapazes, sendo que os juízes também são pais, e os 

mesmos incapazes, e assim como vão decidir? 

No geral, chegamos a conclusão, como Laing e outros, de que, deixando de lado um 

pouco o amor semi instintivo e um pouco narcisista da mãe por seu filho, até a idade em que 

mostra os primeiros sinais de ter vontade própria, a partir deste momento se impõe a 

tendência a dominar e possuir e não existe mais. Para a maioria das pessoas, a única 

possibilidade de ter uma sensação de importância, de ter poder e domínio, de causar dano, 

influenciar algo e mandar é tendo filhos. E é natural, não estou pintando mal os pais. A 

classe alta inglesa conduzia sem cuidado seus filhos. A classe alta européia tinha suas aias 

e tutoras, e às mães não importavam nem um pouco seus filhos, porque a vida estava cheia 

de satisfações para elas. Tinham seus devaneios amorosos, celebravam suas festas e se 

interessavam..., bem, na Inglaterra por seus cavalos, e coisas assim. 

Enquanto o desejo de tentar ser a qualidade dominante da estrutura de caráter de 

uma pessoa, considerará os filhos como uma propriedade. Há pessoas que não predomina 

este desejo de ter, porém são raras. E os filhos estão acostumados a ver como natural, 

porque toda sociedade disse que é natural. E este consenso vem desde os tempos da 

Bíblia, que ordena apedrejar e matar o filho rebelde. Agora não fazemos estas coisas, porém 

no século XIX tampouco se tolera muito bem os filhos rebeldes. 

O amor paternal é uma faculdade humana que pode entender-se muito bem, que é 

cheio de simpatia, solicitude e inclusive, de pena e compaixão. Porém, a maioria das 

pessoas, se trata essencialmente, no melhor dos casos, de uma possessividade benigna e, 

em outros muitos, de uma possessividade maligna, que lhes faz pegar e ferir, ferir de muitas 

maneiras das quais nem se quer tem consciência, ferir a dignidade e o orgulho, fazer com 

que o filho, tão sensível e inteligente, se crie um fantoche, um estúpido, que não 

compreende nada. E se comporta assim inclusive as pessoas bem intencionadas. Exibem 

seus filhos aos outros como se fossem uns pequenos palhaços. Fazem todo o imaginável 

para humilhar seus sentimentos de confiança em si mesmos, sua dignidade e sua liberdade. 

Esta postura de Freud de conformidade com os que mandam, com a classe 

dominante, com o estabelecido, corrompeu muito sua teoria sobre as crianças e desvirtuou 

também muito sua terapia, porque lhe levou a formular problemas equivocados. Fez do 

psicanalista o defensor dos pais, e eu acredito que o psicanalista deva ser o acusador dos 
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pais. Deve ter uma idéia objetiva, porém se é o defensor dos pais, segundo o que convém o 

estabelecido, não fará muito bem ao paciente. Seguirei acrescentando que não basta 

considerar os pais e a família inteira, e sim que devemos considerar a sociedade inteira, 

porque a família não é mais que um fragmento, um modelo dela. 

Ao dizer que para Freud a criança é culpada, não queria dar a entender que a criança 

seja sempre inocente, nem que os pais sejam sempre culpados. Em cada caso há que fazer 

um estudo completo da medida em que contribuem também a criança à reação dos pais. Por 

exemplo, alguns pais são precisamente alérgicos a certo tipo de filhos; colocamos o caso de 

uma mãe muito sensível, um pouco tímida, que tem um filho agressivo e tosco (o que pode 

se pode ver já com oito semanas), o temperamento com que nasceu. E não pude suportar o 

filho, não poderá suportá-lo nunca com estas qualidades. Então, nos encontramos com um 

quadro muito ruim, porque não podemos culpá-lo, já nasceu assim, e tampouco podemos 

culpar a mãe, porque não pode fazer nada. 

São terríveis, há crianças que nascem terríveis, já com uma arrogância extrema, 

como Freud desde pequeno, tão arrogante frente a seu pai. Recorda-se da cena em que se 

urinou na cama de seu pai e o consolou dizendo: “quando for maior lhe comprarei a cama 

mais bonita de Viena”. Não se penalizou nem se desculpou como haveriam feito a maior 

parte das crianças, e sim permaneceu seguro de si mesmo. Pois bem, para alguns pais, 

haveria sido intolerável um filho com este grau de arrogância. Em outras palavras, também a 

criança contribuem um pouco à reação dos pais, e é falso crer que, por ser filho legítimo, já 

tem que nascer simpático com a gente. Depois de tudo, está em jogo a loteria dos genes, e 

a gente não ganha sempre na loteria. Além disso, a criança faz também muitas coisas das 

quais podemos responsabilizar os pais. 

 

d) A IMPORTÂNCIA DAS EXPERIÊNCIAS INFANTIS NA TERAPIA. 

 

 Estou convencido de que nos cinco primeiros anos de vida passam por muitas coisas 

importantes para o desenvolvimento, porém creio que depois passam também outras coisas 

igualmente importantes, que podem variar o efeito das experiências anteriores. 

 O conceito freudiano da compulsão a repetição, de que o principal acontece nos 

primeiros cinco anos e, depois, as coisas se repetem, é para mim, na realidade, uma idéia 

muito mecanicista. Eu acredito que nada se repete na vida, que somente o mecânico pode 

repetir-se. Tudo que passou faz com que algo mude, porém eu dou muita importância ao 

fator constitucional. Freud lhe deu teoricamente, digo lhe dava, porém me parece que a 

maioria dos psicanalistas, e especialmente o público em geral, crêem que as pessoas 
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chegam a ser é conseqüência do que disseram seus pais. Então, esta idéia se perpetua nas 

histórias lacrimosas que tão frequentemente se ouve na psicanálise, de que “meu pai não 

me queria, minha mãe não me queria, minha avó não me queria, e por isso estou um lixo”. 

Pois muito fácil; assim todo o mundo tem culpa menos eu mesmo.  

 No desenvolvimento do homem, ocorre que certos elementos de sua infância supõem 

já uma base, porém acontecimentos posteriores podem aumentá-la e reforçá-la ou debilitá-

la. Não se pode dizer que os acontecimentos posteriores não influenciam. Porém se os 

primeiros acontecimentos não determinam uma pessoa ao menos inclinam. Nada do 

passado nos determina inevitavelmente, porém nos inclinam e, quanto mais tempo vamos 

neste sentido, tanto maior será a inclinação, até poder dizer que somente um milagre nos 

faria mudar. 

 A finalidade da análise é obter uma idéia dos fenômenos inconscientes que ocorrem 

ao paciente no momento. A psicanálise não é uma investigação histórica. Queremos saber, 

queremos fazer uma radiografia do que no momento acontece com o paciente 

inconscientemente, isto é, as suas costas. Esta é nossa finalidade. Muito bem. Porém, com 

muita freqüência, o mesmo paciente não lhe compreenderá se não puder reviver certas 

experiências infantis, porque deixaram um prazer ou tem no momento certa influência 

precisa, que não é consciente. As vezes, reviverás na transferência, as vezes por lembrar 

algo que viveu na infância, ou inclusive, por experimentar algo em nossa consulta.(Temos 

um monte de experiências deste tipo). Outras vezes, surge em um sonho, aparece no sonho 

algo que aconteceu trinta anos antes, quando o paciente tinha 17. 

 Porém minha finalidade não é fazer uma investigação histórica. Minha finalidade é 

dar-me conta, do modo mais claro possível, do que agora é inconsciente, porém, para 

alcançar este objetivo, muito frequentemente, talvez quase sempre, fará falta compreender o 

que o paciente experimentou na infância e na adolescência. Na verdade, quando analiso a 

mim mesmo, o que faço todos os dias, tento muito de propósito de sentir o que senti sobre 

isto ou aquilo quando tinha 5 anos e quando tinha 15; trato de ver o que fica em mim destes 

sentimentos e trato de seguir cultivando constantemente a relação com minha criança, para 

mantê-la viva, porque me ajuda a dar-me conta e reconhecer o que me ocorre agora e aquilo 

que não sou consciente. Não é uma investigação histórica. 

 Freud acreditava que, levando à consciência experiências infantis importantes, 

experiências patogênicas – não somente a consciência racional, e sim à consciência 

finalmente afetiva -, desaparecerá o sintoma, por dizer brevemente. Porém, o que fica disso? 

Para o público, e para a maioria da psicanálise (...), tem ficado o que poderíamos chamar 

uma explicação genética freudiana. É ouvido falar muitas vezes de pessoas as que 
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perguntam: “Bom, o que tem aparecido na psicanálise?”, e respondem sempre com a 

fórmula e a lógica de: “Que sou isto, ou isto, ou isto, ou tenho este ou aquele sintoma 

porque...”, e aqui vem uma explicação causal de caráter histórico-genético. O qual, 

naturalmente, não tem em si nenhum valor curativo em absoluto. O conhecer porque 

aconteceu algo, em si mesmo, não serve para mudar nada.  

 Talvez não seja fácil compreender, porém há uma diferença entre experimentar em 

mim algo que foi reprimido e surge de repente, chega de pronto a consciência, e fazer estas 

interpretações históricas do porque aconteceu isso ou aquilo. E como é tão raro descobrir 

estas experiências primitivas que lembram no sentido verdadeiro, se contentam com uma 

interpretação: teve que acontecer isso, talvez acontecesse e, como aconteceu, você é isto 

ou aquilo. Pois não serve de nada este modo de interpretação. Um filósofo chinês disse que 

“um não se cura por ler receitas”. E, na expressão parecida de Marx, “se alguém está se 

afogando, porém conhece as leis da gravidade, não é por isso que deixará de se afogar”. 

 A experiência infantil somente tem importância quando se reviver ao recordar. Noutro 

sentido, o conhecer a infância serve para entender melhor o que está acontecendo no 

momento, porque pode-se fazer certas suposições teóricas sobre o que poderíamos 

esperar, dadas tais condições infantis. 

  O que importa, como digo, não é fazer história e sim, uma radiografia. Isto é, 

queremos conhecer que energias me impulsionam ou me movem, a mim ou ao outro, ao 

mesmo tempo, como tirasse uma radiografia e por isso me sirvo desta analogia, para ver o 

que não se consegue com olhos normais. Realmente, em uma radiografia podemos ver a 

tuberculose que alguém sofreu há vinte anos, e que se mostra nas cicatrizes do tecido. 

Porém não nos interessa o que sofreu há vinte anos, e sim ver o que ocorre agora com os 

pulmões desta pessoa, se há algum processo ativo que possa era visto neste raio x. 

consequentemente, se alguém quer compreender algo pela psicanálise, ou por si mesmo, 

sem recorrer à psicanálise, o que mais importa antes de tudo é perguntar-se que acontece 

agora inconscientemente que pode-se conjecturar, quais posso sentir que são as causas 

inconscientes que me empurram, não averiguar que aconteceu uma vez para explicar o que 

acontece agora. 

 

e) A PSICANÁLISE NA PRÁTICA 

 

 Como é sabido, a teoria freudiana é essencialmente instintiva, supõe que tudo se 

baseia no instinto, aceitando que o meio influi nos instintos segundo o caráter. Porém, se na 

teoria poderíamos pô-los do lado do instintivismo, na prática, os psicanalistas, inclusive 



 

 33 

freudianos, são realmente ambientalistas, e seguem no geral este simples princípio: toda 

criança é o que seus pais tem feito dele; e ele é influenciado pelo meio ambiente que 

determina por completo o destino de uma pessoa, não o que Freud chama de fatores 

constitucionais. Porém Freud mesmo foi muito mais prudente com isso. Disse que os fatores 

constitucionais, ou seja, aquilo com que nascemos, os fatores hereditários, e os fatores 

ambientais formam uma continuidade, na qual a importância da cada fator difere a cada 

caso. Em alguns é muito mais forte o fator constitucional e em outros é mais forte o fator 

ambiental, porém há uma continuidade, com a constituição em um extremo e o meio 

ambiente de outro.  

 No entanto, na prática da psicanálise, assim como entre o público, se faz pouco dos 

fatores constitucionais, considerando-se que tudo é consequência do meio ambiente. E 

também se diz, sem dúvida, que os pais são responsáveis de tudo que tenha acontecido. De 

certa forma o são, porém por outro lado, não são tão responsáveis, porque ..., bom, já 

sabem qual a consequência: as mães modernas que tem aprendido psicanálise tem medo 

de beijar seus filhos, se por acaso acreditam no complexo de Édipo, e tem sempre medo de 

expressar uma opinião firme, se por acaso resultar autoritárias e lhes provocar uma neurose. 

 Em compensação, os que vão psicanalizar-se vivem um mar de contentação crendo 

que não são responsáveis por nada, pois somente são o que seus pais lhe fizeram ser, tão 

maus, e não podem fazer nada, e sim ir ao psicanalista, conter-lhe tudo que seus pais lhe 

fizeram, sem que isso, sem dúvida, faça-os mudar. Assim que, falam e falam.  

 Na realidade, há uma interação constante entre os pais, a constituição do filho e as 

reações do filho ao que fazem os pais. O filho, aos quatro ou cinco anos, mostra as 

primeiras reações próprias. Não se pode dizer: “sou assim porque minha mãe é assim”. 

Certamente, minha mãe, ou meu pai, ou o meio ambiente, foram as primeiras influências 

determinantes, porém também devo perguntar-me que faço, que farei, para não sucumbir a 

estas influências. Será que eu era um pedaço de cera ou uma folha de papel em branco que 

meus pais puderam escrever o que quiseram? Não teve a criança a possibilidade de decidir 

outra coisa? Não teria vontade? Estou determinado completamente pelas circunstâncias? 

 Portanto, acaba que esta idéia vulgar da psicanálise se parece bastante com o 

condutismo de Skinner. Equivale a dizer que alguém está condicionado assim, e assim que 

ele é. Só que Skinner não se deu ao trabalho de investigar o que há dentro da “caixa preta”, 

o que há no interior da pessoa, que transmite o fator condicionante à consequência: a 

conduta da pessoa. Isso não o interessa. De qualquer forma, não lhe interessa nada que 

não seja o condicionamento das pessoas. Porém, se lhe acrescentamos a chave de ouro do 

ponto de vista teórico freudiano, equivale a dizer que, estamos condicionados assim, e 
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poderíamos qualificar a psicanálise, deste ponto de vista de Skinner, como um 

descondicionamento à grande. Minha mãe me disse: gosto de ti se não me deixas. E o 

psicanalista me diz que sou um bom paciente se lhe deixo. E se isto continua por alguns 

anos, aceitarei outro condicionamento, pelo qual abandonarei minha mãe e me aferrarei ao 

psicanalista: a chamada transferência prolongada; e quando não tiver mais nenhum motivo 

para continuar a análise me ligarei a qualquer outra pessoa.  

 Muitos se casam para da mãe para a esposa como substituta ou escolhem com 

cuidado qualquer outra figura materna ou figura autoritária. E isto é o que faz funcionar a 

política, estas adesões que se constituem pela necessidade de depender de alguém. As 

pessoas querem mudar de dependências, não independer-se. Trata-se de um problema 

grave, porém não somente na terapêutica freudiana e sim, se encontra em toda terapia 

psicanalítica. 

 Há se dado muita importância aos fatores condicionadores que não fazem sermos 

como somos, e não há se dado nenhuma ao que possamos fazer para desenrolar, para 

podermos trabalhar de outra maneira, utilizando esta margem de liberdade que todos temos; 

e sobre tudo, ao que podemos fazer agora, se podemos fazer algo em qualquer idade após 

os 50, 70 anos. Minha paciente mais velha tinha 70 anos, cuja vida mudou verdadeiramente 

em consequência da análise, porém estava muito viva, estava mais viva que a maioria de 

20. 

 O essencial é que, para Freud, os fatores constitucionais, isto é, o que há dentro da 

pessoa representam certos papéis. Porém, atualmente, grande parte da psicanálise se 

degenerou em uma terapia de puro condicionamento. Não na teoria, mas sim a 

responsabilidade em si mesma. Na lógica, se faz uma pergunta: Por que sou como sou?. é o 

que é mais perguntado, a fórmula fundamental da maioria das psicoterapias, a do “por que 

sou como sou?. Mas, eu quero compreender “quem sou eu”; não “porque sou como sou”, e 

sim, “quem sou eu”. É o que chamo fazer uma radiografia. Sabendo por que sou como sou 

não saberei quem sou. 

  

F) A CONTRIBUIÇÃO DE HARRY STACK SULLIVAN À IDÉIA PSICANALÍTICA DO 

HOMEM. 

 

 Sullivan começou de uma maneira interessante e convincente seu trabalho com os 

psicóticos. Trabalhando no hospital “Santa Isabel” de Washington, pediu que lhe 

permitissem fazer uma experiência, concedendo-lhe um pavilhão para seus pacientes, em 

que somente haveria – era uma condição sua – enfermeiros selecionados e instruídos para 
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tratar humanamente aos pacientes. Naquele então, não havia psicoterapia e nem fármacos 

e a única coisa que fez foi por em jogo sua personalidade, que era de grandíssimo respeito 

entre os pacientes psicóticos, um comportamento distinto. E assim aumentou 

consideravelmente o número das curas espontâneas. Com apenas não tratar mal os 

pacientes, não humilhar-los e tratá-los como pessoas, eles melhoraram. Assim ficou 

evidente que uma psicose não é algo físico, orgânico e uma mudança psicológica deste tipo 

pode provocar a cura de um paciente que, em um manicômio daquela época, não haveria 

feito mais que piorar ou fazer-se crônico. 

 A importância de Sullivan está em haver reconhecido que o determinante não é a 

libido, o instinto sexual, mas a reação de uma pessoa com a outra, o que ele chamava de 

relação interpessoal.  Enquanto que, para Freud, o miolo do problema era a atração sexual 

da criança, ou seja, o complexo de Édipo, Sullivan e seus discípulos não acreditavam que 

este fosse o problema principal, nem que na realidade fosse problema em absoluto. Seu 

problema era o patológico, o peculiar das relações pessoais de uma família que pudesse 

causar esquizofrenia. A parte de Sullivan, outros brilhantes estudiosos, especialmente de 

Ronald D. Laing, tem mostrado como é na realidade a família esquizógena, que não é uma 

família particularmente perversa. É uma família na qual reina um tédio absoluto, um vazio 

absoluto, mortiça, sem relação verdadeira de uns com os outros. E a criança padece fome 

de relação pessoal. 

 Hoje todo mundo sabe, em especial por haver confirmado os experimentos com 

animais, que a criança sofre um grave prejuízo para seu desenvolvimento se desde o 

princípio não tem contato físico com a mãe ou uma substituta. É de necessidade vital para a 

criança. Isto todo mundo sabe e aceita, porém muitos duvidam que a necessidade deste tipo 

de estímulo interpessoal  ao que se possa reagir é igual no adulto, e dura mais tempo, que  

esta primeira necessidade de contato físico com a mãe. Se faltar, a criança não morre, como 

nos casos extremos que tem descrito René Spitz, não se produz este tremendo efeito 

fisiológico, mas se é grave, e a criança está frágil, tão esquizóide e tão alheio de relação 

que, ao sofrer certo grau de tensão, debilita-se e se converte em esquizofrênico manifesto. 

 Harry Stack Sullivan criou uma terapêutica que não se baseava em entender a 

esquizofrenia como uma doença orgânica, e sim como consequência de um processo 

psicológico. Pois bem, esta terá sido uma das maiores reformas da teoria freudiana. Freud 

declarou que não se pode psicanalizar o psicótico: em sua opinião, é tão narcisista que não 

consegue criar uma transferência, ele não entrará nesta relação de transferência com o 

terapeuta. Na realidade, se pode dizer que um psicótico é uma pessoa com um grau 

elevadíssimo de narcisismo, isto é, que para ele a única realidade é o que há dentro de seu 
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interior, o que concerne com suas idéias e a sua personalidade e não é real nada que 

corresponda ao mundo exterior. Porém o esquizofrênico é também extremamente sensível e 

muito capaz de reagir aos demais: com a condição de que sejamos mais sensíveis que a 

média; então ele reagirá. Inclusive os catatônicos graves se interam do que está 

acontecendo e reagem da sua forma, de modo que, depois, quando saem da situação, 

contam o que experimentaram e como entenderam o que se passou.  

 Sullivan foi o primeiro que devolveu aos psicóticos a dignidade de pessoas, e este é 

um novo aspecto importantíssimo da psicanálise. No final, teve que chegar a revolução 

Francesa para se verem liberados de suas prisões, porém em alguns manicômios atuais não 

é muito diferente, ainda que não estejam em celas. Hoje se considera os psicóticos, e os 

considera a maioria dos psiquiatras tradicionais, uns apaixonados, pessoas totalmente 

diferentes, que estão nas nuvens. Poucos psiquiatras são capazes de entender que todos 

nós temos algo de esquizofrênico, como também maníaco-depressivo. E certamente, todos 

nós temos algo de paranóico. Todos nós somos um pouco porque, precisamente, a paranóia 

é um estado simplesmente com diferentes graus. Até certo ponto a chamamos de normal, se 

não conseguimos suportá-la a chamamos de doença. De modo que nenhum destes estados 

psicóticos são de verdade tão diferentes, nem produzem divisões tão grandes entre as 

pessoas. E um paciente psicótico, nem está desumanizado, nem é desumano, nem diferente 

do chamado paciente normal. 

 

g) A DOENÇA DE NOSSO TEMPO COMO DESAFIO À PSICANÁLISE 

 

 A psicanálise tem acostumado a se entender como uma terapêutica para doentes. 

Deve–se duvidar de tudo compulsivamente, obsessivamente e o sofrer uma paralisia 

psicogenética de um braço são sintomas reais. Porém a psicanálise não é o único método 

de curar sintomas. Tenho estado em Londres e tenho visto muitas pessoas curadas por sua 

fede paralisia e de toda classe de sintomas graves, curadas sem dúvida nenhuma. Porém as 

pessoas se curam por diferentes métodos que hoje se anunciam, com diferentes tipos de 

nomes, e se trata de curar-se, são bons muitos destes métodos. 

 Também se pode curar pelo terror. Na primeira Guerra Mundial, o médico alemão 

Kaufmann descobriu que os soldados afligidos de neuroses de guerra, com pânico 

invencível, podiam se curar mediante um eletro choque no corpo, que realmente causava 

danos, muitos danos. Foi chamado de tratamento Kaufmann. Era um tratamento médico, 

porque estava destinado a curar. Porém, na realidade, não era mais que tortura. O resultado 

é que o medo à tortura superou o medo ao pânico de estar de volta nas trincheiras. Assim 
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que a cura do sintoma se devia ao terror. Curava-se um soldado de um terror provocando 

nele um terror maior; o que, naturalmente, interessava muito pouco ao doutor Kaufmann e, 

menos, ao exército. 

 Porém há muitos sintomas que também pode curar, e talvez exclusivamente, a 

psicanálise, como certos casos de dúvidas obsessivas, todo tipo de sintomas obsessivos e 

certos sintomas histéricos, e as vezes é muito fácil. Ponho como exemplo um tratamento 

analítico muito fácil, muito simples, que somente houve de empregar algumas horas para 

curar um sintoma. Me lembro de uma mulher que se queixou, com o sintoma, de que sempre 

ao sair de casa tinha a idéia obsessiva de haver deixado aberta a chave do gás, ou qualquer 

outra coisa, e temia um incêndio; e aonde quer que estivesse se sentia inclinada a voltar 

para comprovar que não havia incêndio. A primeira vista não parece tão grave, mas havia 

arruinado sua vida por completo, por que, na realidade, já não podia sair. Tinha que voltar 

correndo. Era um sintoma invencível. Pois bem, falando de seu passado, disse que havia 

sido operada de câncer havia uns quatro ou cinco anos. O cirurgião, nada sensível, havia lhe 

dito que, naturalmente, o perigo estava eliminado pelo momento, porém que poderia ocorrer 

uma metástase e então o câncer poderia estender-se como um incêndio. Ela conseguiu 

converter o medo à extensão do câncer para um medo à extensão de um incêndio. Assim já 

que não temia o câncer, e sim o incêndio, e ainda quando ele era um incomodo, o sintoma 

em si era a cura de um medo pior, o medo ao câncer. 

Ocorre que, então – como disse uns cinco anos depois da operação -, havia pouca 

probabilidade de reproduzir-se o câncer, de maneira que naquele momento perdeu o medo 

pelo incêndio sem haver recuperado o medo pelo câncer. No entanto, é difícil acreditar que 

um ou dois anos antes teriam sido bons para ela compreender o motivo para o seu medo 

pelo incêndio, porque então haveria recuperado o medo a reprodução do câncer e este teria 

sido muito mais doloroso e perturbador. Porém há aqui um sintoma simples, talvez o mais 

simples, que pode desaparecer quase que imediatamente, com todo seu contexto, uma vez 

que se converteu em medo verdadeiro. A maioria dos casos são mais complexos, porém 

acredito que, no geral, basta a psicanálise quando é empregada para este tipo de sintoma. 

Na época de Freud, a maioria das pessoas que iam ao psiquiatra sofria de tais 

sintomas, em especial sintomas histéricos, que hoje não são freqüentes. Trata-se de outra 

mudança concomitante às culturais, esta mudança das formas de neuroses. A histeria é uma 

grande explosão sentimental, e se vemos um histérico..., bom, já não vemos, porém este 

estouro de gritar, chorar e tudo isso (pense também, por exemplo, no orador do século XIX 

ou nas cartas de amor), se hoje vemos algo assim no cinema achamos simplesmente 

estranho: porque hoje temos um modo de vida completamente diferente. Nós somos 
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práticos, não mostramos demasiadamente os sentimentos e os sintomas freqüentes na 

atualidade são os esquizóides, os sintomas de dificuldade de relacionamento e suas 

seqüelas, enquanto que a histeria chegou a ser um sintoma raro. 

Pois bem, isto é que tratava Freud, não somente a histeria, sem dúvida, e também os 

sintomas compulsivos, mas iam ao psiquiatra as pessoas com doença grave e podiam 

demonstrá-la com seus sintomas. Hoje, a maioria dos que vão ao psicanalista padecem do 

que antes se chamava “mal do século”, um aborrecimento característico de nossa época. 

Não oferecem nenhum sintoma, nem sequer de insônia, mas se sentem descontentes e 

isolados. A vida não tem sentido para eles, não tem garra para viver, se deixam levar, 

sentem um vazio. E esperam que o psicanalista possa solucioná-los. Mas, isto é o que se 

chama de análise de caráter, de todo o caráter e não somente do sintoma, pois efetivamente 

sofre com isto, que não dá para definir em palavras, mas se pode sentir com precisão 

examinando a si mesmo e aos demais.  

Se tem chamado de análise de caráter para dar uma expressão um pouco mais 

científica a este tratamento para..., digamos, aos que padecem de si mesmos. Talves seja a 

melhor maneira de expressá-lo. Não tem nada machucado, tem de tudo, porém padecem de 

si mesmos. Não sabem o que fazer consigo e sofrem, lhes pesa, é um problema que não 

sabem resolver. Resolvem palavras cruzadas e adivinhações mas não sabem resolver o 

problema que a vida lhes coloca. 

Este tipo de análise é muito diferente. Na minha opinião, não basta com a psicanálise 

clássica para este tipo de mal estar, porque se trata de modificar a personalidade inteira. A 

psicanálise não pode ter êxito com nada deste tipo se não mudar ou transformar 

radicalmente seu caráter. As pequenas mudanças não servem para nada. As pequenas 

melhoras não servem para nada. Há uma maneira de esclarecer com as teorias modernas. 

Me refiro à idéia de que uma personalidade ou uma organização, é um sistema, ou seja, que 

não é a simples soma de suas partes, e sim que é uma estrutura, e a mudança de uma parte 

da estrutura afeta às demais. Mas o sistema em si tem uma coerência que faz conservar sua 

estrutura, pelo que tende a repelir as mudanças; de modo que, se introduzirmos mudanças 

menores nesta estrutura, não conseguiremos muita coisa. 

Coloquemos um exemplo simples: tratando-se dos subúrbios, se pensa com 

frequência: há aqui estes barracos, pois vamos mudá-los por casas melhores. E o que 

acontece? Três ou cinco anos depois estas preciosas casas voltam a ser barracos. Por quê? 

Porque não se mudou a educação, não se mudou o salário, não se mudou a saúde nem os 

modelos culturais. Ou seja, o sistema inteiro passou por esta mudança, este pequeno 

descanso e, passado pouco tempo, não assimilou nada. Não se pode reformar o subúrbio 
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sem reformar o sistema inteiro, ou seja, sem mudar completamente ao mesmo tempo a 

educação, os salários, a saúde e a vida das pessoas. Então, se poderá mudar também as 

casas. Mas a mudança de só uma parte não basta, porque não poderá agüentar o efeito do 

sistema, que se preocupa, digamos assim, com sua sobrevivência. A estrutura tende a sua 

conservação. 

E o indivíduo é uma estrutura, neste mesmo sentido. Se tratamos de reformar um 

pouco, descobriremos que passado um tempo não mudamos nada, porque somente uma 

transformação fundamental de nosso sistema da personalidade pode produzir mudanças. 

Ou seja, há que mudar em todos os aspectos, não somente um: a forma de pensar ou de 

agir, de sentir e de andar..., no todo. E inclusive um passo só integral, total, é mais eficaz 

que dez passos parciais, na mesma direção. O mesmo ocorre com as mudanças sociais: 

uma reforma isolada não produzirá um efeito duradouro. 

 

2. CONDIÇÕES DA TERAPIA PSICANALÍTICA 

a) A CAPACIDADE DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO 

 

 Pensando nestas neuroses de caráter, temos que nos perguntar como a pessoa se 

desenvolve de forma a se tornar neurótico, desafortunado; por que não é o que queira ser e 

tem tão pouca felicidade na vida. 

 Quero sugerir ao menos uma consideração. Minhas observações me levam a crer em 

uma lei geral, segundo a qual todo homem, como todo animal, como qualquer semente, quer 

viver. E não somente quer viver, e sim que quer tirar da vida o máximo de prazer e 

satisfação. Ninguém quer ser infeliz, muito menos masoquista. Para este, o masoquismo é 

uma forma peculiar de obter o máximo de prazer. É ter pouca saúde, ou sofrer mais, devido 

a erros, ao desvio do caminho da vida, que se repete desde os três anos de idade, as vezes 

também à fatores constitucionais, e a toda uma miscelânea de circunstâncias desfavoráveis 

para o excelente desenvolvimento; de forma que, então, se busca a salvação por um 

caminho errado. 

 Pensemos numa árvore de nosso jardim, que esteja num canto, entre dois muros e 

receba pouco sol: se desenvolverá inclinada, buscando o sol. Assim também podemos dizer 

de um homem que está torto, que não é como deveria ser, de acordo com suas 

possibilidades. Ficou torto porque era sua única maneira de obter luz. Isso é o que quero 

dizer. Todos querem sol e vida melhor. Porém se as circunstâncias não lhe permitem 

conseguir de forma positiva, o conseguirão de maneira distorcida, quero dizer 

simbolicamente, de maneira doentia, desviada. Não obstante, seguirá sendo um homem que 
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faz o que pode para encontrar uma solução para a vida. Disto não podemos duvidar. 

Quando vemos uma pessoa com este mal estar não devemos duvidar que se desenvolveu 

assim buscando uma solução para a vida. E deseja encontrá-la. Porém há muitas 

circunstâncias que tornam difícil e inclusive podem obrigar a resistir, porque ficará demais 

assustado com qualquer intenção de ajudar-se a mudar de postura.  

 É uma tarefa muito difícil a de reformar-se, difícil conseguir, digamos, uma 

transformação verdadeira de caráter. De fato, esta tem sido a missão de todas as religiões, a 

finalidade de todas elas, de todas as filosofias, da maioria delas; sem dúvida, da filosofia 

grega e algumas modernas. Falasse do budismo, do cristianismo ou do judaísmo, de 

Espinosa ou de Aristóteles: todos tem tratado de averiguar o que o homem pode fazer para 

orientar-se, para encontrar uma forma melhor, mais elevada, mais sã, mais prazerosa e 

vigorosa de vida. 

 A maioria das pessoas vive por obrigação, por cumprir, o que significa que são 

dependentes. Não chegaram ao momento de afirmar-se, de dizer para si mesmo: este sou 

eu, esta é a minha vida, isto é o que penso e o que sinto, e ajo de acordo, não com meus 

caprichos, o que não seria racional (razoável), e sim com o que poderíamos chamar de 

manifestação racional de si mesmo, ou com as condições ou faculdades essenciais de 

minha personalidade, entendendo-se por essencial o que pertence à minha essência como 

homem; em oposição, então, aos impulsos irracionais. 

 Segundo Whitehead (1967, pág.4), “a função da razão é promover a arte de viver”. 

Ou, para dizer a meu modo, é racional tudo aquilo, toda ação e toda conduta, que promova o 

crescimento e o desenvolvimento de uma estrutura. São irracionais todos os 

comportamentos que atrapalhem ou estraguem o crescimento e a estrutura de um ser, 

planta ou homem. Segundo Darwin, a racionalidade promove os interesses do indivíduo e da 

espécie, por que já faz parte do interesse da sobrevivência. A sexualidade é perfeitamente 

racional. A fome e a sede são perfeitamente racionais.  

 Porém o homem tem o inconveniente de estar muito pouco determinado pelos 

instintos. De outra forma, se o homem fosse um animal, seria perfeitamente racional 

(explicável conforme o caso): todos os animais são perfeitamente racionais. Mas há de se 

perder este hábito mental que confunde o racional do intelectual. Racional não quer dizer 

necessariamente pensado, e sim que se refere exatamente ao agir. Um exemplo: se alguém 

coloca uma fábrica num lugar onde há escassez de mão de obra, e por isso cara, e 

necessita mais mão de obra do que maquinário, terá agido com irracionalidade econômica, 

pois é uma ação que debilitará e arruinará seu sistema econômico, o sistema da fábrica, e 

logo se dará conta, um ou dois anos depois, quando fechar a fábrica. 
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 Desde Taylor, os economistas falam de racionalização (ordenação), num sentido 

muito diferente da nossa racionalização (justificativa) psicológica, entendendo por tal e 

reorganizando os métodos de trabalho para que aja resultados mais adequados deste ponto 

de vista, não do homem, e sim do ótimo funcionamento da unidade econômica. Neste 

terreno, também se fala de racionalidade. 

 No homem, o irracional não são seus instintos, e sim suas paixões irracionais. Os 

animais não tem inveja, destrutividade por si mesmo, vontade de explorar, sadismo, nem 

vontade de dominar: estas paixões dificilmente se encontram, pelo menos, nos mamíferos. 

No homem, se desenvolvem, não por estar intrínsecas em seus instintos, e sim, porque 

certas condições patológicas de seu meio lhe produzem estes traços patológicos. Vemos 

numa roseira um exemplo sensível: sabemos que uma semente produzirá uma roseira 

totalmente desenvolvida, com bonitas flores, se lhe oferecemos as exatas condições que 

necessita de umidade, temperatura, terra e data de plantação. Cumpridas estas condições, e 

se não ocorre uma praga ou outras circunstâncias extraordinárias, a semente se 

transformará em uma rosa perfeita. Se plantarmos uma semente em uma terra 

exageradamente úmida, apodrecerá, perecerá. Se plantarmos em condições que não sejam 

ótimas, teremos no final uma roseira, porém com defeitos: no seu crescimento, nas suas 

flores, em suas folhas, em tudo. Porque a semente de roseira estava destinada a 

desenvolver-se plenamente somente se cumprisse tais condições, e somente podemos 

conhecer a partir da experiência. 

 Pois bem, o mesmo ocorre com o animal, como sabe qualquer criador, e o mesmo 

ocorre com o homem. sabemos que o pleno desenvolvimento do homem requer certas 

condições. Se estas condições não se cumprem, se ao invés de calor tem frieza, ao invés de 

liberdade tem coação, ao invés de respeito recebe sadismo, a criança não morrerá, porém 

se desenvolverá uma criança torta, como a árvore que não recebe sol necessário. E estas 

paixões, que são paixões tortas, que são consequência de condições inadequadas, são as 

paixões irracionais do homem. e delas pode-se dizer que não sustentam o sistema interno 

do homem, e sim, tendem a debilita-lo, ou finalmente arruína-lo, as vezes mediante a 

doença. 

 

b) O INDIVÍDUO É RESPONSÁVEL PELO SEU DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO. 

 

 Freud desmascarou o pensamento reconhecendo que a sinceridade não se define 

pelas boas intenções conscientes, porque podemos mentir com as melhores intenções, ou 

na idéia de ser totalmente sinceros, por não ser consciente a mentira. Assim, Freud deu uma 
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dimensão nova à questão da sinceridade, da honradez e as relações humanas, porque, com 

sua teoria de lapsos e deslizes, fez perder o sentido a desculpa do “foi sem querer”, a de 

sempre para indicar que a intenção da pessoa não teria sido o que aconteceu. 

 O que repensou também foi a questão moral, pois significa que a pessoa não só é 

responsável por seu pensamento, mas sim de seu inconsciente. Nele começa a 

responsabilidade; o resto é pretexto, não é nada. No que a pessoa acreditada, merece 

apenas ser escutado. Naturalmente, exagero um pouco. Porém, em alguns casos, não é 

exagero nenhum: escutamos muitas palavras, verdades e manifestações que quase não 

vale a pena serem escutadas, pois sabemos que formam parte do modelo, do quadro que a 

pessoa quer compor. 

 Na terapia, o importante é que o paciente possa mobilizar seu sentimento da 

responsabilidade e sua atividade. Creio que, o que se costuma entender como psicanálise 

por aí se baseia, na maioria das vezes, numa hipótese que compartilham muitos pacientes: 

que é um método que os fará feliz falando, sem correr riscos, sem padecer, sem agir e nem 

decidir. Pois bem, isto não acontece na realidade, nem acontece na psicanálise. Nada se faz 

feliz falando, nem sequer escutando interpretações. Para mudar, o paciente necessita um 

forte impulso e uma firme vontade de mudar. 

   Todo mundo joga a culpa nos outros e esquiva sua responsabilidade. Ao falar de 

responsabilidade, não me coloco como juiz. Não acuso a nada. Não creio que tenhamos 

direito de acusar nada como se fôssemos juízes. Porém o certo é que nada pode melhorar 

sem um crescente sentimento de responsabilidade, de participação e inclusive, o sentimento 

de orgulho por melhorar. 

 Certas condições levam ao desenvolvimento saudável do homem, enquanto que 

outras levam à fenômenos patológicos. Importa averiguar quais são uma e quais são outras. 

Efetivamente, as condições para o desenvolvimento saudável são um tema que, na história 

do pensamento, se acostumou a discorrer sob a perspectiva da ética, porque a ética é em 

essência a marcação das normas que se estimam apropriadas. 

 Porém hoje as pessoas recusam imediatamente em falar sobre o homem, objetando 

que se trata de estimativas, de julgamentos estimativos, porque as pessoas não querem 

pensar nas normas necessárias, as pessoas querem viver felizes sem preocupar-se em 

saber como se vive feliz. No entanto, já disse uma vez o mestre Eckhart: “como se pode 

aprender a arte de viver e de morrer sem receber nenhuma instrução?”. Perfeitamente certo 

e essencial. Hoje as pessoas crêem que podem se fazer muito felizes, sonham com toda a 

felicidade, porém não tem a menor idéia quais condições levam à felicidade, nem a algum 

tipo de vida satisfatória. 
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 Podemos oferecer um quadro muito preciso do tipo de cultura conducente ao bem 

estar.., isto é, um quadro preciso, não no sentido de um cálculo ou uma planta exatamente 

detalhada de organização da sociedade, porque seria muito difícil, impossível na realidade: 

sempre surgem circunstâncias novas, fatos novos, e com eles evolui nosso conhecimento, 

que de certo modo melhora dia após dia. Mas, a grandes traços, me parece que, nesta 

sociedade, a finalidade principal na vida é o homem não as coisas, nem a produção, nem a 

fortuna, nem as riquezas, e sim o pleno desenvolvimento do homem. Nesta sociedade, a 

mesma vida, como obra de arte, se quer como obra-prima de cada um, se considera que o 

mais importante é a fortaleza e o desenvolvimento excelente da vida. 

 O que importa é o essencial. Nossa cultura é diferente neste aspecto do que a Idade 

média, e inclusive a do século XVIII. Até então, se acreditava que a vida era na realidade a 

finalidade de saber viver, de haver nascido, o fazer algo em vida; enquanto que hoje isto já 

não tem importância. As pessoas acreditam que o importante é ter êxito, ganhar prestígio, 

conseguir poder, subir na escala social, servir à máquina, porém a pessoa continua 

estagnada. Na realidade, mais que estagnada, piora rapidamente. Alcançados os 25 anos, já 

não se aperfeiçoam, e sim degeneram, ainda que melhorem na arte de ganhar dinheiro e 

manipular os outros. 

 Não aprende nada, não consegue nada, a menos que acredite que isto seja o mais 

importante que tem a fazer. Alguns falam como a maioria hoje fala, “eu gostaria...”, a idéia 

de “que tal se...?”: estas não são maneiras de aprender nada difícil. Se alguém quer ser um 

bom pianista, tem que praticar várias horas por dia, o mesmo se quiser ser um bom bailarino 

ou bom carpinteiro. E o fará, por ser aquilo que escolheu ser o mais importante para ele. 

Porém contarei esta história do Talmud: quando os hebreus iriam atravessar o Mar 

Vermelho, segundo a Bíblia, disse Deus a Moisés que levantasse seu bastão e as águas 

iriam se separariam. No entanto, o Talmud disse que as águas não se separaram no 

momento que Moisés levantou seu bastão, e sim quando o primeiro hebreu se lançou a elas. 

Este é o caso: nada serve de nada, a menos que na hora que alguém der o salto, esteja 

disposto a dar o salto. Com a atitude do descaso, não se compreende absolutamente nada 

de nada neste terreno. Como tudo é em vão, acaba bagunçado, não tem sentido, não 

adquire sua própria importância, e a pessoa recorda depois: “bom, estarei bem se aprender 

um pouco disso e um pouco daquilo”, mas em minha opinião não vale a pena aprender nada 

que não tenha um significado verdadeiro para a vida da pessoa. É melhor dedicar-se a 

pesca, aos esportes náuticos, ou ao baile, ou a qualquer outra coisa que aprender coisas 

que não influenciam direta ou indiretamente a vida da pessoa. 
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 Quero dizer que, se a pessoa é uma macieira deve ser uma boa macieira; se é um 

morango, deve tornar-se um bom morango. Não significa que seja uma macieira ou um 

morango, porque a diversidade do homem é grande. Digo que cada pessoa tem seu próprio 

ser e peculiar: não há pessoas iguais. Neste sentido, o homem é singular: não há nenhum 

como ele. Não se trata de criar uma norma para que todos sejam iguais, e sim criar uma 

norma de que o pleno florescimento, o pleno nascimento e a plena vida se dêem em cada 

um, independente de como sejam, de que classe de flor seja. 

 Poderia parecer que, com isto, chegamos a um ponto de vista niilista, o qual possa 

dizer que o criminoso deva ser um bom criminoso. Pois, falando francamente, creio que seja 

melhor ser um bom criminoso que não ser nada; é pior não ser nada, nem criminoso, nem 

não criminoso, viver sem consciência nem propósito. Apesar disso, creio que o delinqüente, 

inclusive o bom delinqüente, porque a delinqüência em si é um fenômeno patológico. 

 A emancipação, o começo do desenvolvimento, é consequência do liberar-se, e a 

libertação começa por si mesmo e pelos pais. Não há dúvida: se um não se emancipa dos 

pais, se não sente cada vez com mais força que tem direito de decidir por si mesmo, e que 

não teme e nem contraria os desejos de seus pais, e sim que trabalha por si mesmo, sempre 

terá as portas fechadas do caminho para a independência. 

 Parece-me que, o melhor que se pode fazer, é perguntar-se em que ponto está do 

caminho pessoal para a independência em relação a seus pais. Não digo que não se deva 

amar aos pais, porque também se podem amar as pessoas que nos prejudicaram sem 

querer. Há pais que, na realidade, não se pode amar. E há outros muito amáveis, ainda que 

tenham cometido muitos equívocos. De modo que não me refiro aos antagonismos de 

nenhuma forma, a estas disputas de diversas índoles com os pais, e que habitualmente 

nada fazem a não ser encobrir a continuidade da dependência, com a necessidade de 

demonstrar que os pais estão equivocados. Porque se quero demonstrar a meus pais que 

estão equivocados, tenho que demonstrar para eles isso. Ser livre é não ter a necessidade 

de demonstrar que estão equivocados, nem que tem razão. De modo que este sou eu, e tu 

és tu, e se nos amamos mutuamente, muito melhor. Parece-me que isso seria começar o 

caminho à própria liberdade, ainda que, naturalmente, somente poderemos ver se tentar. 

 

c) A CAPACIDADE DE PERCEBER SUBJETIVAMENTE A REALIDADE. 

 

 O homem tem duas formas de perceber a realidade: 

 1. por um lado, tem a capacidade de compreender a realidade tal como deve ser 

compreendida para poder manejá-la. Ou seja, minha necessidade de sobreviver me impõe 
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compreender a realidade tal como devo compreendê-la para poder manipulá-la. Tenho que 

ver que a lenha é lenha, com suas qualidades específicas, se quer fazer fogo com ela. Se vir 

alguém correndo em minha direção com uma arma com más intenções, e creio que é um 

mensageiro da paz com uma pomba na mão, morrerei. O que quer dizer que o 

entendimento, o conhecimento da realidade necessário para manipular é uma função 

biologicamente condicionada do homem. A maioria das pessoas não tem, e por isso não 

funciona socialmente. 

 2. por outro lado, o homem tem a capacidade, não de compreender o que pode fazer 

com a realidade e sim, experimentá-la subjetivamente. Digamos que está mirando uma 

árvore. É seu dono e pode olhá-la pensando que preço terá e se convém cortá-la: está 

pensando no seu valor de venda. Porém se eu contemplo o mundo de um ponto de vista 

subjetivo, como algo que vejo por que tenho olhos para ver e sentir, se tenho senso da  

beleza, esta árvore me parecerá maravilhosa. Do mesmo modo se pode experimentar uma 

pessoa. Vejo-a e lhe falo. Se quero manipulá-la me pergunto o que posso fazer com ela, que 

fraquezas tem, qual sua fortaleza, etc. então, o quadro inteiro que faço desta pessoa fica 

determinado pelo meu propósito de fazer algo com ela. Mas, se falo com ela, gosto, não 

gosto ou me seja indiferente, e a olho sem nenhum propósito deste tipo, experimentarei um 

grande prazer, tomara, ou poderei ter um sentimento de antipatia, ou qualquer outro: verei 

esta pessoa – se tenho tal capacidade – a verei em profundidade, em toda sua essência, tal 

como é.  

 Esta capacidade de ver as coisas subjetivamente se manifesta, por exemplo, na 

poesia. Digamos que, se um poeta escreve: “a rosa arde como uma chama”, como 

pensamos no dia a dia, estará louco. Colha uma rosa e tente fritar ovos com ela: nada 

acontece. Claro, o que quero dizer é: ele somente fala da impressão que teve da rosa. Ele 

viu, sentiu e experimentou sua qualidade ardente e viva porque é um poeta. E não o 

chamamos de louco. O chamamos de poeta porque tem ao mesmo tempo a capacidade de 

ver a rosa desta maneira, subjetivamente, e a capacidade de vê-la objetivamente. Sabe 

muito bem que não pode fazer fogo com ela. 

 Hoje, a maior parte das pessoas, que perderam esta capacidade, pode ver as coisas, 

como se costuma dizer, com realismo, no primeiro sentido, ou seja, sabe muito bem como 

manipular a realidade; porém não é capaz de ver algo, pessoa ou coisa, de maneira 

plenamente subjetiva, sem outra finalidade que a de experimentar tal visão, tal som ou tal 

quadro. Pois bem, quem não tem capacidade de ver a realidade subjetivamente está tão 

doente como o que não a considera em seu exterior. E sem dúvida, chamamos psicótico 

somente a quem não tem a capacidade de estimar a realidade exterior. Ao que não tem a 
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capacidade de ver nada subjetivamente, não o chamamos doente, quando o és tanto quanto 

aquele. E não chamamos de doente por uma razão muito simples: chamamos doente 

somente o que estorva o funcionamento social. O conceito de doença é essencialmente um 

conceito social. Assim, quem é um idiota, um idiota sentimental ou um idiota artístico, e não 

entende nada, não é capaz de ver nada, exceto o valor prático do dinheiro, é hoje para nós 

um tipo experto. Esta é a classe de homens que tem mais êxito, e tem mais êxito porque não 

se distrai nunca, como se distrai Charlot no filme, trabalhando na linha de montagem quando 

passa uma moça bonita. De modo que, se não tens nada, se não tens uma experiência 

subjetiva, estás adaptado à sociedade, que somente se interessa pelo que fazes, pelo que 

fazes de prático; porém se não fosse por isso seria mais são. 

 Quem está mais doente, o chamado psicótico ou o realista, é uma questão 

controvérsia, todavia sem resolução. De minha parte, creio que mais de um esquizofrênico 

tem podido ser mais feliz com sua esquizofrenia que se estivesse sentado numa oficina, 

fabricando alguma mercadoria inútil, ou vendendo-a por ai. Para colocar um bom exemplo, 

veja um homem que tenha muito êxito, mas estava totalmente dominado por sua mulher, 

uma dessas anglo-saxãs típica, já sabem, pequena, modesta, magra, que não poderia dizer 

uma palavra mais alta que a outra, discreta e que mandava na família como uma tirana, 

porém dissimuladamente, com este estilo de inocência e candura, as vezes doce, as vezes 

não tão doce, porém com esta conduta de exagerada modéstia e retraimento. O marido, já 

em idade avançada, sofreu uma depressão que o obrigou a hospitalizar-se. Os médicos, 

com muita inteligência, proibiram as visitas da mulher, mas permitiram a do filho. E disse o 

homem a seu filho: “sabes, sou feliz pela primeira vez em minha vida”. Pode parecer muito 

raro, num homem deprimido e hospitalizado, e sem dúvida é perfeitamente compreensível. 

Pela primeira vez em sua vida, se sentia um homem livre, deprimido ou não. Era o melhor 

que podia para se sentir livre. Ao voltar pra casa, zas!, voltaria a prisão, e já não podia 

suportar. 

 

d) A INFLUÊNCIA DA CULTURA E DA SOCIEDADE 

 

 Segundo Freud, a origem de uma orientação determinada do caráter – oral-receptivo, 

oral-sádico, ou anal – se deve a fixação da libido a uma das zonas erógenas. Em outras 

palavras, segundo o rumo que tome seu desenvolvimento, a libido se fixa a certa zona 

erógena, e o desvio do caráter é, já uma sublimação deste desejo libidinoso, já uma 

formação reativa contra (...)  
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 Em minha opinião, isto não é mais que um elemento secundário. O fundamental não 

é a fixação a uma zona erógena, e sim, efetivamente, o homem tem somente vários meios 

de assimilar o mundo: pode obter coisas, recebendo passivamente, tomando-as à força, ou 

acumulando-as. Porém creio como já disse em meu livro Psicanálise e Ética (E.Fromm, 

1947a), que há outro modo: a troca. E também podemos obter coisas produzindo-as. Não há 

mais. E creio que depende primeiro do caráter da sociedade, da cultura; e segundo, do 

caráter dos pais – para não falar da constituição da criança -, qual destas formas ou modos 

de assimilação será o fundamental da pessoa. E somente secundariamente apresentará o 

que possa ser certo sobre as zonas erógenas, porém mais como consequência, não como 

causa. 

 Para mim, o caráter, como na realidade qualquer outro conceito, não deriva, pois, da 

evolução da libido, e sim do caráter dos pais e do que é chamado de caráter social, ou seja, 

o tipo de caráter que cada sociedade produz por necessitar de homens que queiram fazer o 

que deve ser feito. Um exemplo simples, no século XIX fazia falta que as pessoas 

economizassem. A época exigia acumulação de capital. As pessoas deviam ter gosto de 

economizar. De modo que a educação, a exemplo dos pais e a forma de informar de criação 

das crianças produziam este tipo de caráter social que chamaríamos de anal-cumulativo. 

Hoje faz falta que as pessoas gastem. De modo que se produz a orientação receptiva e 

comercial. Faltam pessoas que estejam dispostas a oferecer-se na praça. Tomando uma 

expressão corrente desta época, em vez de dizer “não acredito em você”, muitos dizem “não 

te compro”. Ou seja, sabem muito bem, ainda que não conscientemente, que tudo, inclusive 

a troca de informações, é coisa de mercado, se compra ou não se compra. 

 Quanto às orientações de caráter, minhas descrições das síndromes são parecidas 

com as de Freud, porém não sua explicação genética. Em meus escritos, não está explicado 

onde vejo as semelhanças e onde não vejo. E talvez não haja isto porque, na realidade, eu 

mesmo não as tenho claro até poucos anos.  

 Porém quero falar uma coisa: quando dizem que eu dou muita importância para a 

cultura, creio que não fazem justiça a Freud, porque Freud também deu importância à 

cultura. Ainda que, de forma diferente. Para Freud, a cultura era uma coisa quantitativa, de 

mais ou menos civilização, ou seja, de maior ou menor força ou intensidade de repressão do 

instinto. Enquanto que eu considero a cultura, não como coisa quantitativa, de maior ou 

menor repressão, e sim como algo qualitativo, como a estrutura diferente de uma 

determinada sociedade, que forma o homem, o molda e constitui sua vida. Dizendo de outro 

modo, eu creio que nós somos o que devemos ser em conformidade com as necessidades 

da sociedade em que vivemos e, por isto, para mim é importantíssimo estudar a estrutura 
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particular de uma determinada sociedade, seja o feudalismo ou o capitalismo do séc. XIX, o 

capitalismo de nosso século, ou a sociedade escravocrata grega. O caráter que formam 

estas estruturas sociais é para mim o princípio essencial genético das classes, não a 

evolução da libido segundo certos feitos e acontecimentos em relação às zonas erógenas. 

 O que me importa sublinhar é o estudo da estrutura particular de qualquer sociedade, 

e isto não o fez Freud. Não quero criticá-lo, porque ele não estava predisposto a isto. Porém, 

essencialmente, nem Harry Stack Sullivan e nem Karen Horney fizeram, não se 

interessaram em analisar a sociedade, e sim que se interessaram simplesmente pela 

influência da cultura... bom, não sou justo totalmente. Karen Horney fala sobre certas faces 

típicas da sociedade moderna., porém para mim ainda faz falta: faz falta combinar a 

psicanálise com uma análise científica rigorosa da estrutura social. 

 (Na conduta sexual, fica clara a influência social e cultural sobre os impulsos 

instintivos). Hoje se consuma tudo imediatamente, e ai se consome a sexualidade. Faz parte 

da tendência, é o que se tem na vida, e a sociedade não corre nenhum perigo em absoluto. 

Pelo contrário, todas as idéias críticas, todos os protestos contra esta forma de viver, 

relativamente desumana, ficam amortizadas por este grande desabafo sexual.  

 Não falo das relações sexuais extraconjugais, e sim das relações sexuais – 

chamaremos sexualidade “instantânea” – que não se acompanham de nenhum sentimento 

profundo nem forma nenhuma de intimidade humana. Tampouco digo que nada disso é 

ruim. Eu creio que não nada de ruim na sexualidade, porque a sexualidade é uma 

manifestação da vida, não de morte. E creio também que não há nada de ruim nela, porque 

a sexualidade é: é, efetivamente, muito melhor que sua repressão e que sua negação falsa, 

como ocorria no século passado. Falo de uma evolução muito geral. Falo da sexualidade 

frívola, puramente acidental, sem intimidade, que praticava, por exemplo, a classe alta do 

século passado. É curioso: muita gente crê que este tipo de vida sexual é coisa nova, que as 

gerações novas que a trouxeram. Duvidam por completo que a classe alta da Inglaterra 

levou esta forma de vida por muito tempo. Lendo descrições de seus saraus, vemos que, 

naqueles palácios de sessenta ou cem habitações, o cuidado principal dos anfitriões era 

distribuí-las de forma que houvesse dificuldade em buscar a mulher de outro e que não 

precisassem andar muito de um dormitório a outro. Em Jeannie, livro sobre a mãe de 

Churchill, lemos que era acostumada a dormir com homens que poderiam ser de utilidade 

para seu filho, e isto a animava bastante. Churchill não disse com muitas palavras, porém 

opinava que era o dever de uma mãe ajudar ao seu filho a fazer carreira. E tudo, sem 

sombra de dúvida nem justificações morais de nenhuma ordem. Portanto, não se trata de 
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nada novo. Na realidade, não é nada que não se usasse na classe alta antiga que se 

generalizou. Aquela pauta cultural é observada hoje em toda sociedade. 

 

e) A DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO E A LIBERDADE DO HOMEM. 

 

 Oswald Spengler falou sobre a decadência do Ocidente, afirmando que a cultura 

ocidental ficará aniquilada, quase por lei natural, porque, na sua interpretação geral, as 

culturas se desenvolvem, degeneram e morrem como uma planta, como qualquer ser 

orgânico se desenvolve e morre. No início do século, Rosa Luxemburgo via uma única 

alternativa: socialismo ou barbárie. Trata-se de uma grande diferença entre duas 

alternativas. No segundo caso, há uma alternativa: todavia se pode esco9lher uma das duas, 

porém não há uma terceira opção. 

 Podem achar que é uma observação marginal. Há dois tipos de previsão determinista: 

uma, a previsão de um resultado único, determinista no sentido de crer que se produzirá um 

único resultado. E o determinismo da alternativa: não prevê só um resultado forçado, mas se 

certa alternativa forçosa, de poder produzir este ou aquele resultado, ou ainda um terceiro, 

porém nenhum outro. Trata-se de uma diferença importante, não somente em quanto um 

determinismo na história e na sociedade, e sim no homem também. 

 Não se pode dizer nunca de uma pessoa, ou poucas vezes, a menos que embasado 

em fundament6o teórico sério, que tal resultado haverá de produzir-se necessariamente. 

Porém se pode dizer habitualmente que tal alternativa se produzirá forçadamente. Ou 

seguirá desenvolvendo-se, para dizer no geral, ou se murchará, psiquicamente falando. Em 

cada caso, a diferença estará na força relativa dos dois elementos. A possibilidade de que 

tenha êxito, quero dizer êxito humano, pode ser de 1% ou de 50%, porém segue sendo uma 

possibilidade, não algo que deva ocorrer necessariamente. 

 No entanto, a maioria das pessoas se nega a reconhecer que em sua vida encaram 

realmente uma alternativa: podem andar por este caminho ou por este outro. Crêem ter todo 

tipo de opções, no qual não costumam ser realistas, porque o passado, sua constituição e 

sua situação não os deixaram muito. 

 Usemos como exemplo o xadrez. Quando dois jogadores começam a partida, suas 

possibilidades são quase iguais. Pode ganhar qualquer um dos dois. O que joga com peças 

brancas tem uma vantagem mínima, que podemos descartar. Depois de cinco jogadas, se 

as brancas tiverem cometido um erro, sua probabilidade de ganhar haverá diminuído 10 ou 

16%, porém poderá ganhar, ainda terá que se esforçar para melhorar suas jogadas, ou 

esperar que as pretas cometam um erro. Dez jogadas depois, talvez as brancas não tenham 
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compensado seu primeiro erro, e sim que tenham cometido outro. Então, teoricamente, 

talvez possam ganhar, porém esta possibilidade terá diminuído, do 50% ao 5%. Logo chega 

um momento em que, por causa do erro, já é impossível que ganhe. É impossível, segundo 

as regras do xadrez, a menos que o contrário cometa um verdadeiro disparate, o que não 

podemos esperar e que os bons jogadores do xadrez não cometem. Neste momento, o bom 

jogador abandona, ao saber que já não poderá ganhar. O mal jogador segue jogando porque 

não pode prever as jogadas seguintes e tem ainda esperanças, e continua, e não se poupa 

do amargo final, quando vê seu rei verdadeiramente em xeque mate, não pode mover mais 

e tem que admitir sua derrota.  

 O que significa isto aplicando à situação humana, a nossa vida? Vejamos uma 

criança, por exemplo. Aos cinco anos, está jogando com um negro. Digamos que este é um 

filho de uma família nova yorkina muito abastada. Está jogando com a criança negra e gosta 

como é natural de ser, porque não conhece estas diferenças. Então sua mãe lhe diz, da 

maneira mimosa que as mães modernas falam: “Sabe, Johnny, eu sei que este menino é tão 

bom quanto a gente, és uma criança estupenda, porém já sabes que os vizinhos não 

entendem, e na realidade será melhor que não jogues mais com ele. Sabes, sei que isto não 

lhe agrada, porém esta noite lhe levarei ao circo”. Pode ser que não lhe digam tão claro, 

porém não lhe disse que era uma recompensa, e o leva ao circo ou a qualquer outro lugar , 

ou lhe compra algo. E o pequeno Johnny, que a princípio havia protestado “eu gosto de 

brincar com ele”, acaba aceitando o convite ao circo. É seu primeiro erro, sua primeira 

derrota. Quebrou-se sua integridade, sua vontade. Voltando ao xadrez, fez sua primeira 

jogada ruim. 

 Bom, digamos que dez anos depois se apaixona por uma menina. Está 

verdadeiramente apaixonado, porém a menina é pobre, não procede de uma família 

adequada e os pais não acreditam que esta seja uma menina com a qual seu filho deva 

comprometer-se. Porém não dirão como seus avós: “nem pensar! Esta menina é de uma 

família que não gostamos!”. E sim, sua mãe dirá: “É uma menina encantadora, porém já 

sabes que não tem a mesma origem. Para serem felizes, sabes que as famílias precisam ser 

da mesma origem. Mas sabes que é totalmente livre para casar-te ou não com ela, isso só a 

ti interessa. Mas, sabes, podes ir passar um ano em Paris, pensa bem e se, na volta, segues 

querendo casar-te com ela, pois te casa.” 

 E ele aceita. Já é sua segunda derrota, facilitada pela primeira e por tantas outras 

pequenas do mesmo jeito. O compram. Já haviam comprado. Já havia quebrado sua própria 

estima, seu orgulho, sua dignidade e o sentido de sua própria identidade. E como a oferta foi 

feita com esta justificativa tão tentadora, encoberta com “sua perfeita liberdade de casar-se e 
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de ir a Paris...” Mas no momento de aceitar o bilhete, entregou a menina se dar-se conta. 

Está convencido de que seguirá lhe amando e se casará com ela. De modo que, durante os 

três primeiros meses lhe escreve de Paris as mais maravilhosas cartas de amor, porém em 

seu inconsciente sabe já que não se casará, já que aceitou o suborno.   

 Quando se aceita um suborno, tem que cumprir. Aqui entra um segundo elemento 

moral, de ter palavra, porque alguém não pode aceitar um suborno sem cumprir o que 

pactuou, ou é um homem morto. De modo que Johnny, naturalmente, conhece em Paris 

outras meninas e em um ano se passam muitas coisas, e concluiu que, na realidade, não 

amava tanto aquela menina, se apaixonou por tantas outras e, no fim, com a consciência 

tranquila, ou não tão tranquila, lhe escreve dizendo que já não a ama. É fácil, porque, de 

todo modo, já havia espaçado suas cartas e o corte não será tão brusco. Pode ser que ela 

também já tivesse se dado por conta e lhe escrito rompendo o namoro. 

 Aos 23 anos Johnny entra na Universidade. Trata-se de saber o que quer. Seu pai um 

advogado conhecido, e quer que seu filho se faça advogado também, por muitas razões 

evidentes. No entanto, ao filho interessa na realidade a arquitetura, e lhe interessa desde 

quando era menino. Então, o pai lhe pinta o quadro, de que está sofrendo por amor, pelo 

que possa passar, deve pensar em sua mãe. Que mal agradecido que és, depois de tudo 

que tem feito por ele, e de ter pago uma estadia de um ano em Paris, que agora os 

abandone, com todas as esperanças que haviam depositado nele, e que desgraça que será. 

Porque, vamos, quanto vai ganhar como arquiteto, que não ganhará no escritório de seu pai 

quando se encarregar dele? O filho faz uma cara de quem quer fugir, mas no fim, cede. 

Chegando neste ponto, o pai talvez lhe compre um carro esporte, como se faz com 

frequência. Caiu na armadilha, porém nunca foi dito que se tratava de suborno, como não se 

diz na política. O suborno não se manifesta de forma escrita: “Lhe entrego 100 mil dólares 

para que vote a favor desta lei.”. É entregue os 100 mil dólares, ficando entendido que o 

outro sabe por que se entrega. Bom, chegado a este ponto, o jovem está perdido. Se 

vendeu por completo, perdeu todo respeito por si mesmo, perdeu seu orgulho, sua 

integridade, faz uma coisa que não gosta, e assim passará o resto de sua vida: seguramente 

se casará com uma mulher que não ama, se aborrecerá no trabalho, se lamentará por ter 

chegado a esta situação... 

 Como chegou a esta situação? Não por um acontecimento repentino, e sim por um 

acumulo de acontecimentos menores, de cometer um erro atrás do outro. Se no inicio tinha 

muita liberdade foi perdendo-a aos poucos, até o ponto em que não tinha mais nada. 

 A liberdade não é uma coisa que tenhamos, não existe tal coisa. A liberdade é uma 

qualidade de nossa personalidade: somos mais ou menos livres de resistir a coerção, de 
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fazermos o que queremos e de ser nós mesmos. E, sempre, a liberdade aumenta ou 

diminui. Podemos dizer que, em certo momento, este jovem abandonou quase toda 

esperança, ainda que neste ponto poderia ocorrer um acontecimento inesperado, um 

acontecimento extraordinário, que poucas vezes ocorre a alguém, e pelo que não devemos 

julgar a vida. Aos 30 anos, aos 40 anos e aos 50 anos, um acontecimento extraordinário 

semelhante poderia produzir uma mudança total, uma conversão, porém espera-la será em 

vão, porque é raríssimo. 

 

2. O EFEITO DA TERAPIA PSICANALÍTICA. 

 

 Ao que se deve o efeito da terapia psicanalítica? A meu ver, dito brevemente, são três 

fatores que determinam este efeito terapêutico: 1. O aumento da liberdade ao compreender 

os conflitos verdadeiros; 2. o aumento de energia psíquica ao liberar a energia ligada à 

repressão e a resistência; e 3. a liberação da vontade inata de cura. 

1. Por um lado, o efeito terapêutico da psicanálise se deve ao aumento da liberdade 

de uma pessoa quando pode compreender quais são seus conflitos verdadeiros 

em vez dos fictícios. 

O conflito verdadeiro de uma mulher (se verá mais adiante o caso de Christiane) pode 

ser, por exemplo, sua incapacidade de emancipar-se de uma autoridade, sua incapacidade 

de ser autêntica e de começar a viver sua própria vida: sua incapacidade de ser livre. Seu 

conflito fictício é se deve casar-se ou se divorciar de seu marido. Este não é o conflito 

verdadeiro. Não é conflito por que não se pode solucionar. Sua vida será miserável, tanto se 

se divorcia, como se segue com seu marido. Seguirá tendo a mesma vida miserável 

enquanto isso não é livre. Mas, enquanto segue concentrando-se neste problema em 

particular, não poderá começar a encontrar mais sentido na sua vida, não poderá ocupar-se 

de seu conflito verdadeiro, que é o de sua liberdade, o de sua relação inteira com o mundo, 

de sua falta de interesse pelo mundo, de sua mesquinhez, a grande mesquinhez de sua 

existência inteira no mundo, tudo o que lhe é inacessível. 

É como buscar uma solução..., ou, digamos assim, como se quisesse abrir uma porta 

errando a chave: a porta não se abrirá. Se acreditar que não colocou direito a chave, ou 

qualquer outra coisa, e enquanto isso segue insistindo com a mesma chave, não conseguirá 

nunca abrir a porta. Tem que ter a chave verdadeira. É fácil colocar muitos exemplos a 

respeito de perguntar-se se deve fazer isto ou aquilo se referindo a um problema fictício, 

quando se trata de algo totalmente diferente. Pergunte a si mesmo, examine sua vida, e 

examine a vida de outras pessoas que possam servir de exemplo, por haver vivido mais, 
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como os pais, cuja vida pode conhecer mais intimamente se formos examiná-la. Então, 

veremos até que ponto as pessoas acostumaram-se a ocupar-se do problema errado e trata 

de resolver algo que não se pode resolver. 

Acontece com muita frequência. Vejamos, por exemplo, quando uma pessoa se casa, 

em três anos há conflito, e se divorcia. O que aconteceu? Digamos que o homem, um ano 

depois, volta a casar novamente exatamente com o mesmo tipo de mulher, acabando 

também em divórcio, e seguem divorciando-se até que se cansam ou estão demasiado 

velhos, supondo que tenham dinheiro para tanto processo a todo o momento. Mas os 

homens sempre acreditam que o ruim é não ter encontrado a companheira certa. Não 

pensam nunca que são eles os equivocados, que o ruim é sua capacidade de conviver, ou 

sua capacidade de ver a outra pessoa objetivamente e que, por isso, se equivocam sempre 

ao escolher a companheira. Digamos que é seu narcisismo que lhe faça escolher, gostar de 

uma mulher que os admira muito, digamos que tende a submeter-se, e suponhamos 

também que no fundo ela é bastante masoquista e, com o tempo, entendia-se. Trata-se de 

um quadro muito ruim. Ele se apaixona por ela porque o admira e, passado um ano, vê que 

sua submissão começa aborrecê-lo. No princípio, estava contente com esta submissão, 

porque inflava seu narcisismo. Porém, uma vez seguro de tanta admiração, a submissão, 

como sempre, resulta muito chata, de modo que necessita outro objeto que o admire, e se 

repete o círculo vicioso. A única coisa que poderia rompê-lo, a única solução, seria tornar-se 

consciente de seu narcisismo, ou dos motivos pelos quais escolhe a mulher admiradora e 

submissa. 

Se este homem vai ao psicanalista e lhe fala de seu problema conjugal e como 

poderia resolvê-lo, a única contestação seria: “Você não tem nenhum problema conjugal. 

Você tem um problema em si mesmo. Você é o problema, e cometerá sempre o mesmo 

engano enquanto não souber o porquê comete. Se você mudar, então as coisas poderiam 

ser diferentes”. Querer resolver problemas que não tem solução é um trabalho de Sísifo. É 

desalentador e consome muita energia, porque sempre se tenta e volta a tentar, sem que, 

pelo mesmo tipo de caso, se possa conseguir. Além disso, ao tentar, se vê, se nota que 

nunca se pode conseguir. Porque o método inteiro não funciona. 

Teoricamente, está claro, é muito fácil, porém há que sentir na realidade. É como se 

alguém quiser resolver um problema matemático ou científico partindo de um projeto errado: 

o problema não se pode resolver, e fica bravo e deprimido. Enquanto que não sabe que está 

tratando de buscar uma solução que não pode encontrar desta maneira, se convencerá cada 

vez mais de sua inutilidade e de sua impotência, da vaidade de seu empenho, se 

desanimará, e este será o primeiro passo para o fim. Ficará em total desalento. Mas, se diz: 
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“Senhor, se o problema não era este, se o projeto estava errado...! Eis aqui o problema 

verdadeiro. Ainda que seja mais difícil, agora posso confrontá-lo”, isso lhe proporcionará 

uma nova vitalidade, porque pensará: “Ah! Pode ser que não consiga, mas é uma coisa que 

posso tentar! No princípio, não é impossível resolve-lo. Isto não me condena a uma 

importância eterna. Posso tratar de fazer algo. Agora tenho que vê-lo como uma coisa 

razoável, não ocupar-me de um problema falso”. Pois bem, acredito que isto por si só, ver o 

conflito real em vez do fictício, produz um aumento de liberdade, de energia e de confiança, 

que é muito importante. 

2. Em segundo lugar, toda repressão requer energia para manter-se. Para dizer de 

forma simples, a resistência exige muita energia. Pois bem, esta energia se retira, se gasta 

inutilmente, do mesmo modo que gastamos uma parte considerável de nossa renda nacional 

em armamento. É uma energia desperdiçada. Uma vez que elimina a repressão, uma vez 

que deixamos de alimentar a resistência, voltamos a ter disponível esta energia. A 

consequência volta a ser um aumento de toda energia disponível, o que significa um 

aumento da liberdade, e inclusive poderíamos dizer como Espinosa, um incremento de 

virtude e gozo. 

3. O terceiro fator terapêutico da psicanálise é talvez o mais importante. Porque, se 

elimino meus obstáculos interiores ao informar-me do que acontece realmente comigo, pode 

começar a trabalhar minha vontade inata de saúde. Eu digo por acreditar e pela experiência 

pessoal, minha e de outros, no sentido amplo, de que todo homem tende ao bem estar, não 

somente biológico e fisiológico – o que já sabido – e sim também psicológico. E não há 

mistério. Do ponto de vista darwiniano, é lógico, posto que o bem estar, na realidade, serve 

a sobrevivência. O bem estar mental serve a sobrevivência biológica. Quanto mais alegre e 

melhor se sente alguém, mais tempo viverá, mais filhos terá e mais produtivo será. Do ponto 

de vista biológico, o que conta é que esteja vivo, se case e tenha filhos: no sentido muito 

restrito, porém eu não falo neste sentido. Em meu livro “Anatomia de la Destructividad 

Humana [1973ª, GA VII, págs. 230-233]”, cito recentes explicações de neurologistas e 

neurofisiologistas, para mim muito convincentes, segundo as quais incluem na estrutura de 

nosso cérebro encontramos certas propensões, que não são precisamente instintivas, porém 

são inatas, pré-formadas, que nos empurram ao bem estar, à cooperação e ao 

desenvolvimento. 

Recordando situações de perigo, será mais fácil entender este papel da tendência 

inata a vencer, acreditar e viver. No perigo, empregamos de repente de forças e habilidade 

que nunca acreditávamos ter: e não somente físicas, e sim também mentais, inclusive de 

percepção e todos os tipos. Porquê? O impulso de viver é tão forte no cérebro humano – e 



 

 55 

aqui entra realmente a biologia – que quando chega a ser coisa de vida ou morte, se 

mobiliza uma energia desconhecida até então. 

Citarei um acontecimento raro que influenciou muito minhas idéias. Conheci em 

Davos uma mulher que tinha tuberculose pulmonar. Era na época em que não havia 

medicamentos para tratá-la, fazia muito tempo. Estava muito doente, e piorava a cada dia. 

Em certo momento, seu médico consultou com outros especialistas e, por consequência, foi 

vê-la e lhe disse: “Olha, acabamos de ter uma consulta. Do ponto de vista médico, já não 

podemos fazer nada por você. Se viver ou morrer, só depende de você”. E como pode-se 

compreender com este modo de falar os médicos estavam convencidos de que morreria, 

com toda segurança. Pois foi o que a fez viver. Passadas algumas semanas, se produziu 

uma melhora, um milagre para os médicos, e esta mulher desenganada, a ponto de morrer, 

se curou por completo. Se aquele médico tivesse lhe dito, como a maioria, com boa 

intenção: “veja, não perca a esperança, tudo ficará bem”. Haveria matado a paciente, porque 

haveria lhe impedido de dar o passo decisivo para a mobilização de sua energia. 

Outro caso parecido é o da berlinesa Elsa Gindler, que inventou uns exercícios, muito 

interessantes e importantes, de percepção corporal. Ocorre que também sofria de 

tuberculose, e os médicos lhe disseram que morreria se não fosse a Davós e submetesse a 

uma cura de repouso. Porém não tinha dinheiro para ir até lá. Então, o que fez esta mulher, 

de dotes extraordinários, criou espontaneamente um método de sentir o corpo, ou seja, de 

ter mais sensação da atividade interna do corpo, do equilíbrio corporal. Curou-se por 

completo, e aperfeiçoou seu método, que foi ensinado posteriormente na Alemanha, na 

Suíça e nos EUA. Um ano depois, ao vê-la seu médico pela rua perguntou: “Assim, você 

esteve em Davos?”, e quase não pode acreditar que não esteve lá. 

É certo na psicanálise como na vida cotidiana fora da psicanálise. É fatal dar qualquer 

tipo de falsas esperanças, exceto no caso da doença ser tão grave que não se possa 

esperar nenhum efeito ao dizer toda verdade. Noutro caso, se dou falsas expectativas 

diminuindo a importância do problema, a única coisa que faço é prejudicar, simplesmente 

porque impeço que se realize a energia excepcional. Ao contrário, quanto mais clara e 

rigorosa a explicação a alguém sobre a situação em que se encontra e as opções que tem, 

tanto mais mobilizará suas energias excepcionais e tanto mais lhe cercará a possibilidade de 

melhorar. 

 

4. A RELAÇÃO TERAPÊUTICA DURANTE A PSICANÁLISE 

a) O RELACIONAMENTO ENTRE O PSICANALISTA E O ANALIZANDO. 
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 Não basta definir somente como uma interação terapêutica entre o analista e o 

analisando. Naturalmente, há uma interação, porém, qual? Entre um prisioneiro e seu 

guarda, também há uma interação, ainda que seja pouca. Skinner, em seu livro Más Allá de 

la Libertad y de la Dignidad [B.F.Skinner, 1971], chegou a dizer que o torturado domina o 

torturador, e este àquele, porque, com seus gritos de dor, lhe comunica o que significa a 

tortura. Skinner tem razão de certa forma, num sentido muito difícil e absurdo. No essencial, 

o torturador domina sua vítima. Há, efetivamente, certa interação, porém desprezando no 

que diz respeito de quem domina quem. 

 Coloquei este exemplo extremo para discutir o conceito de interação. É perfeitamente 

certo que há aqui interação, mas frente a qualquer interação há que fazer um pergunta: 

nesta interação, quem tem a força de obrigar o outro? É uma interação entre iguais, ou uma 

interação desiguais, que não podem lutar no mesmo nível? O conceito sociológico 

estadounidense de interação, este conceito intelectual, encerra um grave perigo, o de ser 

puramente formal, destacando uma interação sempre que dois personagens interagem. 

Ainda que haja interação, ainda tem que determinar que qualidade tem, se é uma interação 

de igualdade ou de domínio, de força superior pela qual alguém possa obrigar o outro a 

trabalhar de acordo com seus desejos. 

 Temos um exemplo disso nos tratados internacionais e nos contratos entre 

sociedades. Quando uma grande potência acorda uma aliança com outra menor, e inclusive 

no caso da anexação, diz que é um tratado entre iguais, porém o certo é que todos os 

direitos se reservam de fato ao mais forte, salvando talvez as aparências. E a mesma velha 

história se repete na economia: o que os romanos chamavam de societas leonina, quando 

uma grande empresa firma um contrato de fusão com uma empresa pequena. Na realidade 

a grande empresa se apodera da pequena, mas legalmente parece que ambas teriam plena 

liberdade de contratação. 

 Desta forma, a interação não é o suficiente. Ainda que haja, se trata de um conceito 

demasiado formal, demasiado abstrato. O que importa fundamentalmente em toda relação 

humana é a relativa liberdade e confiança de ambos os interlocutores. 

 Neste sentido, minha experiência é muita diferente à de Freud. Na realidade, tive 

ambas experiências, porque me formei no Instituto Freudiano ortodoxo de Berlin e fui 

psicanalista freudiano ortodoxo durante uns dez anos até que fui ficando cada vez mais 

insatisfeito. Observei que me aborrecia durante a consulta. Porém, para falar somente o que 

talvez seja principal: Freud considerava a situação analítica total como uma situação de 

laboratório: aqui, um paciente, o objeto; lá, o analista, o experimentador, observando o que 
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este objeto coloca pela boca. Depois, tira todo tipo de conclusão: devolve ao paciente tudo 

que lhe ocorreu. 

 Tão pouco se trata do que Carl R. Rogers chama de terapia “centrada no paciente”. A 

mesma expressão fica um pouco rara, posto que toda terapia deva estar centrada no 

paciente. Se o psicanalista é tão narcisista que não pode centrar-se no cliente, é melhor 

buscar outro trabalho. É evidente a idéia da terapia centrada no paciente, porém não 

acredito que somente signifique refletir-se: pelo contrário. 

 O que significa isso? Escuto o paciente e depois lhe digo: “Olhe, o que vamos fazer é 

o seguinte: você me conta tudo o que lhe vem à cabeça. Isto nem sempre é fácil. Às vezes 

não irá contar. Neste caso, a única coisa que lhe peço é que me diga que há coisas que não 

queres me contar, porque não quero obrigá-lo a fazer nada que não queira. Na sua vida, 

talvez lhe tenham dito com demasiada frequência que tem que fazer algo. Muito bem, mas 

agradeço se me disser que me omite algo, o que, diga-se de passagem, somente ocorrer. 

De modo que vou escutar. E ao escutá-lo, terei minhas reações que serão de um órgão 

afinado, porque tenho prática nisso. De modo que, o que você disser me fará ouvir certas 

coisas, e eu lhe direi o que ouvi que será diferente do que você me disse, ou queria dizer. 

Então, você me dirá como reage a minha reação. E desta maneira nos comunicaremos. Eu 

reajo a você, você reage as minhas reações, e já veremos aonde chegaremos”. Mas eu 

tomo nisto parte muito ativa. 

 Na realidade, nem sequer emprego a palavra “interpretação”. Eu digo o que ouço. Por 

exemplo: o paciente me diz que tem medo, e me contará uma situação em particular; e o 

que eu ouço é que tem uma inveja terrível, digamos, tem um caráter oral-sádico, explorador, 

e na realidade lhe gostaria tirar-me tudo o que tenho. E se tenho a ocasião de compreendê-

lo por um sonho dele, por um gesto, ou por seus acontecimentos espontâneos, lhe digo: 

“bom, veja, eu deduzo, disto, isto e isto, que você tem medo de verdade, por que não quer 

que eu saiba que você quer me engolir”. Eu trato de chamar-lhe a atenção para algo que 

não é consciente. 

 Pois bem, tudo está no que alguns analistas acreditam – Rogers, mais 

excessivamente e, alguns freudianos, menos – que o paciente deve informar-se por si 

mesmo. Em minha opinião, isso só faz prolongar mais, e já é bastante longo de qualquer 

maneira, já é bastante difícil de qualquer forma. O paciente tem certas coisas que reprime, e 

as reprime por boas razões: não quer saber, tem medo de saber. Se eu fico sentado, 

esperando horas, meses e anos talvez, até que estas resistências se quebrem, farei o 

paciente perder tempo. 
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 Eu faço o mesmo que fazia Freud ao interpretar os sonhos. Talvez o sonho seja 

inócuo e, no entanto, segundo Freud, disse na realidade que quer me matar. Também faço o 

mesmo com outras coisas. Digo ao paciente o que vejo e analiso sua resistência ao que eu 

digo. Se a resistência não é muito grande, o paciente notará, porém sei muito bem que a 

racionalização não serve para nada; mais para, o fazer tudo impossível. O que importa é se 

o paciente pode notar àquilo que lhe falo. 

 Spinoza disse que, em si mesmo, o conhecimento da verdade não faz mudar nada, a 

menos que seja também um conhecimento afetivo. Digamos, por exemplo, que alguém faz 

análise e averigua que sofre de depressão porque, quando criança, sua mãe não o 

escutava. Pode averiguar-lo, e pode crer nisso até o dia do juízo, e isso não lhe servirá nem 

um pouco. Bom, talvez seja exagerar um pouco. Talvez seja uma pequena ajuda, como no 

exorcismo, quando dizemos: “Aqui está o diabo!”, e se fazemos isso durante muitos anos, a 

modo de sugestão, e se o paciente acredita que exorcizou o diabo na figura de sua mãe que 

não lhe escutava, no final poderá sentir-se menos deprimido, se é que a depressão não era 

tão grave. 

 Em primeiro lugar, saber o que se reprimiu significa reviver de verdade no momento, 

não somente em pensamento, e sim o sentindo, sentindo-o plenamente. O qual já produz 

um efeito de muito alívio. Se alguém não recebe uma explicação, nada além de que sente 

de verdade algo, pode sentir no momento: “estou deprimido”, e pode avançar à fase 

seguinte, de: “como realmente estou furioso, castigo minha mulher com minha depressão”. 

O sentir de verdade fomenta a idéia de fazer algo para eliminar a depressão. Por outro lado, 

se pode estar tão doente, ou a depressão pode ser tão grave, que isso não serve de nada. 

 

b) AS CONDIÇÕES DO PSICANALISTA 

 

 São muito importantes as qualidades pessoais do psicanalista, em primeiro lugar, sua 

experiência e sua compreensão do outro. Parece-me que muitos se fazem psicanalistas 

porque se sentem muito inibidos para estabelecer comunicação com os outros, para 

relacionar-se, e se sentem protegidos no papel de psicanalistas, sobre tudo sentando atrás 

do divã, porém não é só isto. Importa muito que o psicanalista não tenha medo de seu 

próprio inconsciente, em consequência não tenha medo de descobrir o inconsciente do 

paciente e não sinta por ele nenhuma vergonha. 

 Coloco então uma condição que poderíamos chamar humanista, a de não haver nada 

humano que nos seja alheio. Tudo está em mim. Eu sou uma criança, sou um adulto, sou 

um assassino, sou um santo. Eu sou um narcisista, e sou destrutivo. Não há nada no 
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paciente que eu não tenha em mim. E somente quando eu puder moldar dentro de mim as 

experiências das quais o paciente me fala explícita ou implicitamente, somente se 

despertam e ressoam dentro de mim, poderei saber do que está falando o paciente e 

poderei restituir-lhe o que disse na verdade. Então, acontecerá uma coisa estranha: o 

paciente não terá a sensação de que eu estou falando do assunto, nem de que estou 

ensinando ele, e sim sentirá que falo de algo que ambos compartilhamos.  

 Citarei uma sentença do Antigo Testamento: “Amará ao estrangeiro, porque também 

vós fostes estrangeiro na terra de Egito, e assim conhecereis a alma do estrangeiro” [Deut., 

10,19}. Conhece-se a outra pessoa somente enquanto se experimenta a si mesmo. E 

analisar-se a si não significa outra coisa senão estar aberto à totalidade da experiência 

humana, que é boa e má, que é o todo. Faz pouco tempo, eu ouvi uma frase de Martin 

Buber sobre Adolf Eichmann, de que não poderia ter nenhuma simpatia particular por ele, 

ainda que estivesse contra seu processo, porque não encontrava nada de Eichmann nele. 

Pois bem, eu creio que isto não se pode dizer. Eu encontro Eichmann em mim mesmo, eu 

encontro tudo em mim, encontro o santo também em mim, se me permitem.  

 Analisar-me significa realmente, não que descobri alguns traumas ou qualquer outra 

coisa pueril, e sim que fui sincero, que sou constantemente franco a toda irracionalidade que 

há dentro de mim, e por isso posso compreender meu paciente. E nem sequer tenho que 

busca-lo: está ai. Todavia, porque meu paciente me analisa todo tempo. A melhor análise 

que já fiz nunca foi como analista, nem como paciente, porque, entretanto cuide para 

responder ao paciente, e de compreender, sentir, o que ocorre neste homem, terei que 

examinar a mim mesmo e mobilizar em mim todo o irracional de que está falando o paciente. 

Se o paciente está assustado e eu reprimo meu próprio temor, não compreenderei o 

paciente. Não o compreenderei se é um caráter receptivo e eu não posso mobilizar o que há 

em mim de receptivo, ou houve em mim de receptivo, porém segue havendo ainda que seja 

num grau mínimo. 

 Creio que, para sua instrução adequada, o psicanalista deve estudar história, história 

da religião, mitologia, simbolismo, filosofia, ou seja, todas as criações principais da mente 

humana: porque irá se ocupar da mente humana. Mas, esta profissão não existe, não há um 

plano de ensino que combine tudo isto. (Com a antropologia, que já havia esquecido). Em 

seu lugar, a atual condição oficial é que estude psicologia e faça doutorado em psicologia, 

ou seja, em minha opinião, e certamente de acordo com muitos psicólogos, que é perda de 

tempo. E o perde porque esta graduação de doutor em psicologia é a condição que impõe o 

Estado para obter a licença de psicoterapeuta. Porém ao estudar psicologia na universidade 

não se houve nada na realidade sobre o homem, no sentido em que a psicanálise se ocupa 
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do homem para entender seus motivos, seus problemas. No melhor dos casos, encontra-se 

algo como o condutismo, que por definição nega a compreensão do homem, para estudar 

unicamente sua conduta e como pode manipulá-la. 

 O psicanalista não é ingênuo. Ou seja, vê as coisas como são e mantêm uma postura 

crítica perante a vida. Como se pode ser crítico perante a mente de outro, perante a sua 

consciência, se ao mesmo tempo não é crítico perante a consciência em geral e as forças 

reais do mundo? Não acredito que se consiga. Não acredito que a verdade seja divisível, 

que se possa ver a verdade no pessoal e cegar-se para as demais. Poderá se ver a verdade 

no pessoal até certo ponto, porém nunca poderemos compreendê-la se temos a mente 

parcialmente cega. Se tivermos a mente completamente desperta e franca, havemos de ser 

críticos e veremos o que há por detrás das aparências, tráta-se de uma pessoa, da 

sociedade, da situação, da arte, ou de qualquer outra coisa. 

 Não acredito que possamos compreender uma pessoa, um indivíduo, ao menos que 

sejamos críticos e compreendamos as forças sociais que lhe tem moldado que tem feito que 

esta pessoa seja como é. Não podemos dar-nos por satisfeitos com a história familiar. E o 

paciente, também não. Somente poderá fazer-se plenamente consciente de quem és se fizer 

consciente de sua situação social no conjunto, da situação em que está de todas as forças e 

todos os fatores que o influenciam. Creio que a psicanálise é essencialmente um método de 

pensamento crítico. E pensar criticamente é uma tarefa difícil, porque vai de encontro às 

conveniências. Não se estimula muito a ninguém a pensar criticamente, a ser crítico. 

Ninguém tira benefício disto, exceto talvez a longo prazo. 

 Em minha opinião, não se pode separar realmente a análise pessoal da análise 

social. Fazem parte de uma consideração crítica da realidade da vida humana. E para 

compreender a análise, talvez convenha mais ler Balzac que ler livros de psicologia. E falo 

“talvez” ironicamente, e talvez não me entendessem. Acredito sem nenhuma dúvida que ler 

Balzac ensina mais a compreender o homem na análise que todos os efetivos psicanalistas 

do mundo, porque Balzac foi um grande artista que sabia escrever históricos clínicos, porém, 

com que detalhes, com que riqueza! , descendo realmente ao motivo inconsciente das 

pessoas, mostrando estes motivos e mostrando estas pessoas em relação à situação social. 

E isso era o que queria Balzac: quis escrever a característica, descrever o caráter da classe 

média francesa da sua época. Se lhes interessa de verdade o homem, se lhes interessa o 

inconsciente, não leiam livros de texto: leiam Balzac, leiam a Dostoyevski, leiam Kafka, e 

aprenderão algo sobre o homem, muito mais do que possam aprender nos livros de 

psicanálise, compreendidos os meus. Verão neles um tesouro de perspicácia, uma 

profundidade de compreensão, que poderia e deveria ter a psicanálise do indivíduo. 
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 Porém o que os psicanalistas devem aprender antes de tudo, e todo mundo, é ver a 

diferença entre o autêntico, a autenticidade e a fachada. É um sentido que hoje está 

defasado. A maioria aceita as palavras por fatos, o que é uma confusão, adoece, porém 

também é verdade que a maioria sim, vê inconscientemente esta diferença entre a fachada 

e o autêntico. Não é raro o caso de alguém que conhece outro, gosta dele e lhe parece 

muito agradável, porém depois sonha e o vê como assassino, ou ladrão, o que não quer 

dizer que, sublimarmente, sabia que não era honrado, que havia percebido 

conscientemente, quando o teria a frente... bom, um não supõe que o outro seja um 

assassino – não quero dizer um assassino no sentido realista, e sim em suas intenções, que 

seja destrutivo – até que demonstre. Antes, pode haver dito algo que nos parece encantador 

e nos tenha cegado, porém no sonho somos totalmente sinceros, muito mais sinceros que 

durante o dia, porque não estamos influenciados pelos acontecimentos externos. 

 

c) A ATENÇÃO AO ANALISANDO. 

 

 A possibilidade de que haja confiança é condição para começar uma relação 

terapêutica. Quando um paciente me pergunta se confio nele, lhe digo: “confio em você por 

enquanto, porém não tenho motivo para confiar em você, nem você tem motivo para confiar 

em mim. Vejamos o que acontece se depois podemos confiar um no outro, quando tivermos 

nos tratado um pouco.” Se lhe dissesse: “Claro que confio em você!”, lhe mentiria. Como 

poderia confiar nele, a menos que fosse um homem excepcional? Às vezes, confio numa 

pessoa em cinco minutos, às vezes não confiarei definitivamente, e isso é muito ruim, 

porque não serve de base para a análise. 

 Porém se, apesar de não confiar nessa pessoa, vejo nela algo que poderia mudar, 

talvez lhe dissesse que não a vejo muito digna de confiança, mas acredito que há algo nela. 

E se também não é assim, sem ofender-la, encontraria uma razão para explicar-lhe porque 

não somos muito aptos para colaborar e que deveria ir a outro. Jamais digo a ninguém, nem 

vou dizer que não pode analisar-se ou que não tem remédio. Estou profundamente 

convencido de que ninguém possa responder esta afirmação. Eu não sou Deus para saber 

definitivamente se uma pessoa é incurável ou não. Em meu juízo, o que pode parecer, 

porém, como posso confiar em meu juízo até o ponto de dar um veredicto sobre esta 

pessoa, contestando que ninguém possa ajudá-la? De maneira que nunca deve terminar 

uma primeira entrevista, nem deve interromper o começo de um tratamento, com 

semelhante afirmação. Quando eu acreditava que não estava em situação de atender uma 

pessoa, eu a encaminho para outro. E não por desculpa, e sim pela profunda convicção de 
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que estou obrigado a dar-lhe qualquer possibilidade que tenha, e uma decisão de vital 

importância, certamente, não pode basear-se somente em meu juízo. 

 No que se refere a reduzir a dependência do paciente, é questão de dosar em cada 

caso. Tratando-se de um paciente quase esquizofrênico, com um apego extremado, que eu 

chamo de simbiótico, a seu analista, se sente absolutamente perdido se não tem vínculo 

incomovível ou inabalável com a pessoa central. Em muitos pacientes esquizofrênicos ou 

pré-esquizofrênicos se descobrirá uma relação simbiótica com a figura materna ou paterna, 

e nesse momento deve haver o enfrentamento da necessidade de independência... e poderá 

sofrer uma crise psicótica. Sobre a relação simbiótica, eu diria que não se cumpriu a 

individuação apesar de haver superado a adolescência. 

 Freud acreditava que ao examinar, ao estudar a profundidade de uma pessoa, o 

compreender o que ocorre em seu interior pode fazer-lhe mudar de personalidade, pode 

curar seus sintomas. Quis chamar a atenção sobre o extraordinário desta idéia de Freud, de 

dedicar tanto tempo a uma pessoa, já então, há muitos anos, e mais um agora, que não 

corresponde ao desejo contemporâneo. Ao contrário, como tudo deve ser feito depressa, a 

objeção mais importante à psicanálise é o tempo que leva. Claro que uma análise ruim deve 

durar o menor tempo possível. Mas uma análise eficaz, uma análise profunda, deve durar o 

suficiente. Naturalmente, há que usar métodos para não prolongar mais que o necessário, 

porém a idéia de que vale a pena prestar a atenção a uma pessoa, dedicar horas e horas, 

me parece que por si só manifesta o profundo humanismo de Freud. 

 Mas que a psicanálise leve demasiado tempo, não é, por si só, um argumento contra. 

E o argumento como problema social não passa de mera justificação. Ou seja, quando um 

não acredita que uma pessoa não merece tanta atenção, que esta pessoa não é tão 

importante para isso, justifica esta idéia apresentando-a como ponto de vista social: somente 

os acomodados podem permitir-se este tratamento. Sempre há profissionais que analisam 

alguns pacientes de graça ou por honorários reduzidos, sem que deste modo possa resolver 

o problema da remuneração. Parece-me que a única solução estaria na saúde pública tornar 

acessível o tratamento terapêutico a todos. 

De outro lado, a idéia de que o paciente deva pagar o tratamento como condição para curar-

se parece contraria ao Evangelho, de que os ricos não entrarão no reino dos céus. Parece-

me um absurdo enorme. Porque se trata do esforço que alguém faz. Para uma pessoa muito 

rica pagar o tratamento não significa absolutamente nada. De fato, serve para deduzir dos 

impostos, o que nunca está mal. De maneira que se transforma no único critério para uma 

pessoa que se mostra desinteressado por ter que pagar ou não. Mas é uma justificativa de 

interesse do psicanalista, que o paciente tenha que pagar e, quanto mais pague, antes se 
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curará, porque tem feito um sacrifício enorme. Ainda que também seja uma forma de 

pensamento moderno: pago mais para quem gosto e menos para quem menos gosto. Mas 

se alguém paga muito pela análise, pode estimá-lo menos ainda, porque, sinceramente, está 

acostumado a comprar. É um fato. As pessoas que tem muito dinheiro não dão valor 

especial ao que compram. 

 Quanto à terapia de grupo, desconfio muito dela. Tenho que dizer, ainda que eu 

nunca tenha feito terapia de grupo, e talvez porque me desgosta muito. Simplesmente, não 

gosto da idéia da pessoa falar de sua intimidade perante outras dez. eu não suportaria. Além 

do que, suspeito que se trate de uma psicanálise de pobres, para os que não podem pagar 

25 dólares por hora de consulta, porém se juntam dez pagam 50 entre todos, pois 

extremamente bom! 

 Ainda que, na realidade, posso imaginar que a terapia de grupo tenha utilidade 

especial para os adolescentes, no caso em que não estejam muito doentes e seus casos 

sejam parecidos. Talvez lhes sirva de ajuda ao ver que seus problemas são semelhantes 

aos dos outros e pode aliviar-se superficialmente com boas instruções e bons conselhos, o 

que não é ruim. Porém não acredito de forma nenhuma que possa substituir a psicanálise, 

tão individual e pessoal que não me parece que possa adiantar este método de terapia de 

grupo. E eu sou individualista, habituado ao antigo. Por isso, acredito que é inumano e anti-

humanista o método, o sistema, o ambiente em geral de hoje, em que a intimidade já foi 

reduzida cada vez mais em benefício da conversa coletiva. E não me parece que seja 

favorável a nenhuma boa terapia, exceto em casos muito precisos que não se pretenda 

muito mais. 

 Não me impressiona tudo isso que se diz, de que a relação terapêutica entre o 

analista e o paciente é artificial, como também seria artificial a relação amorosa entre duas 

pessoas que não se amem na sociedade e não se exibam nos seus momentos mais íntimos 

– “estás vendo que bem o fazemos?” – diante de outros dez. trata-se da justificativa de uma 

época que está perdendo cada vez mais a intimidade. 

 

5. MISSÕES E MÉTODOS DA PSICANÁLISE. 

a) MOBILIZAÇÃO DAS ENERGIAS INCONSCIENTES E INDICAÇÃO DE ALTERNATIVAS. 

 

 Em todo trabalho psicanalítico, o essencial é mobilizar as energias latentes de uma 

pessoa. Colocarei um exemplo. Recordo-me de um quarentão que veio me ver e me 

perguntou: “bom, que possibilidades tenho de melhorar?”. Até então, havia vivido com certos 

sintomas neuróticos, e “funcionava”, de modo que lhe contestei: “falando francamente, se eu 
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fosse apostar, não apostaria em sua melhora. Você viveu quarenta anos com os mesmos 

problemas e não há motivo para que fique louco ou morra repentinamente, assim que pode 

seguir vivendo trinta anos mais. Será infeliz, porém, como isso você já suportou até agora, 

porque não suportar pelo resto da vida? A coisa não parece tão ruim”. Depois lhe disse: “se 

você tem um desejo e uma vontade fortíssima de reformar-se verdadeiramente, talvez haja 

uma possibilidade. Por esta possibilidade, estou disposto a analisá-lo, mas se perguntar-me 

minha opinião objetiva, creio que não tens muitas possibilidades de conseguir”. Se há algo 

que possa animar um paciente é isto. Mas, se desanima, será melhor não começar; porque, 

se não pode aceita-lo, é que lhe falta o impulso fundamental, a força para mobilizar suas 

energias. 

 Bom, não me levem demasiado ao pé da letra. Há pessoas, por exemplo, tão 

aterrorizadas, hipocondríacas e angustiadas que, se lhe dizem, poderiam ver-se em pânico e 

seriam incapazes de pensar. Isto é outra coisa. Falo no sentido geral, e insisto nisso 

somente para destacar a importância que lhe dou, não somente na psicanálise, e sim 

também em qualquer caso da vida real, o fato de ver com claridade a compreensão das 

pessoas. Se nos perguntamos por que a maioria fracassa na vida, acredito que é por não 

saber quando chega o momento decisivo. Se soubesse justo no momento: se eu fizer... – 

digamos, aceitar um suborno, direta ou indiretamente – serei um desonrado, porque seguirei 

deixando-me subornar, me submeterei e terminarei sendo um homem fracassado, um 

infeliz... se soubesse no momento, o sentido do bem estar e as energias excepcionais 

atuariam o suficiente em muitos como para fazer-lhes contestar “não”. No entanto, o que 

fazem é justificar-se: “bom, é somente uma vez, não tem tanta importância, agora me 

convém e depois não farei mais”. Assim, muitos não têm na vida um momento para ser 

conscientes, para estar em situação de poder dizer: “tem que tomar uma decisão”, e se dão 

conta quando já é demasiado tarde. Então, retrospectivamente, alguém pode dizer que sua 

vida estava determinada e nunca havia tido uma oportunidade de ser livre. Porém somente 

pode dizer retrospectivamente. Se houvesse compreendido a situação, e se houvesse 

enfrentado o fato de que tal caminho leva a este ponto, haveria tido, efetivamente, uma 

oportunidade de trabalhar de outra maneira, porque então não estava tão doente e não 

havia fracassado ainda.   

 Voltando à psicanálise, considero que uma missão sua muito importante é mostrar as 

alternativas reais, com muita energia, não com suavidade e cautela, cuidando as palavras 

para que digam ou não digam, sem dar opinião. No caso de que o analisando tenha uma 

resistência e não queira compreender claramente que não estão empregando com as 

palavras claras, não ouvirá nada, porque não quer ouvir nada. O psicanalista deve gritar!, as 
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vezes, no sentido literal, ainda que agora quero dizer “gritar” no sentido de fazer uma 

declaração que não possa passar despercebido, que tenha que raciocinar frente a ela, por 

ser muito exigente. 

 A principal explicação de que esta consciência, esta verdadeira compreensão da 

situação de si, pode fazer-lhe reformar-se, permitir a atuação das energias que temos 

dentro. E se não estão disponível, se esgotaram já, não há o que fazer. Há que ter, e 

especialmente o psicanalista deve ter, sem insensatez, muitíssima fé na existência destas 

energias. Muitas pessoas as têm tão debilitadas que já não se pode fazer nada: pode ser 

coisa da idade, ou de estar já tão derrotado que não enchergu7e nenhuma esperança. Seria 

insensato dizer, por dogma ou por princípio, que tal pessoa reagirá positivamente ao 

enfrentamento de sua vida. Talvez não reaja positivamente, mas, no geral, esse enfrentar 

sua vida pode ajudá-la a compreender aonde vai, quais tem sido suas alternativas em toda 

sua existência. 

 Acredito que esta é uma das missões mais importantes do psicanalista. Também isto 

é psicanalisar, não é emitir opiniões apreciativas; não é mais que declarar (como, de fato, 

posso declarar eu em qualquer outro assunto): estas são as forças, e se você escolhe este 

caminho, acontecerá isso; e se escolher aquele caminho, acontecerá aquilo. Estas são as 

alternativas, que existem por si mesmas. Estas alternativas determinam que na há outro 

caminho. Mas a maioria prefere crer e esperar sempre a solução impossível. Querem ser 

livres, porém querem seguir na manjedoura com seus pais. Querem ser livres e querem ser 

dependentes. Bom, pois isso não funciona, não pode, é puro engano, como tampouco 

podem querer que sejamos livres e independentes, atormentando-nos ao mesmo tempo com 

essa publicidade agonizante e com a instrução, o ensino e as idéias que nos vendem. Não 

pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Porém a maioria quer juntá-las, busca um 

compromisso, e talvez seja esta uma forma de resistência. Enquanto isso, eu me pego 

esperando o milagre da solução impossível, que verdadeira e irremediavelmente é 

impossível, naturalmente, ficarei de braços cruzados. 

 

b) A SUBLIMAÇÃO, A SATISFAÇÃO DO INSTINTO E A RENÚNCIA AO INSTINTO, COMO 

EXEMPLO DAS PERVERSÕES SEXUAIS. 

 

 O conceito de sublimação é o mais discutível. Eu duvido muito de que exista coisa 

semelhante. Porém é um conceito muito popular. Entende-se muito bem, isso da 

sublimação. Pensem em uma reação química, e pronto: a base são os impulsos e, logo, tudo 

se sublima. 
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 Vejamos o fácil exemplo do cirurgião. A idéia psicanalítica corrente é que o cirurgião 

sublima seu sadismo, ou, em versão posterior, seu instinto de morte. Ou seja, que tem na 

realidade o impulso de ferir, o impulso de torturar, mas ao invés de manifestá-lo diretamente, 

o manifesta num plano mais elevado, muito longe, como diria Freud, de sua direta 

manifestação libidinosa, e então fica oculto. Pois bem, eu creio sem dúvida nenhuma que 

não é isso. O cirurgião tem uma causa muito diferente. Sempre houve cirurgiões que podem 

ter sido motivados por seu desejo de ferir, mas certamente são os piores cirurgiões do 

mundo. 

 O cirurgião tem motivações completamente distintas: a rapidez da ação, a rapidez da 

cura, o dom de decidir rapidamente, de tomar decisões rápidas, o dom prático da destreza 

com as mãos, de maneira que atua obedecendo a impulsos ou a partir de aptidões e desejos 

humanos perfeitamente normais. Estas são as formas com as quais aplica seus talentos, e 

por isso é frio, objetivo e racional em seu trabalho. Se fosse um sádico oculto, seria carente 

precisamente destas qualidades, sentiria uma espécie de prazer oculto, operaria quando não 

deveria, iria mutilar as pessoas por ai de qualquer jeito, obedecendo a este impulso. Onde 

está sua sublimação? Seu sadismo não desapareceu de repente em nenhuma direção. Além 

disso, ele poderia sublimar seu sadismo e seguir tendo um caráter sádico. Fica por ver se 

são mais sádicos os cirurgiões que, digamos, os psicanalistas, ou os de qualquer outra 

especialidade médica, o, não faltava nada, os professores! 

 Se me dizem que muitos professores são sádicos que querem dominar, está 

perfeitamente certo, porém em minha opinião não há sublimação de nada: manifestam 

diretamente seu sadismo de forma adequada às circunstâncias. No sistema que não 

proíbem nem castigam, alguns professores pegam as crianças, com violência, e não há 

nada de sublimação nisso. Outros somente ferem sua própria estima, ferem sua 

sensibilidade, ferem sua dignidade e fazem de palavra o que àqueles fazem com a 

palmatória. Onde está a sublimação? Cada um manifesta sua paixão nas formas menos 

perigosas para cada circunstância, mas cada uma destas formas tem exatamente a mesma 

função. Por isso acredito que esta história de sublimação é insustentável.  

 É difícil saber se o ceder aos desejos perversos pode servir para renunciar a eles. 

Muitos acreditam que, cedendo ao desejo do qual quisera se livrar (somente por falar), tendo 

plena experiência de seu cumprimento, tornar-se-á completamente consciente deles e 

poderá superá-lo. Porém não é comum este resultado. Já sabemos do que se trata, não é 

nada novo, e tão pouco se experimenta com mais profundidade. Eu acredito que, no 

essencial, essa racionalização não é mais do que uma forma de resistência. Porém tais 

desejos tão pouco se podem mudar à força. 
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 Também assim, a análise e a prática devem andar de mãos dadas. Ou seja, que não 

se trata de que alguém diga: “acabou, não faço mais isso”, ainda que talvez seja uma 

maneira e boa, de resolver o problema. Porém se diz: “bom, vou ceder, porque quanto mais 

eu fizer, melhor eu me conhecerei”, creio que seja somente uma justificativa. Parece-me que 

o melhor seja começar a lutar contra o desejo, porém, observando o que acontece se o 

contenho se o limito; o que sinto no ato da renúncia, em vez de fazer-me um objetivo difícil, 

que esquecerei após três meses por não estar preparado. Dito de outra forma, o melhor que 

se pode fazer, em minha opinião, é certa mudança de atitude com análise em conjunto das 

experiências que se tenham com esta mudança. É tudo que posso dizer sobre uma questão 

tão geral. Na realidade, não há uma solução fundamental que possa aplicar-se a cada caso 

preciso. Em cada situação, e para cada pessoa, a solução é algo diferente, e tão pouco 

podemos estar seguros de que seja certa. 

 A importância da renúncia e sua análise é vist5a como uma experiência nova. O que 

sinto na experiência sádica eu já sei. Naturalmente, há que analisar a experiência sádica em 

todo seu contexto, não somente falar de sadismo, e sim entrar em cada detalhe: o quê sinto, 

o quê significa, o que tem relacionado com as experiências sádicas em geral? Supomos que 

se faça isto, porém, uma vez feito, vendo o que ocorre na mudança, aparecem fatos novos. 

Porque se trata de uma experiência nova, que não havia acontecido antes, ou não havia 

acontecido analisando-a ao mesmo tempo. 

 A primeira coisa que pode acontecer com isso é um ataque de profunda angústia, de 

profunda insegurança. Bom, pois isto nos serve muito: faz-nos ver que esta atitude era uma 

proteção contra a angústia. Então, podemos progredir analisando a angústia. Enquanto isso 

se seguir comportando-se do mesmo modo, esta angústia poderia não aparecer. E isso diz 

respeito a toda frustração das coisas que ele faz e que somente tem a função de impedir a 

manifestação da angústia. E enquanto não se abandone a conduta, esta angústia não 

aparecerá. Não entenda mal. Não quero dizer que a pessoa abandona, e acabou. Porém, se 

não abandona, não há salvação. É condição para que continue o tratamento: o abandonar. 

Não me refiro a um ato de força, e sim o que entendo como experiência. Tente deixar por 

uma semana, por duas semanas, e ver o que acontece. É muito diferente dizer: “Você não 

fará mais”. Isso é uma ameaça, isso é chantagem, e não serve. 

 Mas, em geral, uma angústia grande, que é a causa da aparição de um sintoma, se 

faz visível, se manifesta somente quando se frustra o sintoma. Assim disse Freud, e acredito 

que tinha razão, essencialmente, acrescentando: “Na medida do possível, a cura analítica 

deve acontecer num estado de privação – de abstinência –“ [Nuevos caminos de la terapia 

psicoanalítica, Ob. Compl. T.17, pág. 158]. Talvez chegou muito longe – o que significa 
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privação? – porém eu diria no essencial que, se alguém põe em prática o que quer analisar 

e do qual quer liberar-se, fica limitadíssimo o que pode fazer analiticamente; porque não 

descobrimos a angústia ao fundo, não tratamos a questão de quais defesas se construiu 

com seu sintoma, que resistências há neste sintoma, etc. 

 Em minha opinião, a perversão é matéria de tratamento, mas somente se sofrer por 

ela, ou seja, se alguém sente que o perturba muito, que fragmenta sua vida, que está contra 

sua moral, que influencia no seu caráter e com suas relações com os demais. Caso 

contrário, não acredito que deva tratar-se. 

 Se me parecer um problema grave, porque se deve perguntar qual a relação – e isto é 

importante – entre a chamada perversão e os próprios traços de caráter; em que medida é 

realmente uma regressão ou uma fixação em uma fase a qual torna a pessoa um estorvo 

para si mesmo na sua relação, não somente com as mulheres e as pessoas. De certa forma, 

é um problema semelhante ao da homossexualidade. Eu não acredito que a 

homossexualidade seja uma doença e, no entanto, acredito que é uma limitação ao 

desenvo0lvimento da pessoa, ainda que menos que a perversão sadomasoquista; porque, 

tratando-se de felicidade ou infelicidade, vale-me Deus, em nossa sociedade as relações 

heterossexuais não são nada do que possamos gabar-nos. Assim, o que se atreve a 

dogmatizar dizendo que os homossexuais não têm um amor verdadeiro, e são muito 

narcisistas, etc., do que diabos estão falando? 

 

c) IMPORTÂNCIA DA RESISTÊNCIA. 

 

 Na psicanálise, o mais importante talvez seja reconhecer a resistência. O primeiro que 

a reconheceu completamente foi Wilhelm Reich. De fato, esta foi sua principal contribuição à 

psicanálise, enquanto que outras tenham sido duvidosas ou discutíveis. Mas outra 

igualmente importante foi pensar, o único depois de Georg Groddeck, no relaxamento físico 

para vencer a repressão. Para ele usava da massagem e, finalmente, chegou a acreditar 

que não fazia falta a análise oral, segundo insistia em seu livro Análisis del Carácter, 

publicado em 1933.  

 A resistência é o que mais engana, não somente na psicanálise, e sim na vida de todo 

que queira desenvolver-se, que queira viver. Parece que o homem tem duas tendências 

muito fortes. Uma é de avançar, que começa no princípio do nascimento de uma criança, 

com seu impulso ao sair do útero. A outra, está no grande medo à tudo que é novo, a tudo 

que é diferente, inclusive  o medo à liberdade, o medo ao perigo: uma tendência quase igual 

de força para retroceder, a retrair-se, a não avançar. Este medo ao novo, a aquilo ao que 
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não se está acostumado, este medo pelo incerto por não ter arriscado nunca: todo este 

medo se manifesta por resistências, em manobras diversas para evitar que se avance, que 

se faça algo arriscado.  

 Não se trata somente de um problema psicanalítico. De fato, a maioria dos problemas 

que se discutem na psicanálise, como a resistência e a transferência, tem muito mais 

importância como problemas humanos gerais. Como problemas psicanalíticos são 

relativamente limitados, porque, quantas pessoas se analisam? Na média geral, a 

resistência e a transferência se encontram entre as forças emotivas mais poderosas. 

 Nunca somos mais inteligentes do que quando justificamos nossas resistências. E o 

melhorar não é a resistência menos importante. Toda melhora há de ser vista com grande 

receio, mais que com satisfação e alegria; porque, com frequência, somente serve para 

acertar um compromisso, para dar-se por satisfeito – “você vê? Já não estou tão doente 

como antes” – porém, ao mesmo tempo basta para impedir de dar o passo decisivo que 

poderia resolver radicalmente o problema, seguir adiante. Assim, é importante ser cético 

diante das melhoras. As derrotas são melhores que os êxitos, se aceitamos que Nietzsche 

tinha razão ao dizer: “o que não mata, engorda” [1889, num.8].  Certas derrotas são fatais, 

porém no geral o êxito é a armadilha mais perigosa em que se possa cair. E somente servir 

de resistência ao progresso. 

 Naturalmente, a resistência tem outras muitas formas. Há quem manifeste sua 

resistência incomodando o psicanalista com sonhos, de modo que não tenha outra coisa que 

fazer a não ser escutá-lo durante anos e anos. Há os que sonham a toque de caixa, e então 

nada se analisa, porque o sonho se afasta: é o sonho que se analisa, porém não se analisa 

o sonhador. 

 Outra forma de resistência é a fala trivial durante a análise. A associação livre foi uma 

grande idéia de Freud, com a qual pensou em substituir o hipnotismo. Assim, pensou que ao 

tocar na testa da pessoa e dizer-lhe: “quando lhe tocar a testa, diga-me qualquer coisa que 

lhe ocorra”, era uma melhor forma e mais breve de sugestão hipnótica. Há muito de verdade 

nisto, porém esta idéia foi sendo abandonada, para chegar a significar que alguém diga 

qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Bom, então o paciente fala de todas as trivialidades 

da vida, repetindo cem mil vezes que lhe disse sua mãe, que lhe disse seu pai, que lhe disse 

seu marido, e a discussão que tiveram; e o psicanalista escuta por obrigação, posto que o 

paciente fale do que lhe passa na cabeça. Pois bem, esta não é mais que uma forma de 

resistência que o analista não deve permitir, porque não tem nenhuma pertinência escutar 

todas estas trivialidades em detalhes desta ou aquela disputa e a repetição de todas estas 
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coisas pessoais, que não servem pra nada, somente para passar o tempo e, 

essencialmente, de resistência.  

 Lembro-me de um seminário no Instituto “William Allanson White”, quando um analista 

apresentou uma paciente; escutei durante uma hora e, depois, disse: “Olhe, isto é tão trivial 

que não entendo como pode você suportar e escutar durante uma hora. Não se trata de 

nada mais do que se o seu noivo telefona para ela ou se ela telefona para ele, de analisar 

depois, se ela deveria tê-lo chamado ou não, como se tudo isso tivesse alguma importância”. 

E ele contestou: “Claro que sim, ela dizia com muita seriedade, era para ela um problema 

verdadeiro!”. E acrescentou com disposta generosidade: “Vejam, tenho uma fita”. Pediu 

permissão para a paciente para colocá-la e, aos cinco minutos, toda a aula estava rindo, e 

ele também, porque a voz passava uma impressão que se tratava de nada mais frívolo e 

absurdo. A associação livre havia se transformado em fofoca à discrição. A fala trivial é 

absolutamente estéril. Tão logo alguém comece a fuxicar de coisas sem sentido e considera-

las como problemas psicológicos (tudo se considera problema psicológico), o psicanalista, 

em minha opinião, deve cortar e dizer: “Olhe, tudo o que está me contando só serve para 

passar o tempo, me aborrece e não continuarei a escutá-lo. Porque tenho que escutá-lo? É 

indecoroso estar ouvindo coisas que aborrecem durante uma hora, e não pode pagar por 

isso. Não dinheiro que pague este sacrifício. Além disso, seria indecente aceitar dinheiro por 

coisa semelhante”. 

 Em muitos casos, se trata de uma espécie de pacto de cavalheiros pelo que ambas 

as partes acordam para ser poupadas, não incomodar-se, não fazer com que o outro perca o 

sonho. O paciente quer ter a satisfação de falar, de ser analisado, melhorar e encontrar a si 

mesmo. O psicanalista, de toda forma, também tem que ganhar a vida, tão pouco quer se 

incomodar, tudo deve dar certo. Assim, passado um tempo, ambos acham um modus 

vivendi, e fica falando de problemas aparentemente significativos, porém sem que nada 

incomode realmente. Não digo que todos os psicanalistas o façam, mas sei que é isso que 

acontece em muitas análises: freudianos ou não, sem diferença nenhuma. A diferença são 

as frases: se alguém fala cem mil vezes de fixação à seus pais e de que está interessada 

por este moço por que é uma figura paterna, ou se alguém disse que sua mãe não queria 

muito e por isso se apaixonou de tal moça que gosta dele, e coisas assim. É absurdo, e um 

dos motivos principais da resistência. 

 

d) TRANSFERÊNCIA, CONTRATRANSFERÊNCIA E RELAÇÃO REAL. 
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 O segundo problema importante da psicanálise é a transferência, e é talvez o mais 

importante na vida humana. [Ver E.Fromm, 1990ª, págs. 69-76.] Se nos perguntarmos 

porque existem pessoas que sacrificaram seus filhos ao Moloch, porque adoraram ídolos 

como Hitler e Mussolini, e porque deram suas vidas por um ídolo ideológico, trata-se em 

todos os casos do mesmo fenômeno: a transferência. Pois bem, o conceito analítico 

freudiano da transferência é demasiado restrito. Para Freud, e portanto, para a maioria dos 

psicanalistas, quer dizer – apesar do que significa a palavra – que se transfere um afeto, 

referido à uma pessoa significativa da infância, pai ou mãe; como dizem, se “catequiza”, 

transfere ao psicanalista. O que, até certo ponto, está certo. 

 Harry Stack Sullivan coloca como exemplo de transferência um caso no qual uma 

paciente, que havia analisado durante uma semana, ao despedir-se no dia seguinte, lhe 

disse: “Mas Doutor, não tens barba!”. Na realidade, Sullivan não tem mais que um bigodinho. 

E ela, durante uma semana, havia acreditado que tinha barba. Efetivamente, ele era tão pai 

para ela que, literalmente, lhe transferiu o rosto de seu pai verdadeiro, com barba. Via nele, 

inclusive fisicamente, a imagem de seu pai, porque, a causa de seus sentimentos, ambos 

eram o mesmo. Isto é transferência no sentido restrito, o transferir a outra pessoa os 

sentimentos que teve na infância por uma pessoa significativa. Mas talvez esta não seja a 

essência da transferência, talvez não seja o mais importante. 

 A transferência, no geral, indica a necessidade de ter alguém que assuma a 

responsabilidade, uma mãe que ofereça amor incondicional, um pai que elogie e castigue, 

ensine e reprima. E inclusive o necessitará se não os teve nunca, nem pai e mãe, o que não 

tenha sido filho para ninguém, portanto não chegou a ser plenamente ele mesmo, 

plenamente humano, plenamente independente. Se quisermos compreender a necessidade 

destas pessoas de ter que considerar um guia, protetor ou deus, não basta pensar na 

infância. Devemos levar em conta a situação humana como um todo, na qual o homem está 

tão desamparado, tão confuso – na maior parte, pelos erros que a cultura lhe impõe pela 

vida – tão atemorizado e tão inseguro, que é um anseio geral humano ter alguém a quem 

poder escolher como ídolo, de quem poder falar: “Este é meu Deus; este é quem me ama, 

quem me guia e quem me recompensa, porque eu não posso depender de mim mesmo”. 

 A transferência se deve por uma falta de liberdade e, por consequência, à 

necessidade de encontrar um ídolo a quem adorar, no qual acredita para vencer o medo e a 

insegurança frente ao mundo. De certa forma, o homem adulto não está menos 

desamparado que a criança. Poderia estar menos desamparado chegando a ser um homem 

plenamente independente e desenvolvido, porém, caso contrário, está tão desamparado, 

efetivamente, como uma criança, pois se vê rodeado por um mundo sobre o qual não tem 
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nenhuma influência, que o deixa na insegurança e o medo e, por isso, enquanto que a 

criança, digamos, por motivos biológicos, busca um adulto, busca o pai e a mãe, o adulto 

busca um ídolo por motivos históricos e sociais. 

 O afeto, por exemplo, de um neurótico ou de um irrealista se transfere tanto a um 

psicanalista como a um professor, à mulher, a um amigo ou a uma pessoa pública,. Eu 

definiria a transferência em psicanálise como a relação irracional com outra pessoa que 

pode analisar-se no procedimento analítico, enquanto que a transferência em outras 

situações é a mesma, segundo a racionalização da pessoa, porém não é suscetível de 

análise, não está na mesa de operações. 

 Se alguém se impressiona pelo poder, se alguém quer ser protegido por uma pessoa 

poderosa, nos encontramos com a mesma adoração e a mesma estima de um psicanalista, 

um professor, um político, um sacerdote, ou qualquer outra figura. Trata-se sempre do 

mesmo mecanismo. Somente na psicanálise pode analisar este tipo particular de ídolo 

irracional, que corresponde a uma necessidade do paciente. 

 A transferência não é simplesmente uma repetição, e sim uma necessidade de 

(apoiar-se em) outra pessoa (que supra o vazio ou falta). Por exemplo, se eu me sinto mal, 

inseguro, com medo do perigo e com medo de decisões, posso querer encontrar alguém que 

seja seguro, resolvido e forte e me sirva de refúgio. E, naturalmente, o estarei buscando toda 

a vida. Pode ser que busque no chefe, ou no professor se sou estudante, e isso é que verei 

no psicanalista. Enquanto que, se sou muito narcisista e acredito que todo mundo que me 

critica é um solene idiota, acreditará que o psicanalista é um idiota, meu professor é um 

idiota, meu chefe é um idiota, e todo mundo é idiota. Todos estes são fenômenos de 

transferência, ainda que somente recebam tal nome só na psicanálise. 

 O analista e o analisando se encontram realmente em dois planos diferenciados: no 

plano da transferência e no plano da contratransferência. E quanto a esta, digamos que o 

analista mantém todo tipo de posturas irracionais frente ao paciente. Tem medo do paciente, 

quer que ele o elogie, que o ame. Pois isto está errado, não deve ser assim. Mediante sua 

própria análise, deveria ter alcançado um estado em que não necessita unicamente amor, 

porém na realidade nem sempre ocorre assim. 

 Parece-me um erro acreditar que tudo o que ocorre entre o analista e o paciente é 

transferência. Este é só um aspecto de sua relação. Há outro, o mais importante: o fato de 

que duas pessoas conversam. Nesta época do telefone e rádio, talvez não ache tão sério, 

mas para mim é a coisa mais séria: uma pessoa falar com outra. E não falam de coisas 

triviais, e sim de algo muito importante, a saber, a vida de uma pessoa.  
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 À parte da transferência e contratransferência, há um acordo entre duas pessoas, e o 

paciente que não seja psicótico terá uma idéia de como é o outro, e o psicanalista terá uma 

idéia de como é paciente, e nem tudo é transferência. Em “técnica” psicanalítica, importa 

muito que o analista, por dizer assim, caminhe constantemente por duas vias: se ofereça 

como objeto de transferência e a analise e se ofereça também como pessoa real, 

respondendo como pessoa real. 

 

e) SOBRE A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS. 

 

 A interpretação dos sonhos é o meio mais importante da terapia psicanalítica. O 

paciente não pode dizer nada, nem associações, nem lapsos lingüísticos, nem nada tão 

revelador como nos sonhos. Eu acredito, como disse Freud, que os sonhos e a interpretação 

dos sonhos são verdadeiramente o caminho real à compreensão do inconsciente. Quanto às 

diferenças entre Freud e Jung, não sigo nem uma nem outra. 

 Freud disse que o sonho se refere ao passado, ou seja, a desejos estranhos, a 

desejos instintivos, que aparecem nos sonhos e fixaram no passado, disse também que o 

tema do sonho está desfigurado obrigatoriamente e que seu significado verdadeiro, para 

saber, o que Freud chamava de sonho latente, terá que descobrir do seu conteúdo 

manifesto. Enquanto que, para Jung, o sonho é uma comunicação direta, não desfigurada. 

Eu não acredito, e me parece que interpretou mal muitos sonhos porque não são tão claros, 

como se pode ver nos diferentes tipos de símbolos que aparecem neles. 

 Em meu livro “A linguagem esquecida” [E.Fromm, 1951ª], distinguia em primeiro lugar 

entre dois tipos de símbolos, os casuais e os universais. Se por exemplo, um sonha com 

uma cidade, ou com uma casa, ou com uma época em particular, se trata de símbolos 

casuais, e somente poderemos saber o que significam pelas idéias do paciente. Com os 

símbolos universais, é diferente. Vejamos um exemplo: 

Sonho: um homem sonha que está em primeiro em um edifício grande e 

fechado; depois, está com uma jovem, porém tem medo de que as 

pessoas lhe reconheçam; depois, se encontra com a menina em uma 

praia, andando sobre o oceano, porém é de noite; e na terceira parte do 

sonho, está completamente sozinho, com ruínas a sua direita e um 

abismo a sua esquerda. 

 Aqui não precisamos de associações forçadas, porque este sonho trata de símbolos 

universais. E o que encontramos neste sonho é uma regressão profunda. No plano 

consciente, está com a jovem, o paciente é casado, está em um edifício grande, que é um 
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símbolo materno, porém segue estando com a menina, ainda que assustado. Depois segue 

com a menina, porém é de noite e, ao final, está somente com a mãe mutilada, ou seja, com 

as ruínas e o abismo cortados. Neste sonho vemos exposto o problema essencial do 

paciente, sem que haja falta de interpretações nem associações (ainda que eu sempre 

pergunte ao paciente o que lhe ocorre, porque às vezes pode servir). 

 Um exemplo que Jung fala em sua autobiografia [C.G.Jung, 1963] demonstra que o 

sonho não é uma simples comunicação direta, porque em muitos descobrimos a repressão 

de algo essencial: 

Jung se sentia atraído à matar Sigfrido (Siegfried). Assim que, vai e o 

mata. Depois, se sente culpado e tem medo de que alguém descubra. 

Porém, para sua satisfação, uma forte chuva limpa todo rastro do crime. 

E acorda com a idéia: “Ou descubro o que significa este sonho, ou me 

mato.” Então, reflete e acredita descobrir que, ao matar a Sigfrido, mata 

o herói que tem dentro e, por tanto, o sonho é um símbolo de sua 

humildade. 

 Pois bem, o sonho estava realmente desfigurado, por que o nome de Freud, Sigmund, 

se tornou em Siegfried. Essa era toda transformação. E bastou para Jung para não 

compreender que havia nele precisamente o que Freud lhe havia dito sempre que queria, ou 

seja, mata-lo, e nem sequer entendeu o significado de algo tão simples como a idéia de que, 

se não entendia bem ao sonho, se mataria. Significa, naturalmente, que se não conseguir 

confundir bem o sonho, ou seja, seu desejo de matar Freud, se matará, terá que matar-se; 

devido a isso se procurou uma interpretação contrária ao significado verdadeiro. Vemos aqui 

uma desfiguração, uma repressão completa e uma interpretação justificante. Tudo isto 

ocorre com frequência. Por isso, simplesmente, não é certa a idéia de Jung de que o tema 

manifesto é sempre idêntico ao que Freud chamava de tema latente. 

 Os que eu denomino de símbolos universais são, em muitos aspectos, os arquétipos 

de Jung. Porém é um pouco difícil falar das teorias de Jung. Expressava-se com muito 

brilhantismo, mas, com frequência, não com muita clareza, de modo que é difícil saber o que 

significava exatamente qualquer de seus conceitos. Acredito que o de arquétipo é um 

conceito muito fecundo, ou ao menos àquilo a que se refere que poderia afirmar-se também 

de um ponto de vista humanista: o homem é sempre o mesmo, pela simples condição 

fundamental de sua existência, a de estar dividido entre sua consciência e sua determinação 

como animal. Por isto, tem somente algumas soluções aos problemas que a vida lhe 

presenteia. Estas soluções podem ser: a regressão ao seio materno, a segurança e a 

obediência ao pai; ou pode ser a solução que tem proposto as grandes religiões e as 
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filosofias humanistas, a de encontrar uma nova harmonia com o mundo desenvolvendo 

todas as capacidades humanas, especialmente a razão e o amor. De outra forma, é limitado 

o número de soluções que o homem pode escolher frente aos da vida, tem que escolher 

entre elas, e é também limitado o número de símbolos que representam estas soluções. Os 

símbolos são universais porque o homem é um. 

 As opções são poucas. Por exemplo, o símbolo do herói fecha a idéia do homem que 

se aventura na individuação. Abraham é um herói do Antigo Testamento, a quem Deus 

disse: “deixa a tua terra e tua família, e a de teu pai, à terra que te mostrarei” [Gen., 12, 1]. 

Este sempre é o símbolo do herói: o que se aventura durante sua vida pela independência e 

é audaz neste sentido, que abandona a segurança e se aventura na insegurança. Pois bem, 

este é parte do destino do homem e esta é uma das possibilidades que tem. A outra é, 

precisamente, não querer encarar a individuação e agarrar-se a mãe, ao lar, a raça e a terra, 

sem chegar nunca à individuação nem a ser um homem independente. 

 A forma de falar ao paciente o significado de um sonho depende de algumas coisas. 

Se me conta aquele sonho do abismo do segundo momento, talvez não lhe diga muito, pois 

suponho que não entenderá minha interpretação, a menos que seja uma destas pessoas tão 

sensíveis, ainda sem chegar a cercar-se pela psicose, que gosta de poesia, e que se 

entenderiam a interpretação é por não estar tão ligado às palavras e às coisas concretas. 

Porém inclusive na segunda hora poderia dizer a este paciente: você parece estar com 

medo de ficar afastado da vida e está apegado a algo morto, ruinoso, sem vida, porque isso 

precisamente é o paciente. 

 Dito de outra forma: como me servir do sonho, dependerá do que acredita que pode 

entender o paciente no momento. Porém, exceto em alguns casos, não tenho muito cuidado 

frente à possibilidade de entendimento do paciente. Muitos estudantes de seminários, 

quando expõem um caso e eu sugiro que digam algo ao paciente, dizem: “Bom, tenho medo 

que o paciente não suporte”. E minha primeira contestação costuma ser: “O único que não 

pode suportar é você, porque tem medo de dizer algo ao que reagirá irritado, doente, e você 

não está seguro de estar com a razão – e não é coisa de se ter razão plena – porém você 

não está bastante seguro de sua interpretação”. Para ver realmente o significado de um 

sonho faz falta muita experiência e sensibilidade, e o que chamam de simpatia.  

 

6. CHRISTIANE. OBSERVAÇÕES SOBRE O MÉTODO TERAPÊUTICO E A 

COMPREENSÃO DOS SONHOS FRENTE A UM HISTÓRICO. 

a) AS TRÊS PRIMEIRAS HORAS E O PRIMEIRO SONHO. 
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 Paciente: trata-se de uma jovem para consultar há aproximadamente, um ano e meio. 

Chamarei-lhe de Christiane. No geral, tomo nota das três ou quatro primeiras horas. Depois 

não anoto muito porque tenho um histórico dos sonhos. Falarei das primeiras horas, um 

pouco dos antecedentes familiares, e de vários sonhos.  

 Christiane tem 28 anos, é muito bonita, vem bem vestida, é muito equilibrada e 

refinada, de aspecto metódico, com um sorriso muito firme, porém olhos muito apagados. E 

venho dizendo que esteve muito deprimida na semana anterior que foi seu quinto aniversário 

de casamento. Casou-se aos 23 anos. Naquela mesma semana, soube notícias de um 

antigo noivo, a quem chamaremos de Uwe. Ele a chamou e falaram bastante tempo. Ambos 

confessaram que ainda gostavam um do outro. Neste contexto, disse em seguida que Uwe, 

interessado pela arte e, sobre tudo pela poesia, não gostou nunca de seus pais. Contudo, o 

pai admirava seu marido, que tinha título de economista. 

 E disse que era muito infeliz em seu casamento e que esta infelicidade teve um novo 

episódio na semana anterior. Falou da ida a seu ginecologista, ao que foi para a consulta 

periódica. E lhe disse que nunca havia tido um orgasmo. Ele falou com ela um tempo e lhe 

deu meu nome. E ela me ligou. Não pensou nunca na psicanálise, porém acreditava que 

poderia ser uma boa idéia. 

 Tem uma “boa vida”. Tem uma casa excelente, bastante dinheiro, tem amigos e não 

lhe falta nada que mereça ser mencionado. Porém se sente muito infeliz e não vê futuro em 

seu matrimônio. Seu marido tem 30 anos e não sabe que ela é infeliz. Ele acredita que sua 

relação é excelente. Deixa pra ela o cuidado das coisas práticas. Se há alguma coisa 

estragada na casa, é ela que fica encarregada, e assim com tudo, ainda que os dois 

trabalhem e não vão para casa durante o dia, porque ele se interessa principalmente de sua 

carreira de economista. É assessor de direção. Ela o chama de rígido e conformado. E 

acredita que é igual no trabalho e em casa.  

 Disse que sua relação sexual não é frequente, talvez duas ou três vezes no mês, 

porém são chatas. Ele demora ter uma ereção, de maneira que, quando por fim praticam o 

coito, ele somente tem orgasmo no primeiro minuto. Ela pensa se deveria divorciar-se, 

porém isso a assusta, porque sabe que irritaria seus pais. 

 Trabalha no departamento de pessoal de uma grande empresa e ganha uns três mil 

marcos mensais. Também ganha outro valor de um patrimônio fiduciário. Estudou literatura 

e formou-se. Passou então a outra universidade e começou administração de empresa, 

especializando-se em administração. Porém há um pequeno detalhe: mudou de 

universidade porque tinha algumas pessoas conhecidas; queria continuar a estudar 

literatura, porém preencheu a solicitação tão depressa e mal que não lhe surpreender a 
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negação. De forma que solicitou sua admissão em economia de empresa e matriculou-se. 

Quando fala de seus estudos, fala em voz baixa, temerosa e um pouco infantilizada. Fala 

como uma menina de 18 ou 19 anos. Está claro que se encontra incomodada e, de repente, 

já não sabe o que dizer mais, somente que tudo lhe deixa desanimada. Ao perguntar-lhe, 

disse que fica bem quando está com sua filha. Tem uma filha de 1 ano, que fica com a babá 

durante o dia. Quanto ao demais, e apesar de ter muitos conhecidos, não faz nada de 

interessante e não tem nenhuma sensação particular de alegria em toda sua vida. Diz que 

se sente como se estivesse numa camisa de força sentimental e que sempre foi uma pessoa 

convencional.  

 Fromm: - permita-me uma pergunta. Primeiro disse que o motivo de não pensar no 

divórcio era que irritaria sua família. Não falou de sua filha. No caso de divórcio, 

provavelmente ficaria com a filha, pela sua idade, não é certo?  

 Paciente: - Sim, exato. Ela não acredita houvesse nenhum problema, porque tem 

bastante dinheiro, entre seu emprego e o patrimônio fiduciário. 

 Diz que sempre foi muito formal até conhecer a Uwe, quando ela tinha 17 anos. E 

acrescenta: “Uma vez eu ficava com ele toda noite e minha família ficou furiosa. Foi a 

primeira vez que me rebelei. Mas desde então voltei a ser obediente”. Uwe se casou, vive 

em Düsseldorf e já se encontravam. Mantinham contato esporadicamente. Na época de 

seus 18 a 20 anos, dormiam juntos as vezes. Ela gostava de transar com ele, de estar com 

ele, porém a relação não foi mais longe.  

 Fromm: - talvez não era frígida então? 

 Paciente: - nunca tive um orgasmo, nem sequer com ele. Bom, poucos dias antes de 

vir à consulta pela primeira vez, falei com Uwe pelo telefone todos os dias, durante uma 

hora, uma hora e meia. Disse que, se ele vivesse mais perto, “estou certa que teríamos um 

problema”. Na noite anterior, por desespero, contou a seu marido que Uwe havia lhe 

telefonado de Düsseldorf. Isto é tudo que lhe disse, ele encolheu os ombros e não fez 

nenhum comentário.  

 Assim, ela disse que algo estava mal no casamento, ainda que alguns acreditam ser 

um par perfeito. “Meu pai acreditou que era um bom matrimônio, igual a minha mãe, e eles 

me conduziram sempre nas decisões importantes.” Seu pai é presidente de uma empresa 

muito grande e dirige uma fábrica ou uma organização muito importante. Neste momento, se 

lembrou e disse: “Sabe, tive um sonho esta manhã, justo antes de vir para a consulta”. É 

este: 

Sonho 1: “Estou em um casamento e tenho que ser dama de honra, 

porém estou com um vestido cortado, em vez, de como deveria, o 



 

 78 

vestido longo que estavam as demais, assim que não pude cumprir com 

minha obrigação.” 

  

 Christiane disse que não tinha nem idéia do que significava o sonho, salvo que não 

lhe agrada a idéia de sentir-se fora do lugar. 

 Fromm: - bom, estamos falando desta jovem, nas três primeiras horas. Vemos uma 

jovem de 28 anos que é infeliz e, digamos, deprimida (“deprimida” é um termo médico e 

“infeliz” é um termo humano). E não estamos bem seguros do que se trata. Porque, na 

realidade, qualquer mulher seria infeliz estando casada com um marido o qual não ama, e 

que não a ama, e que continua dominada pelos pais nesta idade, e que não está fazendo 

nada que queira, e sim o que agrada seus pais: como poderia não ser infeliz? Porém ela não 

sabe por que é infeliz e acredita que tem um casamento infeliz. 

 Pois bem, eu gostaria de entender esta maneira de falar, como fala hoje a maioria das 

pessoas. Dizem que tem um casamento infeliz, ainda que alguns digam que tem um 

casamento feliz. Mas se alguém diz que tem um casamento feliz, descobrimos que seu 

casamento não pode ser muito feliz. Porque não se pode ter um casamento infeliz ou feliz. 

Pode-se ser feliz, ou se pode ser infeliz, com o marido ou com a esposa. Porém o 

casamento se converteu em uma coisa, uma propriedade, uma instituição: o tenho. 

 Já deve ter observado como falam as pessoas. “Eu tenho um problema”, dizem ao 

médico ou aos conhecidos, “tenho um problema”. Mas não senhor, não tem um problema. 

Talvez o problema os tenha, mas, que significa “tenho um problema”? não é mais que uma 

expressão de tapeação. Encobre um estado de ânimo mediante o uso de termos de 

propriedade. Diz-se da mesma maneira “tenho um marido”, “tenho filho”, “tenho carro”, 

“tenho um bom casamento” e “tenho insônia”, em vez de dizer “não consigo dormir”. Tudo se 

substantiva e se relaciona com a palavra “ter”, em vez de indicar o que realmente quer dizer, 

um verbo, ou seja, “não posso dormir”, “sou infeliz”, “amo” ou “não amo”. Então, esta 

mudança, esta peculiaridade de falar de substantivos que eu tenho, ao invés de empregar os 

verbos, foi observada no século XVIII. Noam Chomsky chamou minha atenção sobre isto, ao 

falar-me sobre tal Du Marsais, escritor que comentava precisamente isto, do equívoco de 

expressar sentimentos, ou estado de ser, em termos de ter algo. 

 Naturalmente, se alguém diz “tenho um casamento infeliz”, ou “tenho um casamento 

feliz”, o que acontece na realidade é que está se protegendo contra um sentimento, 

convertendo-o em uma das tantas propriedades que se tem. Marx comentou também que a 

gente fala de amor, não de amar. O amor se converte em um substantivo: “tenho amor”, “te 

dou amor”, ou “o filho não teve amor suficiente”. E somente falar também de “muito amor”, o 



 

 79 

que me lembra meio quilo de queijo. O que é isso de “muito amor”: ou eu amo, ou eu não 

amo. Meu amor pode ser mais intenso, eu posso amar com mais força, com menos 

veemência, porém tudo isso de “muito amor”, ou de que o filho não teve amor “suficiente”, é 

como dizer que o filho não teve leite suficiente ou não teve comida suficiente. Verão que eu 

digo com muita segurança: é por ter observado em muitos analisandos que, para proteger-

se contra um sentimento, para não sentir algo, dizem que “tem” um substantivo. 

 Foi uma espécie de observação marginal o que esta jovem disse sobre ter um 

matrimônio infeliz, ou de que tem problemas em seu matrimônio. Mas, que significa 

“casamento”?. Duas pessoas convivem, estão casadas legalmente: pois bem, este é o jeito. 

Porém converteram o matrimônio numa coisa, de modo que é feliz ou infeliz e bom ou mal, e 

tem desaparecido o sentimento, a vida, o que há nele de pessoal. 

 De minha parte, acredito que na psicanálise é muito importante assinalar ao 

analisando sua linguagem, mostrar que função tem sua forma de falar: fazer uma análise de 

sua própria linguagem, não somente neste sentido, e sim em todos os outros. Não me refiro 

a uma análise linguística desta escola filosófica inglesa, e sim a análise do que se diz 

realmente, porque se expressa de tal maneira. Com frequência é um indício tão importante 

quanto o sonho, do que ocorre no interior da outra pessoa. E frequentemente é revelador, 

pois podemos mostrar facilmente que, na maneira como se expressa algo, aparece certo 

movimento inconsciente. 

 Vejamos outro exemplo, com muita frequência ouvimos de alguém: “Acho que não 

consigo fazer”. Mas, o que significa este “acho que não posso fazer”? quem acha?, o que? 

Porque acha? Na realidade, este “acho que não consigo fazer” significa um encolher de 

ombros diante de qualquer responsabilidade. Dizendo “acredito que não posso fazer”, ou 

“estou convencido de que não posso fazer”, estaria mais perto da realidade. Pois isto é 

justamente o que não diria, pois se mostraria demasiadamente revelador. De forma que 

muda ao plano impessoal do “acho”. Igual poderia dizer: “Deus sabe que não posso fazer”, 

ou dizem as cartas – ou está escrito nas estrelas, ou são as leis da história – que não posso 

fazer. Não é obrigatório representar algo profundamente oculto, profundamente 

inconsciente, pode somente ser algo sobre figura de linguagem, porque também está 

relacionado com o caráter social. Todo mundo usa esta figura de linguagem porque, 

atualmente, o sistema inteiro de nossa cultura nos acostumou a afastar-se de tudo, e 

afastar-nos de nós mesmos, da experiência do ser. 

 A única coisa que Christiane sabe é que tem um matrimônio infeliz. Não sabe que é 

infeliz na marra. Então, poderia ser conveniente dizer-lhe, depois de uma ou duas horas de 

consulta, por exemplo: “pois não me parece nada estranho que você seja infeliz. E mais, 
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acredito que nada lhe pareça estranho”. Lembro de uma vez um escritor de Hollywood veio 

me ver e fazer algumas perguntas (era um escritor muito bom), e veio com a queixa que 

estava perdendo a criatividade, acreditava que já não poderia imaginar nada. E me contou a 

vida que levava em Hollywood, e eu lhe disse: “Bom, pois com este tipo de vida nada pode 

ser criativo. Se quer recuperar a criatividade, tem que voltar a ser um homem honrado. Se 

seguir vivendo neste ambiente, não poderá voltar a aproveitar este talento que mostrava há 

anos, quando não estava tão envenenado”. 

 O que importa é compreender a si mesmo, e poder explicar aos demais, que se não 

está feliz, ou tem este ou aquele problema, isso não é nada enigmático, não se trata de uma 

doença tão rara, e sim, frequentemente, de uma consequência completamente lógica de um 

estado interior, em combinação com uma situação exterior, que pode provocar certos 

sintomas do mesmo modo que certa alimentação pode provocar uns sintomas físicos. Não 

há nenhum mistério. E, naturalmente, importa também tirar todo mistério destas coisas, tudo 

que puder. Quero dizer, além disso, tirar a idéia de que se trata de coisas tão raras que 

alguém, na marra, necessita pedir ajuda a um especialista. 

 Vivemos centenas de anos e temos nos virado com nossos problemas igual ou 

melhor que antes da descoberta da ciência da psicanálise. Sem dúvida, é certo que a 

psicanálise, bem aplicada, pode fazer muito para ajudar a acelerar e a intensificar uma 

evolução que, de outra forma, poderia ser mais difícil. Nos séculos passados, quando o 

homem não estava tão perdido e carente de normas de conduta, tinha muito mais sentido a 

estimativa, dos fins e objetivos e, consequentemente, sua cultura lhe proporcionava certos 

remédios, certas idéias e orientações. Hoje não temos nada disso e parece, então, que 

alguém, por si mesmo, não pode chegar a lugar nenhum.  

 Bom, estava falando que Christiane havia se controlado sempre, ajustando-se num 

compromisso mesquinho, mas claramente, com sua solicitação de admissão em literatura. 

Em troca, vai para a economia de empresa, porque esta era a vontade de seus pais. Vemos 

além de sua relação com seu pai, um apego grande. Assim que, logo, por um momento, 

poderíamos perguntar o que diria um freudiano.  

 Do ponto de vista freudiano, se contestaria, evidentemente, que se trata de um apego 

típico de uma filha pelo pai, que é de origem sexual, e o que pode fazer e analisar as 

experiências primitivas, os desejos sexuais primitivos, as fantasias, etc., com o que passará 

para o primeiro plano os desejos incestuosos reprimidos e, ao passar, este apego se 

resolverá, por haver se tornado consciente, e a chamada paciente ficará livre de direcionar 

sua libido a outros homens que não sejam seu pai. A fixação se haverá resolvido... é uma 

idéia. 
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 Mas de outro ponto de vista me parece bastante normal que qualquer filho, por sê-lo, 

que já tenha numa idade precoce certo sentimento erótico, certo apego às mulheres, como 

ao contrário nas meninas.  Não se nasce neutro, e Freud descobriu que isso parece ser 

certo, não somente na mesma idade da puberdade, e sim relativamente pronto. Sabemos 

também que, na realidade, o pai e a mãe não são os únicos objetos deste afã incestuoso. O 

mesmo Freud informa nas suas histórias – exemplo, no caso do “pequeno Hans” – de que o 

menino está tão interessado pela menina de sua idade como por sua mãe. Qualquer mulher 

serve, ao contrário acontece com a menina. Desde cedo, o pai é uma figura impressionante, 

porém não sobre tudo no sentido erótico ou sexual. 

 Além disso, há que se dizer que, no geral, a atração, o arrebatamento sexual, é 

notoriamente versátil. Identificamos na vida adulta. A atração mútua de duas pessoas por 

motivos simplesmente sexuais, mesmo variando as diferentes estimativas de duração, para 

não exagerar, pode dizer que dura uns seis meses. Digo isto, quando a sexualidade como 

tal é a única coisa que une, e supondo que não tenha nada mais. Pode durar um pouco 

menos ou um pouco mais; porém do ponto de vista de ser laços estreitos e duradouros entre 

duas pessoas, é outra coisa. A sexualidade é que menos dura, o que menos une... Farei de 

toda modo uma exceção, somente para falar da maneira mais precisa possível: a exceção 

de muito peculiar perversão. Imaginemos que duas pessoas se encontram, por exemplo, 

num extremo de sadismo e de masoquismo e suas perversões se ajustam tão perfeitamente 

que seria raro que encontrassem outro com os mesmos gostos peculiares: então, estes 

laços sexuais costumam durar muito tempo. Mas não é regra. Toda esta idéia de uma 

primitiva atração sexual pelo pai ou pela mãe que tem que durar até completar os cinqüenta, 

choca contra toda evidência em quanto efeito dos laços sexuais em si. 

 Se há uma forte influência é outro laço, é laço afetivo: particularmente, com a mulher 

que dá abrigo, proteção, admiração, que é, se preferem, como a terra, como a natureza, a 

qual pertencemos, que é nosso lugar, que nunca nos abandona, que nos ama 

incondicionalmente. Haveria muitas coisas mais para se dizer. O pai é, digamos, para a 

menina o homem admirável, com funções distintas das mães, que lhe ensina etc. 

 Por isto, parece-me que não tem muita importância examinar a atração sexual 

primitiva, pois não é de se esperar que ao conhecê-la nos ajude muito a compreender a uma 

pessoa. Não digo que não se deva examinar, porque sempre poderíamos encontrar algo ali 

reprimido, digamos, que o pai tenha seduzido a menina ou, a mãe, ao menino. Pois bem, 

estas seduções não são raras; na realidade, diferem segundo a classe social. 

Relativamente, são muitos os casos em que, por exemplo, os camponeses dormem com 

suas filhas quando chegam, mais ou menos, a idade oportuna. Na classe alta não se 
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costuma fazer. Os homens encontram, para dizer assim, a imagem de uma criança nas 

mulheres que podem comprar; e encontram modos suficientes e sutis de seduzir a filha para 

prendê-la afetivamente, sem que manifeste, ou se manifeste demasiadamente um elemento 

sexual. Não quero dizer, pois, que se deva eliminar esta questão, nem tampouco devemos 

pensar: “Ah! Há aqui um grande problema. Pois vamos descobrir que trauma sexual anda 

por ai, ou que detalhes infantis se apresentam na relação com a sexualidade, e então 

descobriremos um segredo”. 

 O segredo é muito fácil: a menina, como todas, necessita afeto, necessita proteção, 

necessita alguém que lhe ensine, alguém que a dirija, que a oriente, que a elogie e que 

tenha um sentimento forte por ela. E o pai é a pessoa indicada, sobre tudo, quando a mãe é 

muito fria e tão narcisista como a desta garota. Ninguém mais desta família pode oferecer-

lhe certa sensação de ter um laço pessoal de nenhuma forma, certa sensação de interesse 

pessoal. O pai está muito descuidado para dar-lhe muito, porém lhe tem dado um pouco. 

Então, a menina, que cresceu no medo à sua mãe e com o medo de perder o amor de seu 

pai se não agir direito, vive submissa a uma chantagem permanente. A única coisa que tem, 

o amor deste pai, perderá se não se comportar direito. Sempre a chantagearam tanto, a 

atemorizavam e intimidaram, que está longe de acreditar que possa fazer algo de sua vida, 

tão pouco vivida, que ainda está disposta a submeter-se, a não afirmar-se e viver sua vida e 

encontrar alguém a quem possa amar. 

 Talvez o único fosse aquele homem de que esteve apaixonada, quero dizer, o único 

de que pareceu estar apaixonada neste momento, ainda que, neste ponto da história, não 

podemos saber o que é verdadeiro. Porém, simplesmente em comparação ao marido, é um 

homem amado. Por enquanto, não há nada extraordinário neste quadro. E vimos que ela, 

nas três primeiras horas, não entendeu muito bem o processo analítico. Tem estado na 

defensiva, mas deu um primeiro passo ao admitir a relação com Uwe. 

 O primeiro sonho a mostra num casamento vestida dom vestido curto. Sonha que não 

deveria ter se casado, que seu casamento não deveria ter sido celebrado. Não, eu não daria 

muita importância para o fato de que no sonho ela fosse uma dama de honra, porque cada 

sonho é um drama, um drama breve, e o sonhador é diretor, ator e autor deste drama. E o 

sonho somente pode ser considerado como um drama adaptado pelo sonhador, que poderia 

haver sonhado qualquer outra coi9sa, porém cada drama tem sua própria lógica. De forma 

que, frequentemente, não é necessário, e nem sequer é particularmente produtivo, trabalhar 

cada detalhe, portanto o detalhe faz parte da trama. Se ela optou por desfigurar seu 

casamento fazendo-se dama de honra, muito bem, é uma maneira de desfigurar um 
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casamento, e é o modelo social, e não devemos esquecer a ação da censura onírica: 

inclusive no sonho, ela tem muito pouca liberdade, de modo que reprime com a censura. 

 Generalizando, acredito que pode dar-se a cada sonho uma interpretação máxima e 

uma interpretação otimizada. Pode-se trabalhar o máximo de detalhes, a menor parte, e 

averiguar o que significa. Eu sou mais a favor de trabalhar a interpretação de forma 

otimizada, ou seja, de interpretar a comunicação mais importante do sonho. Uma vez 

captada, posso dizer que há muitos outros detalhes pequenos, porém se trabalho a todos 

eles ao mesmo tempo, perderei com frequência o efeito da comunicação essencial. Porque 

o sonho, para dizer assim, é uma mensagem do sonhador a si mesmo e, às vezes, é 

também uma mensagem ao psicanalista, ou a outra pessoa que se possa contar o sonho. 

Mesmo que, durante uma parte do sonho se encaixe no argumento escolhido, eu tento não 

trabalhar demais certas coisas, para não ficar esgotado pelo detalhe. 

 Normalmente, pergunto ao analisando o que pensa do sonho. Depois, costumo 

perguntar pelas suas associações, porque às vezes as associações são importantes.  Com 

frequência, não são necessárias. Parece-me que podemos compreender sem associações 

50% dos sonhos, que, ao estar em linguagem simbólica, são perfeitamente claros. Vocês 

sabem que, para interpretar os sonhos, Freud se baseava unicamente nas associações. O 

detalhe de um sonho somente tem sentido para ele se encontra associações, e então o 

detalhe real, o detalhe manifesto, é substituído por uma associação, e esta por outra, e 

outra, e outra, até formar uma montanha de associações sobre um detalhe manifesto, 

perdendo muito frequentemente por completo o sentido do sonho. 

 Na realidade, há muita perspicácia na interpretação de Freud dos sonhos, porém 

acredito que, ao terminar de ler uma, não sabemos muito mais que antes sobre o paciente. 

Temos visto um brilhante artifício de milhares de associações, mas se nos perguntarmos 

depois o que mais sabemos sobre o paciente, seus sentimentos inconscientes, seus 

motivos..., nada, não sabemos nada mais. Verdadeiramente, Freud nos abriu os olhos para 

os sonhos, nos ensinou o que tem por trás, a considerar que é uma coisa que tem sentido. 

Porém acredito que seu método de interpretação é equivocado, e por uma qualidade 

particular sua: não tinha nenhum sentido o simbolismo, como não era poético. Só via o que 

podia entender de forma intelectual. Parece-me que foi o inglês Glover quem disse: “se, 

além de ver as associações, não vejo o paciente, não saberei mais do qualquer outra 

pessoa, qualquer um que não seja psicanalista”. 

 O que quero dizer é que se perde toda impressão direta do que outro nos transmite 

pela voz, o gesto, a feição e a postura, assim como pela sutileza dos aspectos com que se 

expressa. Efetivamente, nada tão insensível como Freud pela vida do paciente de haver 
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inventado o método de sentar-se detrás do mesmo para não vê-lo, renunciando a fonte mais 

importante de compreensão do outro. Naturalmente, se não vemos sua face, perdemos 

muito do essencial para conhecê-lo. 

 

b) O SEGUNDO MÊS DE TRATAMENTO E O SEGUNDO SONHO. 

 

 Informante: - há três semanas, havia decidido a separar-se de seu marido, ainda que 

custou muito tempo para assimilar. Uma vez tomada a decisão, e quando ele iria se mudar, 

cuidou de achar um apartamento no mesmo edifício. Ela protestou energicamente e, no final, 

ele se mudou para um hotel próximo. Nesta época, no mês seguinte, mais ou menos, 

chorava quase todas as consultas. Costumava chegar com um sorriso decidido, ainda que 

tênue, para desatar a chorar em seguida. E costumava telefonar-me uma ou duas vezes ao 

dia, de dia e de noite. Dizia que tinha um medo espantoso de deixar-lhe, mas que “era 

urgente”. Fica com medo de estar sozinha. E falávamos disso. É estranho que em toda sua 

vida não tivesse estado nunca sozinha; ou seja, esteve com sua família até o nono ano 

escolar, depois num instituto muito organizado, e depois numa universidade muito 

organizada. Nunca havia vivido sozinha. Era a primeira vez que iria confrontar o ser 

independente.  

 Neste segundo mês de tratamento, falou muito de sua família. Disse que era muito 

rigorosa a exigência de bons modos. A ninguém era permitido aborrecer-se. A tristeza 

estava fora de questão. Sempre tinha que estar com um sorriso no rosto, fosse qualquer 

estado de ânimo. Quando teve aulas de piano, dos 10 aos 14 anos, sua mãe lhe trancava no 

quarto para que praticasse. Simplesmente era parte da formação: entrava no quarto, era 

trancava, e não discutia nunca. Nem sequer agora que tem consciência de que nunca se 

aborreceu com sua mãe. Simplesmente, era dado por evidente. Tampouco mostrava algum 

sinal de descontentamento. Eu comentei: “E você diz tão tranquila!”. E ela contestou: “Bom, 

as coisas eram assim”. 

 Mostravam-lhe o pai como um Deus, porém era sensível e mais compreensivo que 

sua mãe. Sua mãe jamais teve nenhuma relação pessoal com ela. Em troca, muitos 

sábados a tarde, seu pai lia contos infantis para ela. Não me lembro que tipo de contos, mas 

quando ela tinha 5, 6, 7, 8 anos, ele costumava durante uma hora aos sábados a tarde, 

quando estava em casa, para ler contos, a ela e a suas amigas, que as vezes eram quatro 

ou seis. E parece que fazia com prazer. 

 No terceiro mês de tratamento, Uwe veio de Düsseldorf visitá-la em Frankfurt. Seu 

marido não estava em casa, e eles dormiram juntos. Fizeram várias vezes, e foi muito 
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estimulante, muito excitante. Ela seguia sem ter orgasmos, mas estava feliz em estar com 

alguém, porque tinha muito medo de estar sozinha. Porém uma vez, depois de ter dormido 

juntos, ele lhe disse que ainda se sentia obrigado à sua mulher e não via como poderiam se 

casar. Bom, esta relação diminuiu sua angústia, porque de vez em quando estava a beira do 

pânico, muito assustada. Nesta época, tivemos horas extras de consulta e, como disse, me 

telefonava muitas vezes. Estava muito desanimada e desesperada para que as coisas 

pudessem melhorar. Havia deixado seu marido, mas nada havia mudado na realidade. 

Seguia sentindo-se muito sozinha e acreditava que, no fundo, nunca mudaria nada. Eu lhe 

falei de seu medo de estar sozinha e abandonada e lhe disse que era como se fosse ainda 

uma menina, dependente de seus pais. 

 Fromm: - permita-me, e ainda que não queira fazer um jogo de palavras, esse “como 

se”, não está muito certo, porque ela é ainda uma menina, dependente de seus pais. É uma 

menina de três anos. O é. Outra coisa é que tens uma idade biológica de 28 anos e pode dar 

um salto dos 3 aos 29, exagerando, “num minuto”. Mas, neste momento, é uma menina. Isto 

tem certa importância, porque se eu digo a alguém: “Se comporta como se fosse uma 

criança”, estou censurando amavelmente o “não seja tão infantil”. Se lhe digo: “Você é uma 

menina de 3 anos”, trata-se de uma observação muito mais chocante, porque aproxima-se 

mais da verdade e não é uma frase tão convencional. O convencional é dizer “você é como 

se fosse uma menina”. Mas, que é isto “como se”? Não é mais que uma verdade pela 

metade. Ela é uma menina, o que resulta tão chocante que deve fazê-la acordar. Qualquer 

outra coisa que lhe diga suavizando, humilhando com o “como se”, fará diminuir o sentido do 

que se quer dizer. 

 Isto tem a ver, naturalmente, com a forma de falar ao analisando, de que devemos 

tratar no geral, porque é assunto muito complexo. Desde cedo, é muito mais ousado dizer a 

uma pessoa de 28 anos: “você é uma menina de 3 anos”, porque soa como uma ofensa 

grave. Porém depende de como se fale, porque a paciente sabe que é. Poderia dizer de 

forma crítica, e acabaria demolindo. Mas, uma vez que a paciente tenha compreendido que 

o terapeuta não está para criticá-la, e sim para ajudá-la, esta mesma afirmação pode ser 

extraordinariamente útil, justo por ser tão ousada.  Já sabia há muito tempo, ainda que não 

se desse conta, e ficará aliviada de certa maneira ao ver que o psicanalista também sabe e 

dá por evidente, quando ela o teria mantido como um dos seus segredos mais terríveis, esta 

sensação de que “sou ainda uma menina”, ainda que não expressasse em palavras. 

 Não se trata somente de fazer a paciente ver que sua sensação de ser uma menina 

de três anos está traduzida ao mesmo tempo na sua vida presente, quando já não depende 

de seus pais para sobreviver. É uma explicação muito racional, porém eu lhe diria de outra 
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maneira, porque quero aproximar-me o possível da realidade que a paciente está sentindo. 

No fundo deste medo que tem, não há nenhum “como se”, e querer acrescentá-lo é tentar 

meter ai a razão. Christiane sabe que se sente como uma menina, e tem medo de 

reconhecer. 

 Paciente: - nesta época, teve outro sonho, que anotou e me trouxe: 

Sonho 2: “faltava poucos dias para meu casamento e tinha convidado 

várias amigas íntimas para minha casa. Decidimos tomar banho numa 

piscina próxima, porém o tempo estava instável. Umas queriam ir e 

outras queriam ficar em casa. Eu coloquei o maiô, mas não sabia qual 

havia colocado. Uma menina comentou que estava fora de moda e, 

além disso, estava velho. Era amarelo e grande, me tapava por inteira. 

Era um maiô como os da minha mãe. Procurei meu biquíni no armário, 

mas não o encontrei. Todas estavam com pressa, de forma que tive 

que sair sem o biquíni e fui com o maiô velho. A piscina era estupenda 

e todas estavam felizes. Eu pensava no meu casamento e estava 

eufórica. 

“De repente, há uma mudança de cena: Martha, minha velha 

governanta, quem me criou, estava muito doente de cama, morrendo. 

Tinha uma doença muito grave, lhe saiam todas as tripas. Para mim 

era horrível, mas para minha mãe não parecia afeta-la e não parecia 

nada estranho. Me transtornou dar-me conta de que minha mãe não 

se preocupava com Martha”. 

 

 Minha reação diante deste sonho, pelo que me lembro, era que tinha algo a ver com 

seu reconhecimento de que sua mãe, ainda que dizendo da boca pra fora que se 

interessava pelas pessoas e por sua filha, na realidade não tinha nenhum sentimento deste 

tipo, e sim que somente se preocupava consigo. Christiane tampouco teve alguma idéia 

sobre este sonho. 

 Fromm: - porém isso não tem a ver com a primeira parte. Na primeira parte, antes de 

tudo, ela sente que é sua mãe. Ou poderíamos dizer que sente obrigada a ser sua mãe. E 

aqui está o paradoxo. Vai se casar, o que significa que será uma mulher emancipada, que 

levará sua própria vida, porém o sonho lhe disse, simbolizando o vestido, que tem que ser 

como sua mãe, ou que tem que ser sua mãe, que deve obedecê-la, que está amarrada. Está 

obrigada, para dizer assim, a colocar o uniforme de sua mãe. Então se casa, e podemos 

dizer perfeitamente que com o marido imposto por sua mãe. Ou seja, o que ela está dizendo 
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realmente, ou o que está expressando, é que não se casou como ela mesma, e sim como 

sua mãe. Casou-se com esse homem porque sua mãe a obrigou. Não se casou como uma 

mulher livre, ou por vontade própria, nem por nenhum sentimento próprio. 

 Depois contrapõe isto a uma idéia crítica sobre sua mãe, a de que é totalmente 

indiferente as pessoas. Disse com outras palavras. Numa das partes do sonho, expressa em 

diferentes planos de simbolismo: “Tive que casar-me com este homem contra meus desejos, 

porque minha mãe não se preocupa o mínimo com outras pessoas, e tampouco por mim”. 

 Bom, citemos uma questão, digamos, de método psicanalítico. Chega um momento 

em que podemos falar de diferente maneira. O analista pode dizer: “bom, no que você 

acredita é isto. Você acredita que sua mãe é assim e assado”. Ou pode dizer: “O que você 

acredita é isso, e tem mais razões que um santo”. Assim é. E a diferença é muito grande. 

Porque esta mulher não se atreve a acreditar que seja certo o que pensa, nem que tenha 

direito de pensar assim – que horror! -: como você está mal, pensar assim da própria mãe. 

Somente nos sonhos se atreve a pensar; na realidade, de forma nenhuma. Agora, se o 

analista lhe diz: “É verdade. Você está equivocada. Sua mãe é quase um monstro”..., bom, 

pois é algo, é uma experiência inteiramente nova, porque pela primeira vez se atreve a 

pensar que sua impressão é certa, que suas idéias são certas, essas idéias que em sua vida 

não se atreveu a dizer a ninguém, nem sequer a si mesma. 

 Outra questão é se as partes de um sonho devem ser analisadas como um todo. Não 

se “deve” nada. Todas estas interpretações têm que ser entendidas com o cuidado do 

“metodologicamente falando”. Pode ser que forme um todo ou não, pode ser algo possível 

ou provável: dependerá da experiência de quem interpreta o sonho e dependerá da clareza 

do sonho. Isto, enquanto ao “deve”. Pois bem, na prática, me parece que, quase sempre, os 

sonhos de uma mesma noite formam uma unidade, com a grande vantagem que, muito 

frequentemente, um interpreta o outro, um complemente o outro. E é maravilhoso que uma 

pessoa incapaz, em outro caso, de compor três fases de uma novela ou de uma poesia 

saiba expressar em sonhos uma idéia em linguagem simbólica, e de maneira tão precisa, 

tão bela, tão artística... a maioria faz isso nos sonhos, e ela faz a seu estilo, escolhendo um 

drama em dois atos, que se combinam muito bem. Além disso, o decidir por dois momentos 

serve também para a desfiguração. Deste ponto de vista do sonhador, esta é a vantagem 

principal. Sonhando estas duas coisas com diferentes simbolismos, Christiane encobre 

melhor o que não deve ser o que não deve chegar a sua consciência.  

 E, além disso, um sonho muito típico. É fantástico, e não deixa de maravilhar-me, 

apesar de ter me ocupado dos sonhos Deus sabe quantos anos, este fenômeno de que uma 

pessoa sabe tudo sem estar interada conscientemente, de que nos sonhos sabemos as 
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coisas, ainda que as desfiguremos. Neste sonho de Christiane mostra-se claramente que ela 

sabe tudo, enquanto que de dia nega tudo, o nega efetivamente e não pode dispor deste 

conhecimento. Por isso, nossos sonhos são muito mais reais que os pensamentos que 

temos quando estamos acordados. Nossos pensamentos estando acordados são, na maior 

parte, mentiras e ficções. Porém, por favor, tenham cuidado com minha forma de falar: gosto 

de exagerar um pouco para ser mais claro. De toda forma, prefiro dizer de nossos 

pensamentos conscientes que são em sua maior parte mentiras e ficções a dizer que são 

verdadeiros e respeitáveis. 

 Na segunda parte do sonho, Christiane contrasta a figura de sua mãe com a figura de 

Martha, que a criou. Por isso, não acredito que ambas possam entender-se como aspectos 

diferentes dela. Coloca em cena sua mãe, mostrando-a sem nada de sentimento, e 

apresentando como testemunha uma mulher a qual manifestamente ama de verdade, e que 

se importou com ela, e mostrando a essa mãe absolutamente insensível frente a essa única 

mulher de sua vida. O que podemos entender: se eu estivesse tão doente, minha mãe não 

se importaria. 

 Porém parece querer interpretar demais ao ver uma simbolização de manifestação 

sentimental na descrição da doença de Martha, fazendo que o sonho signifique que, para a 

mãe, é mortal manifestar os próprios sentimentos. É uma interpretação possível na teoria, há 

muitas interpretações possíveis, mas na prática se desenvolve o sentido o qual é, sem 

dúvida, o significado provável. Parece-me uma invenção, porque o importante aqui – ainda 

que seja difícil demonstrar – é o sofrimento, a gravidade dessa enfermidade. Isto se 

manifesta realmente. Agora, que ao mesmo tempo possa referir-se também para mostrar os 

próprios sentimentos, falando desta mulher, pois não acredito que seja muito real. Mas, na 

teoria, é uma interpretação perfeitamente possível. 

 Assim se apresenta uma questão importante: se na interpretação geral dos sonhos 

temos que nos deter tão de perto aos dados. O sonho é tão rico em sua descrição de uma 

manifestação de sentimentos humanos que eu prefiro ater-me ao que podemos ver 

diretamente, sem nenhuma elaboração teórica, e esquecendo tudo que poderíamos 

inventar, porque isso não acrescentaria nada.  Já sabemos que Christiane tem medo disso, 

e não faz falta mais. 

 

c) CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO E TERCEIRO SONHO. 

 

Paciente: - nesta época, teve algumas mudanças, pequenas mudanças. Em primeiro lugar, 

começou a falar de outros aspectos de sua vida, fora de sua família. Estava preocupada 
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pela sua situação de trabalho. Particularmente, o homem para quem trabalhava era muito 

autoritário, muito rigoroso, e ela se sentia frequentemente constrangida. Depois de falar um 

pouco, decidiu que poderia falar com o chefe para pedir-lhe uma mudança, uma promoção. 

Acreditava também que recebia menos do que merecia e que era capaz de um trabalho 

melhor e mais interessante. Pode falar com o chefe, um pouco assustada, e em pouco 

tempo, foi promovida para outro departamento. Saia de Pessoal e entrava em Direção, num 

cargo em que teria que chefiar 40 ou 50 pessoas. Então, ficou tão contente que chamou sua 

família e disse a sua mãe, que, naturalmente, duvidou se seria aconselhável começar um 

trabalho diferente. Porém o pai lhe disse: “Excelente! Passar de Pessoal à Direção é muito 

bom para tua formação empresarial”. E com estas palavras, aceitou com prazer a mudança. 

E gostou realmente do trabalho. Ao mesmo tempo, rompeu com sua breve relação com 

Uwe, pensando na razão de ficar bloqueada numa situação que não levará a lugar algum, 

ainda sabendo que voltaria a expor-se à angústia. Também falamos disso. Contudo, tão logo 

deixou a Uwe – melhor dizendo, umas semanas depois -, se envolveu com Peter, um diretor 

importante de seu pai. 

 Porém antes já havia começado a pensar mais de forma psicanalítica, lhe interessava 

muito discutir as situações e começou a ter idéias e interpretações próprias, com bastante 

interesse. 

 Peter mantinha a relação com ela em suas freqüentes viagens de Hamburgo à 

Frankfurt. Depois de haver rompido com Uwe, lhe pediu que aceitasse um convite para 

jantar fora, e ela aceitou. Preocupava-lhe um pouco aceitar, porque sabia que era muito 

vulnerável e necessitava companhia desesperadamente. Sabia, e havia voltado a sentir 

angústia de estar sozinha. Durante algumas semanas, se dedicou sem descanso a visitar os 

amigos um atrás do outro. Isso lhe aborreceu e começou a dedicar-se ao violão. 

 Com Peter teve uma aventura e somente o via uma vez por semana. Um mês depois 

estavam apaixonados, eles acreditavam estar apaixonados. Peter está casado e tem três 

filhos, é um dos quatro vice-presidentes da empresa de seu pai. E sabe que, dos quatro, um 

sucederá seu pai à frente da empresa quando este se aposentar. E Peter está fazendo com 

que seja ele o sucessor. Bom, passado algum tempo, ficaram muito íntimos. Peter ia a 

Frankfurt várias vezes na semana. Em fim, a relação se tornou tão intensa, tão estreita e 

apaixonada, que ela pensou em contar para seus pais, porque, se não, saberiam de uma 

forma ou de outra. 

 Conversou com Peter, que estava muito interessado nela, e ele lhe disse: “Não 

acredito que devamos contar-lhes tudo, apenas que estamos nos vendo”. E assim fizeram. 

Em seguida disse a sua família que estavam se vendo as vezes e se gostavam bastante. Os 
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pais se chatearam muito. Disseram-lhe: “Olha, pode passar algo, e estás cometendo um 

equívoco terrível. Ele é casado, tem família, tem futuro, e é certo que não é um homem para 

você”. Então, ela teve um sonho: 

Sonho 3: “Estava numa praia de areias brancas. Não havia nada, e eu 

estava muito feliz de estar num lugar tranqüilo e com sol. Não sentia 

nenhuma tensão, era uma evasão total, e de repente uma pessoa 

autoritária (sem saber se era homem ou mulher) me disse que eu tinha 

que organizar um feito naquela mesma tarde. Eu não sabia que tipo de 

ato, porém teria que deixar a praia e começar. Não sei como aceitei. Vi 

umas amigas, duas amigas de infância. E me disseram: “Não te 

preocupes. Você pode fazer. E nós estaremos aqui. Acabará bem”. Eu 

creio que não viram a seriedade. Depois, estávamos numa sala 

paroquial, na igreja de minha cidade natal. E eu olhava o estrado. 

“Então, mudou a cena e eu estava no jardim de casa. Havia muitos 

caminhões e uma tenda de circo. E muitos instrumentos musicais 

amontoados. Acreditei que iria ter uma apresentação de teatro e que 

eu teria que organiza-la, como havia feito no Instituto. Entretanto, eu 

teria que representar um papel, e não sabia qual. Estava muito 

angustiada. Alguém disse: “Tens que dançar aqui, neste carrossel 

vermelho”. Havia um carrossel vermelho, com elefantes brilhosos de 

cadeiras vermelhas. Não havia muito lugar. No início, me alegrava a 

idéia de dançar, porém não tão apertada”. 

 

   Alegrava-lhe a idéia de dançar. Estava disposta a dançar. Porém não poderia dançar 

não lhe alegrava dançar naquele pequeno espaço. Então, lhe disse que tinha certo sentido 

de liberdade da fazer algo por conta própria, porém que persiste a influência de seus pais e 

ela se sente obrigada a representar um papel e a continuar sob seus mandados. Não se 

sente livre de chegar até o final. Ela respondeu que estava muito assustada, que tinha um 

medo absoluto de continuar com Peter. Tinha medo porque acreditava que isso seria o fim 

de tudo. Ela teria a culpa se Peter não conseguisse uma promoção, e inclusive o 

despediriam, porém certamente seus pais ficariam furiosos. E disse que quando se 

aborrecem, não há forma de tratar com eles, porque lhe dão a entender que não é que seja 

ruim, e sim que é uma decepção para eles. E que sempre tem de viver de forma que torne a 

vida tolerável para sua mãe, viável (não me lembro da palavra exata, porém algo neste 

sentido). Cada vez que manifestava contentamento, sua mãe parecia frustrada. E quando se 
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propunha algo que lhe faria entrar mais no mundo, falava disto, sua mãe ficava muito 

atormentada e fazia cara de infeliz, uma cara de “olha o que me fazes”. 

 Fromm: - Talvez possamos tratar um pouco mais do sentido de toda esta história. O 

que acontece aqui? Em primeiro lugar, vamos fazer várias perguntas: o que se propõe 

Peter? Tem um plano secreto, que no final irá se divorciar e se casará com esta jovem para 

ser presidente? Não é tão rebuscado. Ao contrário, é um jogo com uma aposta muito alta, 

porem poderia jogá-lo. Por outro lado, como é que Peter se arrisca a perder seu emprego, e 

porque é tão ingênuo para acreditar que as pessoas não iriam notar nada, quando a menina 

lhes falasse que estão se vendo frequentemente? Que curioso, a ingenuidade destes pais! 

São tão ingênuos principalmente por serem tão diferentes. Se a filha diz que tem visto 

frequentemente Peter, eu imagino que qualquer um com uma inteligência normal mediana 

diria, bom, está claro que são amantes: se não, não me contaria que se vêem 

frequentemente. Porém estas pessoas tomam ao pé da letra e pintam um quadro negro do 

que poderia estar passando neste caso.  

 Geralmente, o que costumo chamar ingenuidade, ou uma curiosa ignorância, não é 

mais que indiferença. Para estas pessoas, não tem demasiada importância na vida de sua 

filha, o que faz, os problemas que tem, e por isso não tentam compreender bem qual o 

sentido que pode ter tudo isso, e se conformam com qualquer história e deixam passar. 

Estes pais se deixam enganar facilmente, sem que para isso signifique algo ter um filho 

durante vinte ou trinta anos. Christiane não viveu nunca com seus pais algo que lhe fizesse 

sentir verdadeiramente em casa, que lhe desse uma sensação profunda de..., como saber, 

de estar em casa, pelo menos. Estes pais se surpreendem tanto quando os filhos fazem algo 

inesperado porque tem na cabeça que seus filhos vivem para eles e não vão decepciona-

los, e nem sequer lhes ocorre pensar que seus filhos estão vivos e podem fazer algo por sua 

própria vontade, ainda que seja o mais insensato ou exagerado, e por isso não se 

interessam por nada. Frequentemente acontece o mesmo no casamento. Lembro no caso 

daquela mulher com trinta anos de casamento feliz sem reparar o mínimo que estava 

levando seu marido à loucura. 

 Vemos estes casos que costumamos chamar de ingenuidade ou falta de juízo, e 

importa nos perguntarmos..., em vez de falar de falta de juízo, devemos nos perguntar se 

são demais indiferentes para interessar-se. Estou seguro de que podemos demonstrar que 

estas pessoas, tão ingênuas em relação à vida de sua filha, não serão em relação a seus 

próprios assuntos. Este pai não será nem um pouco ingênuo em relação a sua empresa. Se 

um empregado viesse com uma história relacionada com sua empresa, compreenderia de 
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imediato que era uma história. Mas vem sua filha, não quer problemas, não quer complicar a 

vida, e acredita. 

 Christiane está ficando ao desespero e a angústia, claro, porque, o que isto tudo? 

Parece que... Peter lhe disse que iria deixar seus filhos e sua mulher? 

 Paciente: - lhe disse que está pensando. 

 Fromm: - ah! Está pensando...! Sempre estão pensando! A eterna desculpa! E 

enquanto pensam, não fazem mais que falar. Somente valerá a pena escutar o homem que 

diga: “Se queres casar comigo, me divorcio imediatamente”. O mal é que algumas mulheres 

– e costuma ser as que se encontram nesta situação – estão tão cismadas, ou não vêem ao 

homem subjetivamente, e são tão fantasiosas que não vêem a realidade, e acredita de 

verdade que significa algo isso que o homem está pensando. Faz falta certa experiência da 

vida para chegar a ter o que me parece um cinismo sadio normal. Eu recomendaria a todo 

mundo que fosse cinicamente são. Faz com que a vida seja mais clara, evita muitos 

equívocos e impede que fiquemos em todas estas armadilhas emocionais, bem 

intencionadas, com as quais nos enganamos e aos demais. 

 Se me contam que estes dois estão loucamente apaixonados, bom, isso não me 

impressiona. O quê? Ele está sozinho. Ela está sozinha. De forma que se apaixonam. O que 

significa isso, que elementos tem, que há na realidade? O que talvez tenha na cabeça, sobre 

tudo, é seu trabalho, se encontra com um problema e parece bastante estúpido. Mas, 

porque estão tão estúpidos? Que cálculos fazem? Eu gostaria muito de saber, porque o 

homem tem posto algo em jogo, e vai!, não sei que cálculos faz. Evidentemente, suas 

intenções não são sérias, porque, se fossem, falaria de outra forma. A menos que goste de 

arriscar muito no jogo. 

 Naturalmente, a sensação que tem alguém neste caso é de estar completamente 

perplexo. Assim, também à ela lhe diria: “Claro que está desconcertada e inquieta. Porque 

você está numa situação impossível. Tem medo de seus pais, este homem não lhe deu 

nada até agora que indicasse lhe amar realmente, de amá-la mais que no sentido de ir para 

a cama com você e de sentir-se muito atraído no momento. Que base tem esta relação? E 

seria? Você tem 28 anos. Se tivesse 17 ou 18, poderia dizer: muito bem, experimentei, e 

isso não pode fazer muito mal. Porém já é um pouco tarde”. De toda forma, estas situações 

são verdadeiramente turvas e nem sequer as recomendaria a alguém de 17 ou 18 anos. 

 É uma situação turva esta relação com este homem. é falsa, é fundamentalmente 

falsa, e, porque haveria de entrar nela, envolver-se desta maneira? Não é necessário. Não 

serve de ajuda para ninguém. Não levará mais que a uma grande decepção e a este tipo de 

cinismo que não se deve ter. Porque eu acredito que o cinismo deve acompanhar uma fé 
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grande, mas o cinismo sem fé somente é desânimo, somente é auto-destrutivo... mas, o que 

devemos saber é se a menina..., digo, esta jovem..., ainda melhor seria dizer esta menina, 

se dá conta disso tudo? Como entende? Que quadro pinta nisso que se meteu: o que diz? 

 Paciente: - diz que tem orgasmos pela primeira vez na vida. Que ele é ele pela 

primeira vez na sua vida. E ele assegura que é a melhor relação que teve, a mais intensa e 

a mais sensual. Eu lhe disse que ainda tem medo de ser independente. Tão logo quanto 

pode se juntou a Uwe. E como não se saiu bem, ficou com medo tão grande que se 

enganchou em Peter. E que ainda está se debatendo sem saber que vai fazer, mas pelo que 

mais se ocupa é por tomar diferentes posições para amarrar-se as pessoas que possam lhe 

dar este tipo de segurança que não se sinta a deriva e nem se faça independente. 

 Fromm: - bom, não deve apegar-se muito rapidamente porque tivesse orgasmos com 

ele. Não deve dar atenção por completo qualquer que seja o motivo. Talvez este homem 

seja menos inibido, ou seja melhor amante, ou tenha mais temperamento, outro tipo 

diferente de temperamento... ela é mais livre. Curiosamente, neste caso, o que é mais 

complicado do ponto de vista da situação paterna, e em que ela está jogando 

verdadeiramente com fogo, é quando está menos inibida, pode soltar-se mais que em 

situações realmente menos complicadas. Com seu marido especialmente, seria uma 

situação segura, mas, como ele não lhe dá nenhuma oportunidade, podemos esquecer. E 

também com Uwe. Parece-me, pois, um sintoma que eu não aceitaria... acredito que você 

tem toda razão: ela não fez nenhum progresso em algo que é essencial, ainda que isso 

também é algo que talvez vale a pena questionar. Mas, em relação aos seus pais, não há 

nenhuma mudança fundamental nestes quatro meses: ou sim? 

 Paciente: - sim, há uma ligeira mudança. Tornou-se um pouco mais cética quanto ao 

modo que são seus pais e o interesse que tem por ela. Seu pai a chama com freqüência, a 

chama uma ou duas vezes por semana. Ele está fora a cada dois ou três visitando 

sucursais. Viaja muito e, quando volta a Frankfurt, a chama ou a convida para jantar a cada 

duas ou três semanas. Telefona para ela do aeroporto. Agora lhe parece muito superficial 

que já não o considera como um Deus. E começa a manifestar uma ligeira hostilidade por 

sua mãe, no sentido de ver claramente que foi subordinada de acordo com seus interesses. 

De forma que houve uma pequena mudança na idéia que tem de sua família, mas segue 

sem mudar no que se refere à sua apreensão e seus medos. Por um motivo ou outro, segue 

tendo um medo espantoso de ser abandonada sem motivo.  

 Fromm: - porque iria abandoná-la? Ainda segue com isso? ... bom, de outro lado, 

poderíamos dizer que segue vivendo sua vida. Ou seja, como uma menina de três anos que 

és, e como não tem uma vida independente, naturalmente teme que as únicas pessoas que 
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dão certo sentido em sua vida quando está em casa a abandonem. O medo mortal por esta 

possibilidade de abandono pode ser consequência de que não sabe viver em absoluto, não 

sabe ser, de que não sabe ser pessoa. Vai ao trabalho, por certo, bem rotineiro, e depois 

fica atormentada. Vai ao psicanalista, aonde parece que encontra um pequeno lar, e depois 

dorme com este homem, que lhe oferece uma pequena sensação de abrigo. No geral, esta 

jovem precisa por completo de um sentido de ser, de ser uma pessoa independente, de que 

possa fazer algo, de que possa viver. Vive num puro tropeço. 

 Naturalmente, é uma vida de mão dupla: como está tão ligada à seus pais, não pode 

pensar em sua própria vida. Esta seria a versão psicanalítica corrente. Mas o inverso 

também está certo ou mais: está completamente cega no sentido que possa ter uma vida 

porque não sabe em absoluto viver, porque não tem nenhuma idéia do que poderia fazer de 

sua vida. E enquanto não tem idéia, continuará apavorada. Não quero dizer uma idéia 

teórica, e sim no sentido de que a vida existe, de que é sua vida, e de que nesta vida pode 

fazer algo, manifestar algo, ser ela mesma. 

 Então, tropeça num problema que sempre é uma questão difícil. Basta a psicanálise? 

Ou, melhor, fará falta se alguém analise a si mesmo e aprenda também a viver? Ou seja, 

tenha certa idéia do que fazer de sua vida. Esta jovem é como um viajante no deserto sem 

mapa e está buscando alguém que possa chegar e ensinar-lhe a saída, porque tem medo de 

morrer de sede. É assim precisamente, não é uma metáfora. Bom, ela necessita um mapa. 

E um mapa não serve somente para ela ver sua situação, de absoluta dependência, e sim 

serve também para saber aonde pode ir. O que é isso na vida? Quem é ela? Que poderia 

fazer? E fazer, não no sentido prático de trabalho, e sim... Por exemplo, não falamos ainda 

sobre seus interesses. Quer falar sobre isso? 

 Paciente: - sim. Tem muito interesse pela música. Gosta de todo tipo de música, 

ainda que não toque nenhum instrumento. Contudo, nesta época pensou em envolver-se 

com a música e, como sempre gostou de guitarra, começou a ter aulas. Não para tocar 

música rock e sim clássica. 

 Fromm: - mas se ela diz que tem muito interesse pela música (esqueceremos um 

pouco da guitarra), que quer dizer na realidade? O que significa isso? Como demonstra?  

 Paciente: - demonstra porque vai à ópera. Pode conseguir entradas para a Ópera de 

Frankfurt. E não acredito que por aparência, para ser vista, ou por algo assim, e sim porque 

verdadeiramente ela gosta. E sabe algo sobre, dos livros, dos compositores... Ainda que não 

seja muito, pelo que ela disse, acredito que é mais que uma simples interessada.  

 Fromm: - devo confessar que isso não me impressiona muito. Parece-me duvidoso 

que o fato em si de ir à ópera manifeste um grande interesse pela música, sobre tudo em 
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Frankfurt, onde está claro que é uma questão de “classe”. Não me convence. Por exemplo, 

quando alguém me diz que gosta de música, ou que se interessa muito pela música, a 

primeira coisa que lhe pergunto é: que peça você gosta mais? É uma pergunta natural, 

porque somente então posso ter uma idéia do que isso significa. E se me responde: “Bom, 

gosto de todas”, então já sei que tudo isso de seu interesse pela música é um tópico. Além 

disso, já sabemos quantas pessoas vão aos concertos e aos museus. É certo que muitas 

pessoas vão com interesse verdadeiro, porém sabemos que hoje todo mundo tenta passar o 

tempo da forma mais decente possível se pertence às classes instruídas. Assim que, verão 

arte moderna, ou não tão moderna, vão aos concertos, porém não como uma manifestação 

de grande interesse por arte, e sim porque é o que fazem, porque é convencional. De forma 

que terá que dizer algo mais, além de que vai a ópera, para ser mais convincente. 

 Ela acredita que a música é importante para ela, mas eu sou muito cético diante de 

tais afirmações. Sobre as aulas de guitarra, vocês sabem melhor que eu o que significa. Eu 

suspeito que, em muitos casos, não será mais que uma maneira de passar o tempo. Assim, 

tampouco acredito que manifeste grande interesse pela música. Antes era acostumada a 

aprender piano. Eu não sei quanto há de comportamental em aprender a tocar guitarra, 

mas... Diga-me você. Eu não posso julgar. 

 Paciente: - eu não acredito que comece por aí. Parece-me que dentro da sua situação 

de vida hoje, o querer aprender a tocar guitarra, ainda que se trate de um interesse trivial, é 

um desejo de manifestar algumas de suas reações sentimentais, o mesmo que ter voltado a 

montar a cavalo, o que costuma fazer algumas manhãs e todos finais de semana. Também 

pode ser por fazer algo, mas que gosta muito e, na realidade, montar a cavalo é 

experimentar a natureza e, efetivamente, este foi seu primeiro amor. 

 Fromm: - de modo que gosta de montar a cavalo... Bom, é uma experiência muito 

sadia e agradável, que nos faz ver que não está morta, porém tampouco nos demonstra que 

leva a sério. E tampouco vemos que chega à consulta e durante uma hora fale dos livros 

que tem lido, de modo que não me parece muito interessada na leitura. No geral, é 

interessante ver quantas pessoas falam do que eu chamaria frequentemente trivialidades, ou 

seja, trivialidades como o que disse o noivo, o que ela fez e isto, e aquilo, repetindo 

continuamente, porém não costumam entusiasmar-se por algo que não seja estritamente 

pessoal, não, não seria esta palavra, e sim fora do terreno estritamente trivial dos 

acontecimentos pessoais relativamente carentes de importância. 

 E disto se trata. De modo que Christiane se interessou muito por estudar literatura, os 

pais não deram importância, e agora já não parece interessar-lhe muito. Está claro que 

perdeu o único interesse verdadeiro que teve. Ou seja, que realmente leva uma vida de 
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incompleta magnificência, entendendo como uma vida sem substância, fora do que lhe afeta 

no seu círculo fechado, o do seu trabalho e a relação com seus pais, apenas com algumas 

tentativas fracas de expandir, que a colocam em grandes dificuldades. 

 Então, o que se pode fazer? O que pode, ou deve, fazer o psicanalista? Enquanto 

segue sendo tão pobre de experiências fecundas e interessantes, como poderá levar uma 

vida que não seja aborrecida? Como poderá deixar de depender de seus pais? Parece-me 

um tema muito importante, que deve introduzir-se na psicanálise, e acredito que no geral 

não se tem prestado muita atenção porque não parece um problema, ou se o considera 

muito leve, esse de que, com a riqueza cultural que temos, e o campo de possibilidades que 

nos oferecem os livros, a ciência, e outros, uma pessoa possa viver como se tudo isso não 

existisse, como se este fosse um mundo vazio sem nada de importância, sem nada de 

interessante verdadeiro, exceto os menores acontecimentos puramente pessoais.  

 

d) QUARTO SONHO, E CONSIDERAÇÕES GERAIS. 

 

 Paciente: - o sonho seguinte marca um salto em nossa colaboração. O teve um mês 

depois. O que aconteceu, entretanto foi: falando com Peter de como haviam ficado 

próximos, porque se viam umas três vezes na semana, e Peter ia a Frankfurt com muito 

mais freqüência do que poderia justificar, finalmente decidiram contar a seus pais. Nesta 

época, Peter começou a sentir que amava verdadeiramente a Christiane.  E dito 

resolvidamente que, não para repetir o tópico, e sim pensando muito seriamente, talvez 

pudessem iniciar uma vida juntos, mas somente decidiria se acreditasse que também 

poderia continuar com sua carreira. Ele dava muita importância e não queria pensar que 

poderia abandonar. Christiane disse que tampouco queria que abandonasse por sua causa 

a carreira. Mas acreditava que, chegado o caso, o pai não seria obstáculo, porque havia lhe 

dito que estaria do seu lado em qualquer coisa. Então, procurou reunir-se com seus pais e 

falou aos dois juntos, que reagiram com horror, na realidade, muito irritados, pensando: 

“Como pode ter feito?” 

 Fromm: - se me permite, esse foi um grande erro seu, porque primeiro devia ter feito 

falando somente com seu pai. Na presença de sua mãe, a batalha já estava perdida. 

 Paciente: - certo. Bom, no dia seguinte, seu pai falou com Peter, e Peter, segundo 

contaram, depois os dois, a Christiane, foi direto..., e disse: “Amo Christiane e quero casar-

me com ela. Meu casamento não está muito bem...”, e assim declarou suas intenções. Os 

pais conversaram e, no dia seguinte, que era domingo, se reuniram com Peter e Christiane e 

lhes disseram: “Veja, simplesmente, não podemos consentir. Seria um escândalo na 
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empresa, prejudicará absolutamente seu futuro, talvez não pudesse continuar e, dada a 

situação social em que todos nós vivemos, eu não sei se seria bom continuar aqui”. Os dois 

se declararam contrários a essa união. E o pai disse a Peter que o demitiria, a menos que 

aceitasse este compromisso: não se falariam durante um ano. Se passado este ano de não 

falar-se, seguiam tendo os mesmos sentimentos poderiam voltar ao seu pedido, por dizer 

assim, à família. 

 Não era coisa engraçada para ela. A mesma noite no domingo, teve seu sonho mais 

sombrio, que me trouxe na manhã de segunda:  

Sonho 4: estou numa sala grande de reunião. Estou num tribunal com 

uns doze homens e mulheres. Há um que preside uma espécie de júri 

por votação. Os doze estão sendo acusados de deslealdade, exata 

precisão. Simplesmente, estamos acusados, e nossa pena é de morte. 

Será executada por um médico com injeções. Meus pais estão na 

sala, com minha filha Lisa. Henry, um velho amigo da família, o qual 

vejo de vez em quando e é muito querido, não está na mesma sala, e 

sim em outra perto, que é como uma sala de imprensa, ao lado. O 

tribunal é velho de madeira e tosco. De certa forma, me recordo de 

uma igreja. 

Vamos morrer. Foi dada a ordem que vão nos matar, e eu sou um dos 

últimos. Primeiro estão os que atuaram como cabeças, sobre os 

outros, seguido pelas mulheres, e na ordem que vão nos matar. Eu 

não sou a última porque tive certo papel diretivo na associação de 

grau. Mas estou nas últimas. A ordem de execução está num quadro. 

Ao lado de cada nome, haviam cruzes ansatas, que são símbolos 

egípcios da vida. Mas neste quadro as asas estavam para cima. 

Haviam girado as cruzes 45 graus. Nos nomes colocaram cinco, 

quatro, três e duas cruzes. Eu só tinha duas ou três. Por isso estava 

entre os últimos. O primeiro a ir, o primeiro a morrer, era mais fácil que 

os demais, porque não precisava esperar. Porque veríamos os outros 

morrerem. Havia uma sala ao lado do tribunal, onde estava o médico, 

com uma cadeira grande, igual as de doar sangue, mas atapetada. Já 

sabe, as vezes, o hospital tem um banco verde, no qual se doa 

sangue, porém este banco estava mais atapetado, mais acolchoado. 

Era de cor verde escuro. E todo o sonho era de cores verdes, marrons 

e cinza. 
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“A execução consistia em tomar duas injeções grandes. Primeiro, uma; 

depois, a segunda e finalmente, depois de um tempo, a terceira, que 

era a que matava. Todas as pessoas que estavam na sala eram muito 

amáveis e superficialmente simpáticos.  Meus pais estavam amáveis, 

mas desapegados. Me disseram que cuidariam de Lisa. Eu saia de 

vez em quando para ver meu amigo Henry, que estava frio, não muito 

simpático, e não parava de dizer: “Já te disse que passaria por isso”. 

Me repreendia com indiferença. Eu necessitava tanto de sua 

intimidade e carinho..., mas não me deu. Aplicaram as duas injeções e 

levei Lisa para dar um último passeio. Percorremos para cima e para 

baixo de uma calçada numa rua escura e suja que há perto do meu 

trabalho. Lisa estava vestida de renda branca, num precioso carrinho 

branco e azul marinho. Eu sentia muito medo e terror tremendo, uma 

pena profunda, porém não era raro que não chorasse. Voltei, olhei-me 

no espelho, e estava pálida, branca como cera, como morta. Havia 

choro e murmúrios ao redor. As pessoas conversavam de pé, por fim, 

chegou minha vez, e o médico injetou a terceira injeção, e acordei”. 

 

 Falando deste sonho, sua angústia era enorme. Sentia-se condenada a morte pelo 

tratamento de sua família, que não lhe ajudava de forma nenhuma, estava de acordo com a 

sentença e não fazia nada. Acredita que o médico não lhe ajuda, e sim que a prejudica. E 

não vê mais opções que a conformassem com o castigo que seus pais e os fatos lhe haviam 

preparado. E falamos de como continua tão fechada na obediência a seus pais e como 

continua tão aterrorizada por eles. 

 Fromm: - este sonho poderia ser uma novela de Kafka; é de uma capacidade 

extraordinária e de profundo sentimento. Ela compreende neste sonho sua situação com 

uma profundidade que somente poderia expressar um grande poeta ou um grande escritor 

como Kafka. E se ela não sabe escreve-lo, sabe conta-lo com grande precisão, intensidade 

de sentimento e grande beleza, por completo... Bom, apenas necessita comentar. É uma 

situação em que ela se sente totalmente derrotada, até o final, é uma reação a reação de 

seus pais, é o sentimento de já ter perdido. Não sabe para onde ir. E aqui vemos que projeta 

no psicanalista seus pais. Não disse exatamente: “Não me ajuda”, mas representa o mesmo 

papel que seus pais. Ou seja, não contrapõe a figura do psicanalista a de seus pais, e sim 

que o associa a eles. A questão é se isso poderia ser evitado estabelecendo um 

companheirismo, por dizer assim, mais ativo e mais direto contra os pais. 
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 Em casos assim, eu haveria dito claramente minha opinião sobre os pais: que a mãe 

é insensível e o pai é fraco e inapto no que se refere às relações humanas; e para mim é 

vergonhoso tê-la coagido tanto que nem sequer se atreve a dar-se conta. 

 Ou seja, para mim todo desenvolvimento, digamos assim, todo desenvolvimento 

verdadeiro é um ato de rebelião, de rebelião pessoal. Significa liberar-nos dos que querem 

governar nossa vida. Querem-nos governar abertamente ou dissimulado, em todo caso, no 

desenvolvimento de cada um, sempre chega um momento em que ser eu mesmo é questão 

de liberar-se, o que exige valor, esforço e, talvez, sofrimento. Este é o centro de todos os 

problemas: se alguém o afronta ou se já se entregou, ou resolve ocultar sua entrega, que é o 

que faz a maioria das pessoas. Por ter-se rendido, por haver desistido do quebra-cabeça 

que os afligia, se deixam manipular, porém encontram meios e maneiras de ocultar. 

 Há que se decidir. Em minha opinião, não se pode ser neutro nisso. E aqui vem com 

uma conversa mole de juízos estimados. Freud e outros, talvez, diriam que estamos 

julgando estes pais. Pois bem, é julgar alguém diagnosticar que tem câncer? Será julgar 

dizer que provavelmente morrerá desta doença, ou que outro morrerá, ou adoecerá, pela 

sua insensata maneira de comer? Isto não é juízo estimativo. Isso é uma afirmação objetiva 

de causa e efeito, tão válida no psíquico como no físico, ainda que somente no físico possa 

demonstrar-se. No psíquico também se pode demonstrar, mas no fim da vida. E as pessoas, 

desde cedo, não querem conhecer tal demonstração. 

 O que pode fazer o psicanalista para ajudar a esta rebeldia, a esta liberação da 

pessoa? Ou seja, que ajuda efetiva pode prestar? Como poderá influenciar para seu 

sucesso? Acredito que esta é uma função importantíssima de toda educação e de toda 

terapia. E inclusive na escola. Naturalmente, a escola é outra coisa, porque a escola é uma 

instituição social que não pretende, certamente não ensina a sermos livres e independentes. 

Tampouco é esta a finalidade de nenhuma instituição social. Por isso é tão escasso, no 

geral, o serviço que a escola presta ao desenvolvimento de uma pessoa. A coisa é um 

pouco diferente na psicanálise, porque o psicanalista tem a liberdade de ser ele mesmo e de 

ser relativamente independente.  

 Bom, esta é só um questão geral, que somente citei porque a menina se encontra 

todavia na situação de não enxergar além de seu nariz, de não ver outra coisa que o fato de 

ter sido derrotada. O que pretendem estes pais com sua extravagante condição me 

interessaria somente por pura curiosidade, para saber como funciona sua cabeça. Porque, 

como querem evitar que estes dois se vejam e que durmam juntos? Colocarão um detetive? 

E estes jovens, como vão respeitar? Ainda tenho pra mim..., mas, bom, pergunto: Peter, 

entretanto, depois de ouvir isso..., como reagirá depois desta condição? 
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 Paciente: - a reação de Peter foi triste. Seguiu vendo-a por um mês, vendo-a as 

escondidas em Frankfurt, e depois abandonou. Disse: “É tudo que podemos fazer”. 

 Fromm: - e, como reagiu ela a esta decisão de Peter de deixá-la para não perder sua 

carreira? Porque ele poderia encontrar outro trabalho em qualquer lugar, somente que não 

estava disposto a abandonar esta parte. 

 Paciente: - Quando Peter decidiu conformar-se com a  decisão do pai, ela ficou muito 

chateada. Eu lhe perguntei o que significava “chateada” e me disse que “transtornada”. 

Perguntei-lhe o que significa “transtornada”, e finalmente disse que poderia estar irritada 

com ele. Ela acredita que, pela sua coragem, e em vista de sua capacidade, poderia fazer 

outra coisa. Mas me parece que, além de irritada, estava decepcionada. Não era uma 

espécie de raiva porque tivessem jogado com ela, ou tivessem abusado dela. Até porque, 

acredita que ela também teve culpa. 

Fromm: - Claro, porque novamente cometeu uma falha, porque teria que ter falado primeiro 

com seu pai, que é sensível e receptivo a ela, e depois de tê-lo convencido, dizer: “Olha, 

preciso que me ajudes com mamãe”. O pai também pode não ter respondido, mas ao 

enfrentar aos dois juntos estava claro como iriam reagir. De modo que não fez bem. Foi o 

mesmo quando solicitou a vaga em literatura. Realmente, não se atreve a fazer o que quer. 

E faz de forma errada, apesar de ser tão inteligente. 

 Ela conhece bem Peter, o que, desde cedo, não convém nada para sua própria auto-

estima. Porque Peter é um homem que fingiu estar muito apaixonado por ela, para depois, 

como era de se esperar, quando se tratou de chegar a ser presidente, isso tem muito mais 

importância que, inclusive, um grande amor. E acredito que a maioria dos homens..., a 

maioria das pessoas age dessa maneira hoje, estatisticamente falando. Somente que, para 

ela tem sido muito ruim ter que experimentá-lo, quando foi a primeira relação pela qual 

sentiu um interesse realmente grande, quando esteve mais apaixonada do que nunca por 

um homem. E naturalmente, tal experiência lhe levou a este estado de ânimo. 

 Pergunta: - Talvez tenha tido uma oportunidade, de saber desde o princípio que isso 

não levaria a parte alguma. Ou seja, que levaria a derrota. Ou talvez realmente não possa 

confrontar uma situação de futuro. 

 Fromm: - não, não pode. Tudo isso faz parte do mesmo quadro de desorientação, de 

fazer as coisas às cegas, de não saber o que fazer, e fazer coisas como chamar sua mãe 

para dizer que havia mudado de trabalho, quê muito melhor.  Que bobagem! Bom, não é 

uma bobagem: é que não sabe fazer outra coisa. É o único lugar onde ela é alguém. Nos 

demais é um deserto. E se está no deserto, os pais são o oásis. E ela sabe que se sai deste 

oásis, morrerá de sede. Não há nada que lhe ajude, não tem mapa, não tem bússola, não 



 

 101 

tem nada. E é assim mesmo, o que ela sente: não se trata de linguagem poética. Como 

poderia ser de outra forma? O que poderia fazer, entendendo assim a situação? 

 Pergunta: - Como você a ajudaria de poder, ter forças, para rebelar-se, de haver 

começado a rebelar-se?  

 Fromm: - eu haveria tê-la incitado energicamente à rebelião. Ao menos, haveria 

pretendido. Nunca se sabe o resultado de quando se incita a rebelião. Porém isso seria a 

primeira coisa que faria, já que sei que, se não se rebela não melhora nunca. Ou que nunca 

terá uma vida feliz. Ela se encontra como num estado pós hipnótico. 

 Pergunta: - você acredita que é possível que a relação com Peter deu-se, talvez, a 

um desejo inconsciente de rebelar-se contra seus pais? 

 Fromm: - sim, mas tratando-se de uma dessas rebeliões inúteis que somente levam a 

novas derrotas. Trata-se também de outra coisa diferente, que se pode observar na vida 

uma e outra vez. Alguém quer rebelar-se, porém se rebela de uma maneira que faça estar 

seguro da derrota. Assim, com esta armadilha, demonstram para si mesmo que é inútil 

rebelar-se. Estas rebeliões seguem um modelo simples: por exemplo, um filho que faz uma 

cena para seu pai, grita, o acusa e perde as estribeiras. Uma rebelião com toda força. E daí? 

No dia seguinte, volta, se desculpa e tem que pedir perdão por haver se comportado de 

maneira tão infantil. E tão irracional. Se tivesse dito a seu pai com palavras claras o que 

pensa de verdade, mas direto ao assunto, teria uma vitória. Porque teria posto o pai em 

apuros. Mas, desta maneira, o pai volta para a situação de superioridade. E isso é o que 

sempre acontece. 

 Eu haveria feito a Christiane umas perguntas muito claras. Haveria falado com ela 

quais eram as táticas possíveis deste homem e de que tudo poderia acabar como acabou, 

porque, para este tipo de homem, a carreira (mas não a carreira simplesmente para ganhar 

a vida), é chegar o mais alto, o êxito total, é mais importante que ter-se apaixonado como 

nunca voltará a estar. 

 Faço estes comentários, simplesmente, para explicar minha idéia da terapia 

aproveitando a ocasião deste histórico. Quando penso em meus próprios históricos, 

somente envergonha-me a maneira como analisava as pessoas cinco anos atrás, por ter 

cometido este engano, e este, e aquele. É extremamente complicado, e sei muito bem que, 

naturalmente, não se esgota um histórico com uns apontamentos que deixam fora muitas 

coisas. De forma que não quero reagir diante destes apontamentos, e sim me servir deles 

para dar algumas explicações de meus pensamentos sobre a psicanálise, sobre a terapia 

psicanalítica. Na realidade, não falo tanto sobre o histórico, e sim que me deu motivo para 

expressar minhas idéias. E isto é tudo que posso fazer aqui. 
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7. OUTROS MÉTODOS PARA TRATAR AS MODERNAS NEUROSES DE CARÁTER. 

  

 Para tratar a enfermidade de si mesmo, que é característica da moderna neurose de 

caráter, fazem falta outros métodos além da psicanálise: 

 

a) MUDAR A FORMA DE AGIR 

 

 em primeiro lugar, acredito que faz falta mudar a própria forma de agir, não somente 

analisar-se e conhecer a si mesmo. Toda consciência e conhecimento de si mesmo serão 

ineficazes se não se tomam as decisões em consequência. Alguém pode analisar-se e saber 

tudo durante um monte de anos, porém isso não será eficaz, ficará improdutivo, se a isso 

não acompanhar mudanças na forma de viver. Estas mudanças podem ser pequenas, 

porém não se pode esperar a revolução, como dizem filósofos esquerdistas, que somente 

com a revolução virá um homem melhor. Isto é o que diz Marcuse, e que é rejeitada toda 

forma de mudança antes que venha a revolução. Em minha opinião, isto é totalmente 

absurdo, porque se vem a revolução e nada de mudança, esta revolução não fará mais que 

repetir as mesmas calamidades, posto que virá alguns homens sem a menor idéia do que se 

possa ser uma vida humana melhor. 

 Naturalmente, como alguém possa mudar-se é coisa delicada. Não pode fazer nada 

em excesso nem tampouco ser excessivamente prudente. Na psicanálise, importa muito ter 

sempre presente quais são os estímulos de uma pessoa, o que incentiva a curiosidade, a 

experimentar seus sentimentos, atender a suas experiências e, em particular, as resistências 

que tem ao dar cada novo passo, ao reagir de outra maneira. Caso contrário ficará numa 

situação um pouco irreal, por muitas experiências subjetivas que tenha tido. Quais sejam 

estas mudanças, dependerá por completo da situação. Mas a psicanálise tem o problema de 

que em tudo se confia, as pessoas pensam que mudaram quando a análise termina. Estou 

convencido que se deva começar a mudar antes, e a questão é somente em que, o ritmo e a 

qualidade: mudanças que não sejam ilusórias e que não estejam fora da própria capacidade 

de terminá-los. 

 

b) CRIAR INTERESSES. 

 Em segundo lugar, deve terminar com o exagerado interesse por si mesmo. A 

psicanálise termina o grande perigo de atrair, como campo fértil para o narcisismo, aos que 

somente se interessam por si mesmo. Não há nada que tenha importância no mundo, exceto 

seus problemas. Por exemplo, o caso desta jovem do histórico: o que lhe interessa? Na 
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realidade, nada, salvo seu adoecimento, seu marido, e seus pais, e sua filha. É uma mulher 

que estudou que é culta que vive uma época com um excesso de cultura humana a sua 

disposição: livros, música, arte, tudo. Pelo amor de Deus! Podem-se ler os livros mais 

preciosos que já foram escritos, se podem escutar todas as músicas, há muitas coisas para 

escolher, pode passear, até pode viajar! E aqui temos uma mulher que não se interessa por 

nada que não sejam seus problemas. 

 Pois não é desta forma que vai melhorar ou chegar a ser uma pessoa completa. Não 

pode-se viver com alegria, independência e fortaleza quando se interessa somente por si 

mesmo e seus problemas. Há que ter os dois pés no chão.  Não podemos dançar sobre a 

ponta de alfinetes, como somente podem fazer os anjos, segundo as especulações 

medievais. Porém não se pode estar, não pode-se viver com os pés apoiados na terra, a 

menos que este apoio seja amplo e rico, e estar relacionado com ele de maneira interessada 

e produtiva. 

 Não é um termo muito preciso este de “interesse”, a menos que se entenda no 

sentido latino inter esse, estar entre. No entanto, hoje somente emprega-se “interesse” 

quase em sentido contrário. Se alguém diz “isso me interessa”, na realidade quer dizer que o 

aborrece. Se alguém diz de um livro ou de uma idéia: “É muito interessante” na realidade 

quer dizer que está se lixando, ainda que dito de forma mais cortês. 

 Com psicanálise ou não, deve evitar-se o perigo de que alguém fique concentrado em 

seus problemas isolando-se do mundo, ou seja, deixando de relacionar-se facilmente com 

tudo que o rodeia: pessoas, idéias e naturezas. [...] como pode assim enriquecer sua vida? 

Toda a infelicidade que sentem muitas pessoas não se deve a estar muito doentes, e sim 

que estão aleijadas de tudo o que há de interessante na vida, de tudo o que há de prazeroso 

na vida, de tudo o que há de formoso na vida. Ficam ruminando seus problemas, seus 

pecados, suas equivocações, seus sintomas, e Deus sabe o que mais, quando poderiam 

gozar da vida de tantas maneiras. Claro, que podem dizer (é o que dizem): “Sim, mas é que 

estou muito deprimido”. Bom, de certa forma está certo, mas tampouco é toda verdade. Não 

é toda a verdade. É que não tentam, nem sequer pensam em enriquecer suas vidas, porque 

acreditam que a melhor maneira de curar-se é concentrarem-se por completo nos 

problemas. E não é essa a melhor maneira. É a pior. 

 O concentrar-se nos próprios problemas deve complementar-se ampliando e 

intensificando cada vez mais o próprio interesse pela vida. O que é isto? Pode ser a arte, 

pode ser muitas coisas, mas acredito que devam ser também as idéias. Não acredito que 

seja só um passatempo intelectual. E nisto é que não estou de acordo com Alexander 

Sutherland Neill e seu projeto “Summerhill”, porque dá pouca importância à formação 
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espiritual. Não falo da formação puramente espiritual, que eu tampouco a valorizo demais, e 

sim o enriquecimento espiritual. Podemos fazer uma pergunta muito concreta: o que as 

pessoas lêem? Bom, esta é outra questão. Acredito que as pessoas devem começar a ler, e 

a ler livros importantes, e a lê-los seriamente. Parece que a forma moderna de ler se orienta 

pela idéia de que não deve representar um esforço, que deve ser fácil, deve ser breve e 

deve ser divertida imediatamente. 

 Pois bem, tudo isso é miragem. Nada que vale a pena pode ser feito ou aprendido 

sem esforço, e ainda sem certo sacrifício, sem disciplina. Tudo isso de aprender a tocar um 

instrumento musical, ou de aprender qualquer outra coisa, em oito lições fáceis não é mais 

que outra maneira de tirar o dinheiro das pessoas. É totalmente absurdo. No entanto, com 

esta vontade, ainda que não em sua forma mais primitiva, se encontra hoje toda a 

população. E apesar de que hoje se façam tantas edições, é muito raro o número de livros 

que são lidos com seriedade, que afetam, que façam alguém mudar de vida. De modo que é 

uma questão muito importante, a dos hábitos de leitura, sobre tudo, a forma como se lê. 

 Em relação a isto, o primeiro é, naturalmente, que alguém comece a formar suas 

próprias convicções, a desenvolver uma série de valores e saber quais orientações dará a 

sua vida. Se não, afundará. Há as pessoas que não querem ler nada para não deixar-se 

influenciar, para ter idéias próprias: boba e estúpida idéia, porque não se pode combinar 

numa só pessoa todas as grandes cabeças da história e pretender descobrir tudo por si 

mesmo, e isso demonstra que a pessoa não fala sério, que não quer descobrir nada novo, 

grande nem interessante. A maioria das pessoas não tem experiência do intensamente 

comovedor que é o descobrir, ver ou buscar algo novo. Mas se alguém não chega 

finalmente a formar uma idéia da vida, de orientação, de estimativa e de suas convicções, 

que não lhe inculcaram outras, e sim que derivem de sua própria experiência, ainda que se 

tenha recorrido também de uma leitura ativa, crítica e produtiva de tudo o que pode 

encontrar-se entre os grandes guias do espírito humano, não chegará nunca ao ponto de 

sentir-se seguro, de sentir-se a salvo, de ter seu próprio centro. 

 É uma idéia que não está na moda, porque acreditam que é uma idéia de princípio e 

autoritária, e querem descobrir tudo por si mesmo. Pois bem, é essencialmente fantástico o 

renunciar a aprender de tudo que o gênero humano criou. É fantástico e estúpido, sob o 

pretexto de independência, sob o pretexto de rechaçar a autoridade, privar-se de alimento, 

da luz e de tudo que necessita o espírito humano para desenvolver-se. Alguém pode ser 

vegetariano na comida, mas ser vegetariano no alimento mental e espiritual, rechaçando 

quase tudo que há, ficará efetivamente bastante ressecado.  
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c) APRENDER A PENSAR CRITICAMENTE 

 

 Há que aprender a pensar criticamente. O pensamento crítico é a única arma e a 

única defesa que o homem tem frente aos perigos da vida. Porque se eu não penso 

criticamente, estarei sujeito a todas as influências, a todas as sugestões, a todos os erros e 

a todas as mentiras que se difundem, e com o que me doutrinaram desde pequeno. Não se 

pode ser livre, não se pode ser alguém, não se pode ter o próprio centro em si mesmo, a 

menos que seja capaz de pensar criticamente, e, se quiser, cinicamente. 

 Pensar cinicamente significa fazer-se consciente. As crianças, desde cedo, são muito 

mais críticos que os adultos. Quando uma criança ouve dizer a sua mãe a senhora X, que 

virá visita: “Ah, que alegria me dá recebe-la!”, e seguir proferindo todo tempo belezas 

semelhantes... até que a senhora X vai embora e, então, lhe diz a seu pai: “Graças a Deus, 

que foi embora”, bom, pois a criança vê esta incongruência e talvez se atreva a perguntar, 

porém pouco a pouco irão reprimir o pensamento crítico. A mãe, ou lhe disse uma mentira, 

ou se irrita, ou se envergonha, ou lhe diz: “Você não entende!”, e assim vai sufocando todo 

pensamento crítico até que deixa de ter idéias. 

 O pensamento crítico é a faculdade humana específica. O pensamento instrumental, 

ou seja, pensar como conseguirei, que farei para colher isto ou aquilo, coisa que fazem 

muito bem os chimpanzés. De fato, os chimpanzés são animais com uma inteligência 

instrumental excelente. Em experiências, cumprem tarefas tão difíceis que muitas pessoas 

não poderiam ter feito. Em troca, a faculdade de pensar criticamente é um dom natural 

exclusiva do homem e por sua vez seu único recurso. Somente com o pensamento crítico o 

homem pode apreciar a realidade. Por isso, desde o ponto de vista puramente biológico, 

podemos dizer que, quanto mais perto está da realidade, tanto mais capaz será de viver sua 

vida adequadamente. E quanto mais longe está de sua realidade, quanto mais enganado 

está, tanto menos capaz será de enfrentar a vida de forma adequada. 

 Em sua introdução à Crítica de la Filosofia del Derecho de Hegel, Marx escreveu uma 

frase que também poderia ser o lema da psicanálise: “A exigência de renunciar aos enganos 

de uma situação é a exigência de renunciar a uma situação que necessita de enganos” 

[K.Marx, 1971, pág.208]. Porque se não eliminamos os enganos, manteremos vivas as 

circunstâncias insanas que somente existem por causa deles. 

 O pensamento crítico não é uma ocupação, e sim uma faculdade. Não é algo a que 

se dedique um filósofo quando faz filosofia (vejam, estou aqui pensando criticamente!) e 

possa deixar de fazer, como tirar o casaco quando volta para casa. É uma qualidade, uma 

capacidade, uma atitude, um modo de entender as coisas. “Crítico” não quer dizer hostil, 
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negativista ou niilista. Ao contrário, o pensamento crítico está a serviço da vida, eliminando 

os obstáculos individuais e sociais que nos paralisam. 

 Porém se vivemos num mundo que faz todo o possível para dissuadir o pensamento 

crítico, necessita de valores para exercitá-lo, ainda que tampouco se deva exagerar este 

valor necessário. Falo do pensamento crítico, não da ação crítica nem da expressão crítica. 

O homem pode pensar criticamente inclusive abaixo de tirania. Se não quer arriscar a vida,  

não poderá falar criticamente, porém poderá pensar criticamente. E assim será muito mais 

livre e feliz que o homem aprisionado em suas idéias, preso numa doutrina na qual não 

acredita. Poderia escrever vários livros sobre a relação entre o pensamento crítico e a saúde 

mental, a neurose e a felicidade. Se os filósofos no geral falassem mais ad personam, 

referindo-se mais ao que significa a filosofia em sua vida e na vida de vocês, o pensamento 

crítico, efetivamente, a filosofia seria muito mais evidentemente um terreno de grande 

importância pessoal. Porque, falamos de Sócrates, Espinosa ou Kant, o essencial deles é 

que nos ensinam a pensar criticamente. 

 

d) CONHECER A SI MESMO E FAZER CONSCIENTE O INCONSCIENTE 

 

 Estas expressões, conhecer a si mesmo, fazer consciente, ou inconsciente, não 

dizem nada em absoluto quando as empregamos no sentido exclusivamente intelectual. E 

chegaram a vulgarizar tanto como para servir de senhas publicitárias, inclusive da oferta 

mais insignificante. E não se trata de idéias frívolas nem de conceitos teóricos puramente 

cerebrais. Mas se pensa ou se fala realmente, tudo isso se faz verdade. É o que acontece, 

por exemplo, com a pintura. Podemos contemplar um quadro de Rembrandt – cito ele 

porque é um de meus pintores favoritos – podemos olhar o quadro centenas de vezes, e 

sempre nos parece diferente, sempre nos parece novo, nos devolve a vida e nós 

devolvemos a vida ao quadro. Mas também pode olhar de longe: “Rembrandt? Ah!... Sim, O 

homem do capacete! Bom”. E passa pelo quadro seguinte. Viu e não viu. 

 E o mesmo acontece também com as relações pessoais. Quem contempla realmente 

outra pessoa? Quem a vê realmente? Quase ninguém. Sim, claro, todos nos alegramos e 

nos damos por satisfeito por ver e ensinar somente o que tem de superficial. Por isso temos 

tão poucas relações, se é que temos algumas. E esta pobreza de relação se esconde atrás 

de um superficial companheirismo, intimidade, simpatia e este eterno não agradar e agradar. 

 Em segundo lugar, o que é conhecer a si mesmo? Poderíamos dizer que conhecer a 

si mesmo não é somente saber o que fazemos e sim, saber do que nos é inconsciente, do 

que não sabemos. De certa forma, aí está a grande descoberta de Freud: haver 
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demonstrado e deixado bem claro, mais claro que nunca, com o que há aumentado 

muitíssimo o terreno do conhecer a si mesmo. Há cem anos, conhecer a si mesmo 

significava essencialmente saber tudo o que sabemos de nós mesmos. Hoje significa 

conhecermos na medida em que somos conscientes e na medida em que  somos 

inconscientes de nós mesmos, ou seja, segundo colocamos luz na maior parte possível de 

nossa vida psíquica; em especial, a parte que trabalha independentemente de nosso 

pensamento consciente normal: essa parte que passa para primeiro plano, que entra em 

cena a noite, quando sonhamos, ou na psicose, durante a alucinação. 

 Poderia explicar de outra maneira, dizendo que conhecer a si mesmo nesta nova 

dimensão, nesta terceira dimensão da própria vida inconsciente, significa ser livre, significa 

acordar. Na realidade, a maioria de nós está semi acordado, quando acreditamos estar 

acordados. De fato, somente estamos acordados quando cumprimos as tarefas necessárias 

para mantermos a vida. Para isso estamos bem acordados. (Alguns em demasia). Mas para 

a tarefa de ser nós mesmos, para a tarefa que ultrapasse esta função animal, a de sentirmos 

nós mesmos, necessitamos uma compreensão bem distinta à que temos de sobra no estado 

de semi acordados. Ilustrarei recordando que o “Buda” significa o “iluminado”. É vigilante, 

está acordado, é verdadeiramente consciente de si mesmo, atravessa a superfície chegando 

as raízes de sua existência. 

 É curioso ver que a maioria das pessoas está semi acordadas, se olharmos bem a 

vida que levam. Ninguém se interessa por nada, ninguém sabe o quer fazer, nem que 

consequências terá o que faz. No que se refere aos problemas de sua existência humana, 

os homens são ignorantes. Quando se trata de negócio, estão bem interessados: então, 

sabem melhorar, sabem manipular os demais e manipular a si mesmos. Mas quando se 

trata de viver, estão semi acordados, ou menos que semi acordados. 

 Quisera poder transmitir esta impressão que tenho, baseada em minha experiência, e 

gostaria que a tivessem sobre vocês mesmos ou sobre outras pessoas. Faz falta tempo para 

dar-se conta deste estado de semi acordado, quando as pessoas acreditam estar tão bem 

despertas. Paradoxalmente, estamos mais ligados a nós mesmos quando estamos dormindo 

que quando estamos despertos. Porque dormindo, ou loucos, ao menos em certas fases da 

loucura, somos muito conscientes de nós mesmos como sujeitos, como pessoas 

sentimentais, como indivíduos; esta consciência permanece a parte da vida exterior; 

somente a temos a noite ou, biologicamente falando, quando o organismo se libera da 

função de procurar saber sobre as coisas, de defender-se e de buscar comida. 

 Porém tão logo como acordamos, começamos a dormir. Então, perdemos todo 

entendimento, toda atenção a nossas sensações, sentimentos e conhecimentos, ficamos 
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adormecidos frente a isso tudo, e assim é como vivemos. E porque estranhamos que tire tão 

pouco proveito da vida? Que as pessoas que tem tudo, que tem mais do que o necessário, 

não aproveita o melhor que pode lhe oferecer a vida, e se atormentam, são infelizes, estão 

descontentes e decepcionadas, para ter no fim da vida a triste e amarga sensação de não 

haver vivido nunca, apesar de estarem vivas, e de não ter despertado nunca, apesar de ter 

estado acordada? Pois bem, isso é o que significa conhecer a si mesmo. 

 E não é preciso analisar-se para conhecer o inconsciente. Somente faz falta certo 

interesse e certo valor para experimentar verdadeiramente o que ocorre dentro de si mesmo, 

o valor, por exemplo, para conhecer isso: “Tenho acredito tantos anos que gostava deste 

homem, acreditando que era um homem bom, e agora compreendo que nada era certo: que 

nunca gostei e sempre soube que não era um homem bom”. 

 Porque, estranhamente, conhecemos também o que reprimimos. Só que, realmente, 

não há uma palavra que designe este conhecimento, esta consciência do que temos 

reprimido. Sem dúvida, não é o pré-consciente no sentido de Freud, porque o pré-consciente 

é algo perto da consciência. Mas tampouco é reprimido no sentido de que esteja totalmente 

separado de nosso conhecimento. Com frequência, está protegido pelo que chamamos 

resistência, mas, estranhamente, ocorre muito que, frente a uma indicação do psicanalista 

ou, fora da psicanálise, frente uma idéia súbita, alguém exclame: “Mas eu sempre soube 

disso! Sei disso toda minha vida! Isso não é novo para mim! Sabia e não sabia!”. 

 É uma questão realmente difícil, este fenômeno de um conhecimento que não é 

consciente nem inteiramente inconsciente, no sentido do reprimido clássico. E inclusive tem 

certas consequências para a técnica psicanalítica. Fala-se da resistência do paciente, o que 

está perfeitamente justificado. A resistência é uma proteção contra algo de que temos medo 

de saber, e é muito forte. Mas se o psicanalista diz ao paciente, se o diz diretamente, que vê 

algo: “Isto é o que eu vejo. Não posso demonstrá-lo, mas isto é o que entendo”, não ocorrerá 

poucas vezes do paciente dizer: “Ah! Mas tem razão! Não sabia, mas também é verdade de 

sabia”. O que quero dizer é que, quando este entendimento, que é um entendimento 

pessoal, é expresso por alguém com segurança suficiente, clareza e fidelidade, não com 

termos fantásticos nem exageradamente teóricos, o outro diz: “Senhor, é verdade, sou 

assim, está certo”. 

 Naturalmente, para que isso aconteça dependerá de quão forte seja a resistência. Se 

for muito grande, não acontecerá nada. Mas quando não é muito grande, quando a fortaleza 

tem pouca defesa, a consciência, o conhecimento de algo inconsciente, pode emergir 

imediatamente, enquanto que custará muito mais tempo vencer esta resistência se o 

analista não pode dizer diretamente: “Olhe, isto é o que eu vejo”. Dependerá da experiência 
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do analista o saber quando pode dizer e quando não. As vezes não importa muito, porque se 

a resistência for grande, o paciente contestará: “sim, está claro o que você disse”, e nisso 

ficará. Outras vezes, pode ser perigoso, pois ainda que o paciente diga: “Não, isso é um 

absurdo”, fará em seu inconsciente algo que reaja, que não reaja simplesmente com o “é 

absurdo”; e no dia seguinte, ou uma hora depois, sofrerá uma depressão grave, por não ter 

podido suportar essa verdade repentina. Agora se, estava tão reprimido, porque reagiu desta 

maneira? Ou seja, algo dentro dele está escutando. 

  Pessoalmente, é muito cômodo para nós pensar sempre: “bom, se eu não sei, é 

porque reprimi; e se eu reprimi, talvez deva ir ao psicanalista durante um ano, e se não 

posso ou não quero ir, pois lhe deixo em paz”. Não é tão simples. Se eu treino realmente 

minha sensibilidade, posso descobrir algo que um dia, inclusive sem a ajuda de um 

psicanalista, torne a dizer: “Veja, não era como eu acreditava”. A sensibilidade de alguém é 

como a do condutor de um carro em relação ao ruído do motor, sem que tenha que pensar 

nele. Dá-se conta da mínima diferença. Pode pensar em algo totalmente distinto, ou estar 

completamente concentrado na paisagem. Mas, a menor mudança do nível do ruído do 

motor, ou da qualidade do tom, logo dá-se conta. 

 

e) FAZER-SE CONSCIENTE DO PRÓPRIO CORPO. 

 

 As vezes chama-se sensorialidade esta consciência do próprio corpo. Me refiro a um 

tipo de consciência que a maioria não tem, porque somente sentem o corpo quando lhes dói. 

E não sentem o corpo, poucos o sentem, quando não dói. Pois bem, fazer-se consciente do 

próprio corpo, não somente da respiração, e sim de todo corpo, da própria postura, quando 

está tenso, acredito que é um bom complemento a consciência da própria mente. E eu 

recomendo para todos que se analisam. 

 Acredito, efetivamente, que é de grande importância a consciência do próprio corpo e 

a recuperação da própria experiência corporal, como subsequente aumento da consciência 

ao conseguir-se mais harmonia e relação física. Eu mesmo pratiquei durante anos o método 

de Elsa Gindler e,  faz alguns anos, estou aprendendo o t’ai chi, que é um conjunto chinês 

de movimentos muito rigorosos e relaxantes, e ambos me fazem muito bem. Em alguns 

casos, podem ter também muito efeito positivo, certos tipos de massagens como os 

idealizados por Georg Groddeck e Wilhelm Reich. 

 Se uma pessoa aprende a liberar-se a partir de seu interior, se dará conta também de 

sua postura. Nota-se a diferença entre o reprimido, interiormente tenso, e o mesmo depois 

de ter relaxado, depois de ter perdido muitas de suas repressões. Podem ser visto em sua 
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postura, seus gestos, ainda que não haja feito muitos exercícios de sensorialidade. Ou seja, 

não somente a consciência física influencia sobre a relação interior, sobre a confiança 

interior em si mesmo, e sim que também ocorre o inverso: quanto mais livre estamos 

intimamente, mais livres seremos fisicamente em nosso corpo. De outro lado, convém não 

esquecer que a relaxação física não serve para todos. Muitas pessoas conseguem 

realmente uma harmonia completa de sua postura, ou parece, mas estão com grandes 

quantidades de problemas graves: de problemas de identidade, de seu sentido do eu, de 

sua intimidade e da realidade de suas relações com os demais. De modo que, para mim, o 

mais importante segue sendo a experiência de si mesmo no sentido psicanalítico, que se faz 

possível mediante outro método que faça o mesmo com o corpo, que leve mais harmonia e 

relaxamento físico.  

 Eu posso medir meu estado de ânimo observando minha postura, que muda segundo 

me sinto. Se não me sinto muito bem, minha postura será de cansaço e estarei cabisbaixo. 

E se me sinto bem por dentro, minha postura será diferente. (e, sem dúvida, eu não posso 

ser modelo de postura para ninguém). O corpo manifesta tudo que temos por dentro: 

mediante a mímica, a forma de sentar, a forma de andar... Veja, como que pode-se 

reconhecer uma pessoa olhando as costas. Muitos podem conhecer melhor os outros pela 

forma de andar do que pelo rosto, porque o andar é um movimento menos deliberado e 

menos consciente e, por tanto, mais sincero. O mesmo ocorre com os gestos. Há pessoas, 

sem dúvida, que estudam os gestos como um cômico, mas qualquer pessoa com um pouco 

de sensibilidade vê que é falso, que é estudado. 

 E ocorre o mesmo com a letra. As vezes, vemos que a letra de uma pessoa é 

verdadeiramente preciosa: é tão bonita, tão artística e tão impressionante que há que dizer 

que é preciosa. Mas, muito frequentemente, um bom grafólogo nos dirá que esta letra é 

artificial, ou seja, que seu autor há treinado escrever com uma letra que lhe dê ar de artista, 

que lhe faça impressionar como um homem educadíssimo e magnífico. Pode-se conseguir. 

E não é forçadamente que alguém o faça que tenha pensado. Mas vê-se a armadilha. Um 

bom grafólogo nota a diferença entre a letra artificial e a autêntica. E as vezes, ainda sem 

ser grafólogo, vemos pessoas que costumam escrever de uma maneira particular que 

acreditam ser bonita, mas, quando tem pressa e escrevem algo de repente, vemos..., veja!, 

que o fazem com uma letra totalmente diferente, porque neste momento não tem tempo para 

seus desenhos caligráficos, porque o que costumam fazer é uma caligrafia.  

 De forma que toda manifestação física, inclusive a mais sutil, é uma expressão direta 

de nosso interior. Conheço um dos melhores psiquiatras, um psicanalista que agora vive em 

Jerusalém, que quando era mais jovem podia analisar o caráter de uma pessoa olhando a 
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sola dos sapatos. Muito espontaneamente, segundo a forma em que estivesse gastas, ele 

podia reconstruir a forma de andar, e nem sequer tinha a visto andando. Pela maneira como 

estivessem gastas as solas, ele deduzia a forma de andar; e da forma de andar, deduzia 

como era a pessoa. Sem chegar a tanto, acredito que há que desenvolver a compreensão 

do significado de um gesto, de uma postura e de uma forma de andar. A partir daí podemos 

avançar a uma questão mais difícil: o significado do corpo inteiro, da “madeira” física de uma 

pessoa, no sentido de como é. Pois não é somente que o funcionamento manifeste nossa 

vida interior, e sim que também nosso tipo simboliza, de certa forma, algo do que somos. 

Mas é uma questão muito difícil e pouco estudada, a parte da tipologia de Kretschmer e de 

Sheldon, o qual mostra claramente a relação entre o tipo físico e, por exemplo, os traços 

maníaco-depressivos e esquizóides. 

 

f) CONCENTRAR-SE E MEDITAR 

 

 Deve praticar-se com regularidade e muita disciplina a concentração e a meditação. 

Há que interromper uma vida afetada constantemente por milhares de impressões e 

estímulos, para experimentar o estar consigo mesmo em tranqüilidade e silêncio. A 

concentração é coisa que se vê pouco na atualidade. As pessoas estão distraídas. Escutam 

rádio e, ao mesmo tempo, falam e sabe o que mais. Fazem três coisas por vez. E inclusive 

escutando uma conversa, vemos frequentemente que lhe falta esta qualidade, a 

concentração. 

 Pois bem, aprender a concentrar-se, a estar concentrado em tudo que se faz, é 

condição para qualquer tipo de êxito em qualquer terreno. Pode dizer, sem dúvida, que 

qualquer trabalho, ser um bom carpinteiro, ou um bom cozinheiro, ou um bom filósofo, ou um 

bom médico, ou somente estar bem vivo, depende inteiramente desta condição, a 

capacidade de concentrar-se verdadeiramente. O que quer dizer não ter nada mais na 

cabeça além do que se está fazendo no momento. Que quase se esqueça do resto. É 

também essencial numa conversa sobre qualquer coisa de que vale a pena falar com outra 

pessoa. 

 A natureza, de certo modo, nos dá um exemplo, porque o ato sexual é impossível 

sem o mínimo de concentração. Não poderia realizar de forma satisfatória o ato sexual quem 

ao mesmo tempo estivesse pensando na Bolsa, em suas ações, ou em qualquer outra coisa. 

Mas este é somente um sinal que nos é dado pela natureza, ainda que a maioria das 

pessoas não tenha visto e, em suas relações, não estão concentradas. 
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 Vejamos o exemplo estadunidense de não receber em casa, digamos, uma ou duas 

pessoas, e sim pelo menos quatro ou seis. Por quê? Porque, ao estar sozinho com outros 

dois, teria medo da intimidade ou a possível concentração que isso exigiria. Porém se são 

seis não há concentração na realidade: se pode falar de várias coisas, e a pessoa está como 

em um circo de três pistas. E nem falo se são dez: não há concentração que valha. 

Enquanto que são somente dois que se falam, e ainda que muito pouco – e ainda que algo 

muito simples - há comunicação verdadeira, neste momento o importante é que um fale para 

o outro. E se não há, ou na medida em que não acontece, não há nada na realidade. 

 Para começar o exercício de concentração mais simples é sentar, simplesmente, e 

fechar os olhos, e tratar de não pensar em nada. Somente sentir a respiração. Enquanto 

pensa na respiração, não vai senti-la. Digo para subtrair a diferença entre pensamento e 

consciência, o pensamento intelectual e a consciência. Não deve dar-se conta da respiração 

com a cabeça, e sim sentir com todo o corpo. Uma vez que começa a pensar, deixará de 

sentir a respiração, porque está pensando nela. O que está certo em quase todas as 

experiências. Quando começa o pensamento, termina a experiência. 

 Coloquemos um exemplo fácil: um bailarino lembra de um passo de dança. Não 

lembra com a cabeça: é seu corpo que lembra. Sua lembrança está em seu corpo. 

Naturalmente, a memória segue estando no cérebro, mas ele não pensa no que vem depois. 

Efetivamente, numa peça difícil se ele pensasse no que vem depois se atrapalharia. Seu 

corpo é o consciente, conhece o passo e tem boa memória. E passa o mesmo com uma 

partitura musical: não se pensa no que vem depois, e sim se ouve. A memória está ali, não 

no pensamento. Isto é o mais claro, mas é que as pessoas somente esquecem o que é mais 

claro. 

 Assim, quando alguém trata de concentrar-se, ou seja, de sentar e não pensar em 

nada verá que é muito difícil dificílimo. Porque se encontrará com tudo que vem a cabeça. E 

isso significa que não está concentrado, que está atraído ou distraído por muitas coisas e 

pode ver que pensamentos lhe vêem a cabeça. É um bom exercício de auto análise ver o 

que tem na cabeça, porque se pensa em..., como vou saber, no trabalho, ou nisto ou naquilo 

que está fazendo. Verá que o que lhe vem a cabeça, de certa forma, é importante, 

frequentemente não diretamente, e sim indiretamente. Verdadeiramente, terá que analisa-

las. Mas é questão de prática. Ou seja, pode sentar-se e não fazer mais que olhar estas 

flores que tem a sua frente, cinco minutos, dez minutos. E se vierem pensamentos, não 

exitar nem desanimar (Senhor! Eu não consigo!), e sim aceita-lo (é natural). E quando 

tenhas feito isso durante uma semana, quatro semanas ou cinco anos, haverá aprendido a 

concentrar-se. 
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 Posso recomendar um livro que eu gosto muito e acredito que é muito útil, que trata 

da meditação budista: The Heart of Buddhist Meditation, escrito por um monje budista de 

origem alemã, Nyanaponika Mahathera, que vive há muito tempo em Ceilán (hoje Sri 

Lanka). Em seus exercícios, combina o budismo com a erudição alemã. É um homem vivo, 

extraordinariamente interessante, nele não poderíamos encontrar nenhum rastro de nada 

morto. Em seu livro, faz uma descrição excelente de como a meditação budista gira em 

torno de algo importantíssimo para ela, que é a atenção. E atenção significa consciência. Ou 

seja, ser eu plenamente consciente, em todo momento, de meu corpo, compreendida minha 

postura; de tudo que ocorre em meu corpo, e ser plenamente consciente de meus 

pensamentos, do que eu penso. Estar plenamente concentrado é ter precisamente esta 

plena consciência. 

 

g) DESCOBRIR O PRÓPRIO NARCISISMO. 

 

 Verdadeiramente o conceito de narcisismo de Freud tem sido um de seus maiores 

descobrimentos. Mas, mesmo Freud, o humilhou emoldurando-o na sua teoria da libido, 

segundo o qual há “narcisismo primário” quando toda a libido segue ainda no eu e, depois, 

no outro. O narcisismo se remete posteriormente a um objeto, mas, se é recuperado pelo eu 

ou pelo outro, há “narcisismo secundário”. Pois bem, trata-se de um conceito muito 

mecanicista, como é mecanicista toda a teoria da libido. Acredito, no entanto, que se 

liberamos este conceito de narcisismo, como outros conceitos de Freud, da teoria da libido, 

e entendemos a libido, segundo o que disse Jung, no sentido muito mais pulsional de 

energia psíquica, resultará que o conceito de narcisismo terá sido um dos mais importantes 

descobertos por Freud. 

 Em minha opinião, para dizer numa frase só, e ainda dentro do freudismo, o 

narcisismo poderia definir-se, não como uma libido que vai e volta, e sim neste sentido: é 

narcisista aquele para quem somente é realidade o que ocorre no subjetivo. A realidade está 

constituída por seus próprios pensamentos, sentimentos, etc. por isso a criança 

extremamente narcisista, porque no princípio não há uma realidade exterior. O psicótico é 

extremamente narcisista porque sua única realidade está constituída por suas vivencias 

íntimas. E a maioria de nós somos mais ou menos narcisistas, ou seja, nos inclinamos mais 

ou menos a levar em conta o que temos dentro, no que se refere ao outro. E acredito que 

para compreender o homem, ou seja, para compreendermos a nós mesmos, uma das coisas 

mais importantes é compreender o narcisismo, ao que não tenha prestado atenção 

verdadeira, nem sequer na psicanálise ortodoxa. 
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 Vejamos agora mais claramente o que é narcisismo em nossa experiência. Supomos 

que alguém escreveu um artigo, ou está escrevendo, lê as primeiras páginas do rascunho e 

acha magnífico, fantástico. O apresenta a um amigo e fica muito ofendido ao escutar que 

não é o melhor do século. No dia seguinte, volta a lê-lo e pensa: “Mas se não tem sentido... 

Não é nada. Está mal ordenado. Não é claro”. Como explica isso? Porque havia escrito com 

desejo narcisista. E o que significa agora um desejo narcisista? Significa que tudo que me 

diz respeito, meu pensamento, meus sentimentos, meu corpo, meus interesses..., tudo isso 

é real; e os demais do mundo, o que não está relacionado comigo, não é real, não tem cor, é 

cinza, não tem importância. Meço com duas medidas diferentes. O meu me satisfaz, minha 

opinião é capital, o meu tem cor, tem vida; porque eu digo uma coisa, e acredito que é certa 

e não necessito demonstrá-la. Eu estou apaixonado por mim mesmo, de meu trabalho e de 

minhas idéias. E o que está fora de mim não me impressiona, apenas anoto.  

 Vejamos outro exemplo bastante frequente, uma boa ilustração do narcisismo, entre 

outras coisas. Um homem que está casado e necessita ter muitas aventuras amorosas 

espera que sua mulher fique admirada por ele quando volta para casa e lhe conta as 

maravilhosas conquistas que fez. Vai ao psicanalista e lhe diz: “Você vê? Ela não me quer, 

porque, em vez de alegrar-se com minhas conquistas, e de interessar-se pelo que faço, e 

quantas mulheres se rendem aos meus pés, não demonstra nenhum interesse”. Somente é 

capaz de sentir o seu, o que lhe refere, ou seja, ele está muito contente porque necessita 

destas coisas, mas é perfeitamente incapaz de ver a realidade de sua mulher, que 

naturalmente não está feliz. Se caísse sentada escutando encantada suas histórias, seria 

uma neurótica, porque faria com seu marido como uma mãe que ouve o filho contar-lhe suas 

aventuras, quantas partidas de futebol ganhou e coisas assim. 

 O narcisista necessita de seu narcisismo, vive de alimentá-lo. É enormemente 

inseguro, porque nenhum de seus sentimentos, nenhuma de suas idéias, nada seu se funda 

na realidade. Por exemplo, uma afirmação sua não tem porque ser por causa de um 

pensamento e um estudo minucioso, nem a um manejo rigoroso de dados e provas: uma 

afirmação sua é certa simplesmente porque é sua. No entanto, tem uma grande 

necessidade de ver confirmado seu narcisismo, porque se não o vê confirmado, começa a 

duvidar de tudo. Então, não é ninguém. Então, não pode retratar-se e dizer: “Outra vez farei 

melhor”. 

 Suponhamos que um narcisista diz uma coisa numa reunião. Pode ser muito 

inteligente. Sempre o admiram. Então diz uma pequena estupidez, ou comete um equívoco, 

e os demais se dão conta. Talvez não seja nada de importante, mas ele cai numa depressão 

profunda. Porque? Porque se invadiu sua couraça, porque deixou de acreditar que é 
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magnífico tudo que faz. Porém como toda sua existência, toda sua segurança, se devem 

somente a esta convicção subjetiva, ao se encontrar com a decepção, se encontra alguém 

que o critica, se sente atacado, se comove toda sua fé em si mesmo, desinfla sua presunção 

e cai muito deprimido ou fica furioso. 

 Não há fúria maior que a de um narcisista a quem se haja ferido seu narcisismo. 

Perdoará qualquer coisa, menos que ofendam seu narcisismo. Isto é algo que nunca 

devemos duvidar. Pode-se fazer de tudo a um narcisista, mas se provoca ou machuca seu 

narcisismo, ficará raivoso, ainda que não demonstre, e vai querer vingar-se, porque isso é 

como matá-lo. 

 O narcisista é frequentemente atraente, por estar tão seguro de si mesmo. 

Transborda confiança em si mesmo. De modo que é atraente e, um exemplo, se apaixona..., 

melhor dizendo, uma mulher se apaixona por ele por ser tão seguro de si mesmo. Ninguém 

é tanto como ele. Mesmo que não seja tão narcisista não pode estar tão seguro de si mesmo 

nem de nada. Mas passam alguns meses, passa um tempo, ela acredita que ele se 

equivocou em algo e o critica. Neste mesmo momento, o único motivo pelo qual a amava, 

porque ela o admirava mais que as demais (porque este somente pode ser o motivo da 

eleição, o vencer a competição da admiração), se perdeu com semelhante crítica, que para 

ele significa: “Ela não acredita em mim, ela é um perigo para mim, uma ameaça”. E então, 

ele pode tornar-se tão desagradável que ela não se atreveria a fazer novamente, havendo 

aprendido a lição, ou pode abandoná-la, com a queixa habitual de que “não me 

compreende”. É uma queixa típica, esta de que alguém não compreende o outro, 

especialmente entre os narcisistas, porque acreditam.  

 Lembro-me do caso de uma mãe e sua filha. Tinham uma loucura dual. As duas 

estavam convencidas, e diziam assim, que eram as únicas pessoas limpas e formais, e as 

únicas que sabiam cozinhar de todo o país. E estavam totalmente convencidas. Qualquer 

um diria que isso é insensato, porque é uma manifestação de puro narcisismo, esta crença 

na própria grandeza e infantilidade, com falta total de sentido crítico. Ora, quando um 

homem diz: “Meu país é o mais maravilhoso, e nós somos melhores que todos”, acreditam 

que é um bom patriota, um cidadão bom e leal, e ninguém o tira para louco, porque todos 

acreditam no mesmo, como os de outro país acreditam no seu. E quando se encontram 

duas pessoas de países diferentes, mostram reciprocamente um ódio tremendo. Por que 

cada um quer preservar seu narcisismo coletivo, a magnífica idéia comum da própria 

grandeza coletiva. 

 O narcisismo coletivo é o narcisismo dos pobres. Os ricos tem uma realidade 

suficiente que respalda seu narcisismo: o dinheiro, o poder, todas as coisas que lhe 
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proporcionam sua sensação de força. O pobre..., ou seja, também o homem mediano o que 

tem? Tem um emprego, deve calar e obedecer, teme ser superado por seus companheiros, 

vive toda a vida azarado... A quem vai impressionar? A seu filho e a seu cachorro, mas seu 

filho crescerá e sua mulher terá aprendido também a cuidar de si mesma. Mas se puder 

participar de um narcisismo coletivo, ah!, então, como membro de sua nação, pode acreditar 

ser maior, melhor que alguém. Pode cair neste sentimento narcisista, porém envolvido pelo 

consenso de todos os membros do grupo. De fato, o poder compartilhar a manifestação da 

fé em suas extraordinárias qualidades une as pessoas e reforça. É o que chamamos de 

nacionalismo, e a causa das guerras. 

 Há também um narcisismo familiar tácito. Pensem em todas as mães que procedem 

de uma família um pouco mais abastada, apenas um degrau mais alto na escala social, e 

que sempre dirão que sua família é melhor que a do marido, ou vice-versa, e que o filho tem 

que escutar desde o princípio o quanto é estupendo os Cohen ou os Smith e que os do outro 

lado não valem muito. Além disso, está sua classe, porque a família fecha ao mesmo tempo 

um tremendo narcisismo de classe. Alguém, de forma alguma, se casa com outro que não 

seja da mesma origem. E justifica dizendo que as famílias da mesma origem se entendem 

melhor. Mentira! A prova é que não se entendem. Porque o ser da mesma classe diminui a 

iniciativa, diminui o prazer e os faz duplamente desgraçados.  

 Entre os indivíduos varia muito o grau de narcisismo. Há pessoas extremamente 

narcisistas, à beira da loucura. O caso é que o psicótico é muito narcisista. O psicótico é 

muito retraído porque foi muito ferido pelo mundo. Sente medo de renovar uma relação e se 

retrai. Mas também é mais sensível às pessoas que um narcisista não psicótico, que 

frequentemente é muito insensível porque não é capaz de ver, saber nem pensar no que 

ocorre dentro do outro. 

 O narcisista está tão seguro porque não lhe interessa como as coisas são. Sua 

segurança se deve a acreditar ser certo o que pensa porque é ele quem pensa. Um 

exemplo: alguém crê que o outro é inimigo ou não lhe gosta. Isso pode ser perfeitamente 

aceitável. Então, terá um pouco de medo de que o outro possa prejudicá-lo. Mas, neste 

caso, qual a reação de um paranóico? Está convencido de que o outro quer matá-lo, e este 

convencimento é inflexível porque converteu numa realidade sua idéia ou sentimento 

subjetivo da hostilidade do outro. É uma realidade, e por isso acredita nela, porque seu 

sentimento subjetivo da hostilidade do outro vale tanto como a realidade, e a verdade não 

entra neste quadro. 

 O mesmo acontece com a alucinação. Por exemplo, alguém diz que sua mãe se 

transformou numa leoa. Isto é normal no sonho, ainda que o sonho, como disse Freud, é 
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uma psicose transitória, na qual não vemos a realidade como é: a realidade está constituída 

por nossa experiência subjetiva. Mas quando um diz cheio de espanto e terror: “Minha mãe 

é uma leoa, é uma leoa e vai me devorar”, e vê que a leoa entra e grita: “Que venha a leoa!”, 

dizemos que está louco, que está doente. Tem a alucinação de que sua mãe é uma leoa, 

quando na realidade o que acontece é que tem um medo terrível. Mas como seu medo 

subjetivo é idêntico à realidade, porque a realidade está constituída por seus sentimentos, 

pode dizer, pode vê-la como uma leoa. Desapareceu por completo seu aparato sensorial e o 

que chamamos de sentido da realidade. 

 Compreender o narcisismo é uma das chaves para compreender os atos irracionais 

dos demais e para compreender a si mesmo. As próprias reações irracionais se devem em 

grande parte a fenômenos narcisistas. Analisar uma pessoa muito narcisista é difícil, porque 

é relativamente inacessível. E reagirá habitualmente dizendo que o psicanalista é tonto, 

hostil, invejoso, estúpido, qualquer coisa que lhe permita iludir a sensação de que sua 

grandeza possa não manter-se, porque para ele é vital conservar sua idéia de si mesmo. De 

forma que esta psicanálise somente deve ser feita com muito cuidado, muito devagar. 

Mas, fora estes casos extremos de psicóticos e de narcisistas graves, há muitos com um 

narcisismo mais ou menos leve. Um pode averiguar qual seu grau de narcisismo mediante a 

própria observação, a comparação e a observação dos demais. Não tem sentido falar de 

narcisismo teoricamente, porque é como falar da outra face da lua, sem ter visto claramente 

em si mesmo o próprio narcisismo, ou ter visto claramente em outra pessoa, porém como 

forma de compreendê-lo verdadeiramente, não só para etiquetá-lo. 

 O problema do narcisismo é decisivo no desenvolvimento humano. Vejam, por 

exemplo, que poderíamos compendiar todos os ensinamentos do budismo, do judaísmo 

profético e do cristianismo, junto com qualquer afirmação humanista, num só propósito 

essencial: definitivamente, tudo o que dizem é que devemos vencer nosso narcisismo. Este 

é o princípio de todo amor, de toda fraternidade, porque com o narcisismo nos alienamos 

mutuamente, somos hostis e incapazes de compreender-nos.  

 No entanto, não devemos confundir o narcisismo com o amor próprio (ver E. Fromm, 

1947a, GA II, págs. 78-91). Na filosofia escolástica..., e, de fato, se não em todos os autores, 

e sim no geral em toda a história da filosofia, vemos um entendimento claro do que é 

narcisismo, ou egoísmo, é completamente diferente do amor próprio. Porque o amor próprio 

é amor, e no amor não há diferença de objeto, não importa qual seja o objeto de meu amor, 

e eu mesmo sou uma pessoa. Eu devo manter uma atitude amante, afirmativa, para mim 

mesmo. O egoísta, na realidade, não se ama, e por isso é ambicioso. No geral, o ambicioso 

é uma pessoa que não está satisfeita consigo. A cobiça sempre é consequência de uma 
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grave frustração. O satisfeito não cobiçoso. Tratasse da cobiça do poder, da comida, ou de 

qualquer coisa, a cobiça se deve sempre a um vazio interior. Por isso vemos, por exemplo, 

que alguém muito angustiado ou deprimido começa a comer compulsivamente, 

obsessivamente, porque tem uma sensação de vazio.  

 Todo indivíduo que realmente quer desenvolver-se e progredir deve ter como um de 

seus principais objetivos o de reconhecer seu narcisismo, tratar de reconhecê-lo devagar, 

pouco a pouco, e cada passo será um grande passo, porque sempre melhoramos ao 

reconhecer um pouco mais. Porém é um reconhecimento dificílimo, porque será seu próprio 

juiz, ou seja, acreditar no que pensa e, quem vai nos corrigir?, quem vai nos mostrar que 

estamos equivocados? Porque de nossa perspectiva não vemos, não temos um ponto de 

orientação. É como o que ocorre a uma bailarina fazendo exercícios. Por isso se olha no 

espelho. Porque a pura sensação subjetiva não lhe diz se o movimento está bonito, se a 

coordenação está certa ou se está adiantada, porque subjetivamente não pode julgá-lo. E é 

como nossa sensação de velocidade. Se não temos um ponto de orientação, não sabemos o 

quanto estamos correndo.  

 Pois bem, quanto ao narcisismo, o ponto de orientação pode ser outra pessoa que lhe 

conteste, por exemplo: “Olhe, isso que me diz é um absurdo. Você acredita somente porque 

a idéia é sua ou porque o convém”. Claro que as pessoas não costumam contestar assim. 

Poderá faze-lo um psicanalista, supondo que ele também tenha conhecido suficientemente 

seu próprio narcisismo. Além disso, vencer o próprio narcisismo é trabalho para a vida toda. 

Ao que o venceu por completo chamamos, os cristãos, de “santos”, e, os budistas, 

“iluminados”. E o mestre Eckhart, o “homem justo”. Ainda que não importa quanto rápido que 

alguém chegue e sim que tenha tomado o caminho.  

 

h) AUTO ANALISAR-SE 

 

 Por último quero citar a auto análise. Para mim parece que uma análise terminou bem 

se aquele que acaba de submeter-se a ela começa a analisar-se a si mesmo todos os dias 

até o fim da vida. Porque, neste sentido, a auto análise é o ativo e constante conhecer-se a 

si mesmo durante toda a vida, interar-se, incrementar a consciência de si, dos próprios 

movimentos inconscientes, de tudo o que tem importância em nossa mente, de nossos 

objetivos, contradições e incoerências. E bom, pessoalmente, somente posso dizer que eu 

me analiso todas as manhãs, combinando com exercícios de concentração e meditação, 

durante uma hora e meia, e não saberia viver sem faze-lo. E acredito que é uma das coisas 

mais importantes que faço. Mas somente se pode fazer muito a sério e dando a importância 
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que tem. Não pode fazer como um passatempo, uma ou outra vez, ou quando alguém tem 

vontade. 

 O que alguém faz só quando tem vontade não serve para nada. Não chegará a ser 

um bom pianista o que somente pratique as escalas quando tem vontade. Além disso, 

suponho que nunca tenha vontade de praticar escalas. Não sei, porém suspeito que o faz, 

não por vontade, e sim porque tem que fazê-lo. Porque sabe que não tocará nunca a Bach 

se não pratica escalas. E se alguém quiser levar a vida a sério, há muitas coisas que terá 

que fazer, não porque sejam em si prazerosas, e sim por ser necessárias para outras coisas.  

 Bom, não é que queira dizer o mesmo da auto análise, a concentração e a meditação; 

não é como praticar escalas. Ao contrário, é uma atividade, no sentido mais profundo da 

palavra, bastante prazerosa. É uma atividade muito satisfatória. Porém há que dizer mais: há 

que aprendê-la, há que praticá-la. E se alguém não foi analisado é mais difícil. Acredito 

também que possa fazer mesmo não tendo feito analise. Porém se atravessa dificuldades 

mais sérias, é muito difícil, quase impossível, porque está demasiado atrapalhado por seus 

próprios problemas e as resistências são muito fortes. Ocorre que, se alguém não quer 

analisar-se a si mesmo, tem que haver desabilitado bastante as resistências fundamentais. 

Ou seja, ao fazer-se consciente de certas coisas de minha vida me encontro com uma 

resistência fortíssima, naturalmente, não poderei analisar-me eu mesmo, porque tentarei 

convencer-me, com justificações e mais, de que aquelas não são certas. Portanto, 

dependerá no essencial da profundidade ou intensidade da resistência. E dependerá 

também de outros muitos fatores que o façam possível, por exemplo, a situação em que 

alguém viva e a firmeza do desejo de  viver realmente mais feliz. 

 Dizia que é mais fácil se alguém foi analisado. Mas a condição de que esta 

psicanálise não tenha se centrado exclusivamente nos problemas de sua infância, e sim que 

tenha atendido sua vida inteira, a toda sua existência, até onde chegou na vida e quais 

consequências tem o que está fazendo, e quais são seus objetivos fundamentais, o que 

costuma dizer inconscientemente; os objetivos verdadeiros que tem, ou a falta de objetivos 

verdadeiros que tem. Se sua psicanálise procedeu desta maneira, é muito mais fácil. 

 Karen Horney escreveu um livro intitulado Auto análise, de leitura interessante, mas 

que talvez não seja muito prático, porque se baseia em seu próprio entendimento da 

psicanálise. Na realidade, a auto análise tem que ser simples. E pode ser simples. Vejamos: 

se dedica meia hora todos os dias. Alguém pode ir passear e cismar, e pensar, por exemplo: 

“Ontem estava cansado. Havia dormido bem. Então porque estava cansado?”. E pode 

descobrir: “ É que estava inquieto”. E seguir adiante, perguntando-se: “Mas, porque estava 

inquieto?”. E pode descobrir...muitas coisas, por exemplo: “Na realidade, estava muito 
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aborrecido”. ou tem dor de cabeça, e pode perguntar-se: “Com quem estou aborrecido?”. 

(sempre pode perguntar-se quando tem dor de cabeça). E se descobre, costuma 

desaparecer a dor de cabeça. Às vezes não: quando tem causas orgânicas. É notório, por 

exemplo, que a enxaqueca se deve a uma raiva reprimida, a uma raiva e reprovações 

constantemente reprimidas, sendo que é provocada a tensão por si mesmo. Muitas doenças 

psicossomáticas têm esta função.  

 Ou seja, não devesse fazer perguntas gerais, como: “o que passou na minha 

infância?”.  Se lhe ocorrem algumas coisa, comece fazendo perguntas simples tratando de 

descobrir o que sente na realidade. Por exemplo, conheceu ontem uma pessoa, e pode 

perguntar-se: “que impressão me passou na realidade?”. Conscientemente, dirá que gostou, 

porém pode ter por dentro uma pequena dúvida. Analisar-se significa dar-se tempo, estar 

relaxado e começar a sentir. Não se trata de pensar, e sim de experimentar com os 

sentimentos. “o que me pareceu na realidade?” e pode descobrir que esta pessoa lhe 

desagradou muitíssimo ou que tem medo. O que não lhe importa . que alguém foi agradável 

ou não, e sorriu, e gostei dela porque..., não sei, acreditei que era importante, ou lhe 

impressionou um diploma dela, ou outra coisa, ou porque é, sei lá, o irmão da sua mãe, ou 

talvez, por qualquer outro motivo. Não pode entrar em detalhes. Somente quero dizer que se 

deve começar simplesmente, sem grandes projetos, sem grandes teorias, e sim diretamente, 

e dedicar somente meia hora por dia para tentar sentir, de entender o que passou ontem. 

Então, pouco a pouco, aprenderá a descobrir muitas coisas. 

 A maioria dirá que não tem tempo para isso. Então, naturalmente, a coisa acaba ai, 

porque se alguém não tem tempo... é evidente que se usa o tempo que não faça falta para 

algo importante. No geral, quando alguém diz: “não tenho tempo”, é que já tomou uma 

decisão. É uma desculpa por haver decidido que isso não tem tanta importância. Quem quer 

ganhar dinheiro não diz “não tenho tempo para trabalhar”, porque sabe que o despediriam e 

não terá para comer. Quem tentar, e praticar, e ter paciência, verá que passam coisas e 

também se fará mais independente e mais livre, porque não irá sempre desabafar com todo 

mundo. Terá certa capacidade de guardar suas coisas, em vez de ir soltando-as por ai. 

 Sobre se convém ter um diário de auto análise, acredito que todo o que se escreve 

perde um pouco de vida, porque fica. Claro, que se alguém lê todos os dias o diário, se o 

repassa, pode servir. Acredito que é bom anotar os sonhos para compreender realmente o 

que significam. Deveria haver psicanalistas que, em vez de dedicar-se ao tratamento 

psicanalítico, tivessem exclusivamente um consultório para interpretar sonhos. Ou seja, que 

uma pessoa pudesse anotar os sonhos de um período, para comparecer com eles a cada 

quatro semanas ao psicanalista dedicado a interpretar exclusivamente sonhos, depois de 
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haver-se informado, digamos, nas duas ou três primeiras horas, do histórico e da situação 

particular. Porém depois seu papel seria unicamente o de interpretar sonhos. Parece-me 

muito conveniente esta análise dos sonhos para fomentar o próprio desenvolvimento das 

pessoas que não necessitam mais ajuda. E haveria a vantagem, além disso, de que não 

dependem do psicanalista, e sim somente de si mesmas. 

 

8. A “TÉCNICA” PSICANALÍTICA, OU A ARTE DE ESCUTAR. 

 

 “Técnica” quer dizer aplicação das regras de uma arte à seu objeto. Porém o 

significado da palavra mudou, para referir-se às regras relativas ao mecânico, ao que não 

está vivo, enquanto que a palavra adequada para aludir ao que está vivo é “arte”. Por este 

motivo, o conceito de “técnica” psicanalítica é defeituoso, porque parece aludir a um objeto 

não vivo e, por tanto, não seria aplicável ao homem. 

 Estaremos em terreno firme entendendo a psicanálise como a compreensão da 

mente humana, em especial, de seu inconsciente. É uma arte, como a compreensão da 

poesia, e, como toda arte, tem suas próprias regras e normas:  

 - a regra fundamental para praticar esta arte é que o psicanalista se concentre por 

completo na escuta. 

 - o psicanalista não deve ter nenhuma outra coisa importante na cabeça: deve estar o 

mais livre possível de medo e cobiça. 

 - deve ter uma imaginação espontânea e o suficientemente concreta para poder 

expressar-se em palavras. 

 - deve ter a suficiente capacidade de empatia com a outra pessoa para sentir como 

própria a vivência do outro. 

 - esta empatia tem como condição uma grande capacidade de amar. Compreender o 

outro significa amá-lo: não no sentido erótico, e sim no sentido de entregar-se sem medo de 

perder-se. 

 - a compreensão e o amor são inseparáveis. Quem trata de compreender sem amar 

se limitará a uma operação cerebral e se fechara a porta ao essencial da compreensão. 

 O fim da psicanálise é compreender os afetos e pensamentos reprimidos 

(inconscientes), fazê-los conscientes e compreender suas causas e suas funções. 

 A regra fundamental para o paciente é que fale de tudo que possa e, quando não 

puder falar de algo, diga. Deve deixar muito claro que o paciente não tem obrigação moral 

de nenhum tipo, nem sequer de dizer a verdade. (mas se mente o psicanalista terá que fazê-

lo notar, se não, demonstrará incompetência.) 
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 O analista deve contestar a todas as perguntas que se façam sobre dados de domínio 

publico e que sejam de interesse do paciente, como sua idade, sua carreira e sua origem 

social. A respeito de outras questões, o paciente deverá mostrar que tem um interesse 

legítimo, ou se quer inverter a situação e analisar o analista (como seria um caso de 

resistência por exemplo). 

 Ao ambiente não deve caracterizar-se por uma conversação amável, cortês, nem por 

fala trivial. O psicanalista deve empregar uma linguagem direta, sem mentiras piedosas. 

Nunca deve tratar de contentar nem impressionar, e sim que deve ter em si mesmo seu 

próprio apoio. O que quer dizer que o mesmo tem que haver-se cultivado. 

  

  

  

 

 

  

  

 


