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Resumo: Este artigo tem como objetivo resgatar o valor da escuta na 

análise sobre o enfoque da psicanálise humanista. O silêncio aparece 

nas entrelinhas da história de vida, é sobre este sentido da palavra 

que se pretende entender as motivações inconscientes do paciente. É 

neste silêncio do nada, ou do tudo, que a relação entre analista e 

paciente leva ambos a deixar-se levar pela expressão das emoções. 

Nesta história de vida, o silêncio aparece para comunicar as 

lembranças, recordações, e interpretações sobre o vínculo que 

constitui a esperança da saúde emocional. A análise humanista 

precisa deste espaço de tempo da história para ressignificar estas 

interpretações de uma realidade simbólica e imagística do mundo das 

neuroses. 
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INTRODUÇÃO 

 
                                            Não se pode viver com alegria, independência e 

felicidade quando uma pessoa tem interesse somente 

 pela sua pessoa e pelos seus problemas. 

Fromm 

 

Através das histórias de vida e das produções científicas 

de Freud e Erich Fromm, podemos acompanhar, no decorrer de 

suas histórias de vida, que todos tiveram que enfrentar muitos 

problemas e desafios na existência, que indiretamente ajudaram 

no processo de formação humanista. O início de qualquer 

incorporação de valores éticos, ou a formação do caráter de um 

homem, está intrinsecamente relacionado com as experiências 



 

e conflitos de ordem emocional e existencial que ele vive. Isto 

significa que estes embates e dificuldades que todos tiveram 

que superar, fez com que desenvolvessem na sua prática de 

trabalho, como cientistas ou pesquisadores, uma sensibilidade e 

capacidade de se relacionarem com o outro, através do respeito, 

da consideração, da solidariedade, da cooperação, valores estes 

presentes no íntimo de qualquer humanista. 

No caso de Fromm, sua trajetória foi marcada por uma 

vivência muito forte na clínica humanista. Este homem 

desenvolveu uma prática humana e sensível a partir das suas 

vivências da infância. Este legado das humanitas foi 

incorporado ao seu caráter, graças a uma percepção mais 

profunda sobre a relação íntima, e que absorvia nos momentos 

que realizava a sua análise. Como é sabido o psicanalista 

também se analisa. Esta particularidade é própria da 

psicanálise, onde o profissional se torna indiretamente um 

pesquisador do inconsciente e de si mesmo. Isto quer dizer que 

este processo de descoberta pessoal sobre as motivações 

inconscientes, que sem a plena consciência da pessoa consegue 

determinar as suas atitudes. Neste ato de análise, surge uma 

espécie de aprendizado humanístico, onde analisando e analista 

procuram exercer a sua humanidade Esta escuta da dor e 

sofrimento do outro, levou Fromm a pensar a psicanálise a 

partir desde compreensão. 

 

 

A ARTE DE ESCUTAR NA ANÁLISE HUMANISTA 

 

O humano é um legado de aproximação das verdades 

que se encontram encobertas pelas neuroses, neste sentido a 

análise cumpre a função de levar o paciente a um caminho de 

autodescoberta pessoal. Existe uma diferença entre o 

conhecimento cognitivo e racional e o conhecimento emotivo e 

intuitivo. Porque através da vivência Fromm foi capaz de saber 



 

escutar com o coração, e entender a dor e o sofrimento alheio 

com os seus olhos. Esta relação de saber conduzir-se com 

sabedoria na existência inclui a sensibilidade de compreender 

que o humano no homem é toda a incorporação de um legado 

cultural e social presentes nos recônditos do seu inconsciente.   

O analista sabe que diante do seu paciente pode 

apreender sobre os desejos inconscientes de mudança, isto 

porque a transformação é uma exigência da natureza humana, 

ou seja, ninguém pode viver sem mudar, até porque a neurose 

tem a ver com a rigidez e o continuísmo, numa determinada 

forma de pensar fixa. Este legado das humanitas possui o 

significado de mostrar a grandeza e a beleza do ser humano, 

todos têm dentro de si este potencial para crescer e mudar. 

Mas, infelizmente muitos não mudam, ou não querem mudar. 

Para compreendermos esta atitude temos que fazer uma escuta 

do seu mundo neurótico. A neurose é uma verdade incorporada 

de suas experiências traumáticas, que consegue formar um 

pensamento equivocado sobre alguma área específica de sua 

vida.  

Toda esta vivência do analista sobre a intimidade do 

paciente percorre um caminho de descobertas dos dois lados, 

porque indiretamente o analista aprende com o paciente, 

aprende no sentido de humanizar-se enquanto ser humano. E 

esse aprendizado não se trata de um aprendizado cognitivo, 

mas sim emocional. Esta relação analítica engrandece a ambos, 

porque são dois seres humanos que estão procurando viver e 

encontrar uma saída para colocar em prática todo o seu 

potencial humano. Sem dúvida ambos querem a transformação, 

porém estão conscientes das dificuldades que poderão 

apresentar-se no decorrer do tratamento, estou falando das 

resistências e transferências, que, como todos sabem, devem 

ser interpretadas com arte e humanismo.  

Esta decisão do paciente de procurar um analista tem 

como objetivo sair de uma situação de perda e fracasso, 



 

portanto esta decisão não é consciente, são suas motivações 

inconscientes que despertaram no íntimo deste paciente o 

desejo de mudança. Veja bem, esta força de vontade, esta 

ousadia, esta coragem, está ancorada na confiança, no amor, no 

afeto, presentes na relação analítica humanista. Esta força vital 

consegue reacender no íntimo deste paciente, o desejo de voltar 

a viver, de utilizar todo seu potencial de inteligência emocional 

a favor de sua saúde psíquica. Quando esta força vital está 

bloqueada, não existe nenhum tipo de energia psíquica 

disponível para poder enfrentar, por exemplo, a depressão.  

Quando se fala em transformação queremos dizer que 

está acontecendo algum tipo de cura. Esta cura acontece em 

doses homeopáticas, precisa de tempo, consciência e 

persistência, não pode ser instantânea, como se fosse um passe 

de mágica, isto é uma fantasia. Gostaria de salientar que o 

paciente precisa receber, através do olhar do analista, o 

carinho, o afeto, a confiança de que vai alcançar o seu objetivo.  

Muitas pessoas não experienciaram esta maternagem 

humana na sua infância. Maternagem esta é indispensável para 

qualquer um conseguir realizar uma vivência humana plena. 

Esta falta de amor e afeto torna-se a motivação principal para 

que o paciente busque preencher esta lacuna na sua vida. 

Então, a força de vontade, a coragem e a ousadia são plenas 

expressões da energia vital. Esta disposição, ou estado de 

ânimo, é uma maneira de viver a saúde orgânica e emocional.  

O ser humano tem capacidades e todo um legado de 

experiências dos seus antepassados, isto significa que esta 

força inesgotável está à disposição de qualquer pessoa, mas 

esta mesma força precisa ressignificar e desobstruir os canais 

por onde escorre a energia da vida. Existe a possibilidade de 

que estas forças vitais e pulsionais encontrem-se bloqueadas 

pelas repressões das emoções básicas. 

 Na condição de ser humana a pessoa pode 

inconscientemente negar ou mesmo reprimir, ou recalcar esta 



 

energia vital. Interessante entender que, quando esta mesma 

energia não consegue percorrer e cumprir a intenção primeira 

de sua natureza, inicia-se o processo de somatização. A doença 

tem relação direta com a negação de suas potencialidades e 

capacidades. Por desconhecer esta realidade inconsciente, a 

pessoa recorre a atitudes equivocadas e destrutivas. Se não 

ama, não consegue compreender o outro. Acolher e escutar a 

história é diferente de viver.  

Qual é mesmo o significado do amor entre duas 

pessoas O amor é um gesto de gratuidade, de sabedoria, de 

consciência, porque no amor e com o amor tudo se torna 

possível, talvez ao falar do amor estejamos nos referindo a esta 

fonte inesgotável de energia. A clínica humanista é um ato de 

amor ao próximo, somente o fato de fazer esta escuta do 

sofrimento e da dor realiza uma prática de amorosidade. O 

amor tem a ver com este cuidado do outro. Não podemos 

acreditar no amor quando estamos cercados pelo egoísmo, pela 

inveja, pelo ódio, pelo ciúme, que são emoções que obstruem, 

impedem, bloqueiam a passagem do amor na vida de qualquer 

pessoa. 

O que a alegria tem a ver com a recuperação da saúde 

emocional do paciente Tem tudo a ver, primeiro porque 

quando o paciente chega à análise, encontra-se deprimido e 

muito triste. A clínica analítica humanista se propõe a levar 

este paciente ao encontro de sua força vital, ou desta energia 

inesgotável, mais conhecida como o amor. Então por que o 

amor é tão banalizado e esquecido Esta reflexão nos remete a 

pensar sobre o sentido ético de viver de cada ser humano, pois 

dificilmente pessoas que vivem na mentira, na manipulação, na 

exploração, no engano ou na chantagem, poderão viver esta 

dimensão tão preciosa e importante do amor.  

Do que o amor precisa para acontecer O amor 

necessita de uma energia que propõe a confiança, a aceitação, a 

justiça, a solidariedade, a bondade, a paciência. São estes 



 

valores carregados de humanismo que são indispensáveis para 

dar força e motivação à existência do amor. O amor transcende 

a um simples gesto sexual, o sexo é apenas um complemento 

de aproximação dos corpos, e de alguma forma a natureza 

propiciou a vivência deste prazer - sexual - para unir e 

complementar a essência de duas almas.  

 Precisamos entender que existem outras formas mais 

apuradas e importantes de prazer, e uma delas é apreciar e 

cuidar da própria vida. Não existe condição de alguém querer 

amar outra pessoa sem antes ser capaz de aceitar em si e amar o 

seu corpo, a sua vida, a sua genitalidade, a sua imagem. Antes 

de qualquer iniciativa para pensar sobre o amor, é preciso 

resgatar no íntimo de seu ser, este desejo de começar a apreciar 

e gostar de si mesmo, podendo chegar, em alguns momentos, a 

um orgasmo existencial.  

No seu livro A Complexidade Inconsciente na 

Psicanálise Humanista, Pereira cita Fromm, que afirma o 

seguinte:  

 
Existem dois conceitos que os gregos estudaram, 

aprofundaram e deram um sentido e valor: o amor e a 

liberdade. O amor autêntico perpassa a condição de 

onipotência e onisciência, o homem não é um semi-

deus, ao contrário, não busca o isolamento, é um ser 

social, amável, solidário, cooperativo. (PEREIRA, 

2008, p.10)  

 

Temos que concordar com o autor, primeiro porque não 

existe possibilidade de viver a dimensão do amor quando não 

existe liberdade para expressar emoções, pensamentos, e 

realizar sonhos em conjunto. 

 A liberdade inclui a condição de que o outro possibilite 

o respeito pelas decisões e escolhas na existência. Quando o 

ambiente é permeado de inibição, medo e vergonha pode-se 

criar condições para o ostracismo e o fechamento desta pessoa 

em relação a si mesma e aos outros. Ao não viver a liberdade 



 

de poder ser ela mesma, incorre no perigo de reprimir todo o 

seu potencial de amor, porque o amor precisa de liberdade, a 

liberdade proporciona um caminho de novas aprendizagens, de 

descobertas fundamentais para o crescimento e a maturidade de 

qualquer pessoa.  

Então, o resultado deste estado de inconsciência é fruto 

da ignorância emocional, onde dois seres não se propõem 

conscientemente a buscar as melhores coisas que a vida 

oferece, no entanto, acabam fazendo uma colheita amarga e 

infrutífera do investimento de seu tempo e energia. Quando não 

existe a liberdade de pensar sobre si mesmo, é porque existe 

um medo que oprime e nega a existência de tal potencial. A 

origem de tanto desamor e frustração nas relações pode estar 

relacionada às dificuldades de expressar gestos de afeto, que 

confirme o amor. Esta advertência surge porque muitas pessoas 

sofreram violências físicas e emocionais, estas marcas 

psíquicas nos remetem a entender o medo de experiênciar a 

intimidade e o companheirismo.  

Fromm faz uma referência à questão da onipotência e 

onisciência, onde indiretamente nos chama à atenção para a 

questão da limitação humana, e também para o grande 

aprendizado a respeito da simplicidade e humildade. A questão 

não é o amor, o problema centra-se no fato de as pessoas 

estarem fechadas para não receber este amor. Quando alguém 

pensa que não precisa de ninguém, podemos averiguar o estado 

de onipotência, uma espécie de semi-deus, muito parecido com 

a condição do narcisista. Esta arrogância está muito próxima do 

orgulho e da teimosia, este tipo de neurose era chamado por 

Fromm de neurose do caráter. Na Psicanálise Humanista 

podemos perceber o quanto de sofrimento, de revolta, de 

indignação, de insatisfação e de infelicidade acontece quando a 

razão procura o amor, e a emoção diz não ao amor.  

Temos que entender a dimensão subjetiva deste ser 

chamado homem, porque lançado na existência procura fazer o 



 

melhor que está ao seu alcance, mas como carrega consigo toda 

uma carga de raiva, de ódio, de mágoa e de ressentimento, 

reproduz de maneira inconsciente, na relação que estabelece 

com as pessoas que ama. Esta contradição é mais profunda 

porque aparece camuflada nas atitudes de autoritarismo, de 

fuga, de omissão, estas saídas são inúteis e fictícias, porque não 

ajudam em nada a resolver o seu problema. Na verdade, o 

grande problema do ser humano é aprender a amar, mas isto só 

pode acontecer quando estiver aberto, flexível, para incorporar 

ao seu ser estas novas aprendizagens, por isto mesmo podemos 

concordar com Fromm que a neurose de caráter é dos piores 

males, que afasta, oprime e nega a expressão da vida na 

intimidade do amor. 

Toda pessoa deve aprender a superar a sua arrogância, a 

prepotência, a onisciência, porque deveríamos saber que 

ninguém sabe tudo, e muito menos tem a verdade absoluta 

sobre a vida. Esta pessoa utiliza a razão baseada nas suas 

crenças, costumes, regras, pactos, para defender nos seus 

relacionamentos, uma postura de pensamento que muitas vezes 

tem a ver com o fundamentalismo. Esta rigidez, ao lado da 

falta de diálogo, estrutura a pessoa como um ser distante, frio, 

calculista, inflexível e autoritário. Esta forma de caráter não 

contribui em nada para a vivência plena da liberdade, pois para 

alguém oferecer e permitir a liberdade, primeiro tem que 

vivenciá-la e, como isto não acontece, direciona seu olhar para 

cuidar, vigiar, controlar e desconfiar de tudo e de todos. 

 A natureza do delírio persecutório tem suas raízes no 

medo de amar, sua estratégia é fechar-se como uma ostra, e 

esta tentativa demonstra a inibição para falar e viver o amor. 

Quanto mais desconhecimento de si mesmo, mais agonia e 

tristeza este ser vivenciará e produzirá um ambiente de brigas e 

discusões. Com esta maneira de viver se experimenta a dor, o 

fracasso, a mágoa, o ressentimento, a raiva e o ódio. Sendo 

assim, a Psicanálise Humanista tem um papel fundamental na 



 

sociedade, porque esta ciência pode devolver a alegria e 

felicidade ao casal, permitindo que as neuroses estruturadas na 

infância possam se tornar conscientes, evitando que sejam 

projetadas e vivenciadas durante a relação a dois.  

O que movimenta e dá sentido à vida Jogado na 

existência o ser procura um lugar para sobreviver, existem 

diversos tipos de sobrevivência, sobreviver diante da fome, da 

falta de amor, da falta de afeto, da falta de moradia, da falta de 

dinheiro, e assim por diante. Mas o homem vive numa 

sociedade e nela está presente o bem e o mal, as injustiças, a 

exploração, a vaidade, o egoísmo, a ganância, e são estas 

prerrogativas da existência que nos dão uma excelente lição.  A 

capacidade de olhar a vida sobre o vértice do bem e não do 

mal, sem estes valores da honestidade, da bondade, da justiça, 

da caridade, da solidariedade, estaríamos numa selva de pedra. 

 O que consegue dar sentido à vida é a experiência 

verdadeira do amor, mas este amor passa por diversos 

significados, o amor de um ser humano que mostrou o valor da 

bondade. Cada etapa da vida tem suas razões de ser, num 

momento histórico aquela ação serviu e foi benéfica para 

alguém, mas devemos levar em consideração que a vida se 

transforma, muitos dos valores que ficaram impregnados de 

ostracismo e dogma, acabam morrendo por si mesmo.  

Ao cair no esquecimento, porque tudo que é repetitivo 

cai numa rotina, perde a graça, a beleza, a novidade, e deixa de 

ser um valor para tornar-se um comportamento automático. 

Uma pessoa que ficou presa nesta ação externa acaba morrendo 

por dentro, não basta mostrar aos outros ou à sociedade, 

primeiro é preciso mostrar a si mesmo. Este deslocamento para 

o mundo mágico e mítico é uma válvula de escape, onde os 

valores servem para proteger e esconder a manifestação da 

neurose.  

O amor consegue se manifestar quando existe uma 

reciprocidade de respeito e consideração para consigo mesmo, 



 

de nada adianta fazer mil coisas quando o essencial da vida é 

negado, negligenciado e agredido. Porque a natureza humana 

fala através do corpo e a verdade aparece no testemunho de 

vida, as explicações, os racionalismos, somente postergam a 

chegada da felicidade. Um ser desprovido de um amor próprio 

é alguém que não conseguiu encontrar-se na vida, pode ter 

feito grandes realizações e projetos, mas ficou um buraco, uma 

falta, porque todos percebem que o que existe é uma imposição 

para forçar a outra pessoa a amar.  

O amor tem a ver com a admiração, com o 

reconhecimento e valorização, não basta querer mostrar aquilo 

que não é. O próprio inconsciente mostra a outra versão da 

vida. Nem todos estão preparados para encontrar-se com esta 

grande verdade, o medo de amar e deixar-se amar e tão grande 

que prefere viver o amor de faz de conta, distante, com frieza, 

cumpridor dos deveres, vende uma boa imagem de alguém que 

vive o amor. Mas o amor está acima da representação teatral, a 

superficialidade não consegue sustentar a qualidade de uma 

relação de amor. Pode acontecer que duas pessoas tenham as 

mesmas dificuldades e acabem se unindo para poder sobreviver 

diante deste grande desejo de amar que não foi superado. 

Nas palavras de Erich Fromm (2002, p.33):  

 
O amor está inscrito na condição de doação, para que 

alguém possa dar algo a um outro, precisa de 

maturidade e de bondade no coração, ao mesmo tempo 

existe um ganho afetivo através desta prática de amor, 

porque  quem recebe, usufrui desta experiência 

maravilhosa de conseguir realizar este grande sonho de 

todo ser humano. 

 

A realização do amor é uma experiência única e 

insubstituível, porque é uma emoção que possibilita a vivência 

da alegria e felicidade de alguém. 

 O amor verdadeiro não está atrelado a qualquer tipo de 

cobrança, não é um jogo de interesse, é uma disposição interna, 



 

capaz de doar-se e fazer de tudo para que o seu objeto de amor 

sinta a alegria e satisfação que ele mesmo está experimentando. 

É um ato gratuito, esta ação é uma das mais belas e fantásticas 

experiências do ser humano. Salienta Erich Fromm (2002, 

p.33): O amor é a preocupação ativa pela vida e o crescimento 

das pessoas que amamos. 

Saber escutar com o coração é o mesmo que entrar em 

sintonia com o espírito do paciente, esta audição transcende ao 

simples fato de estar parado, não é algo distinto ou separado de 

alguém. Saber ouvir inclui um equilíbrio emocional e uma 

atenção sobre seus próprios sentimentos, esta primeira escuta 

sobre o movimento das emoções que transportam a energia 

vital. Esta sintonia entre o analista e o paciente está 

comprometida pela sinergia inconsciente de uma empatia, esta 

atitude de sincronia é o fato mais relevante desta comunicação 

do amor fraternal da análise. A escuta do sofrimento de um 

paciente é o verdadeiro antídoto para que saiba aprender a 

escutar a si mesmo.  

A escuta do analista compõe-se das suas mãos, dos seus 

olhos, da sua boca, da sua respiração, da sua postura corporal, 

esta totalidade do corpo mostra uma atenção de um organismo 

em sintonia profunda, para compreender e entender os 

significados ocultos e latentes do inconsciente. O paciente ao 

falar, usa sua voz para se queixar, para criticar, para se rebelar, 

para envaidecer-se, para defender-se, estas palavras tentam 

explicar ou se aproximar de alguma experiência de sua 

realidade emocional.  

A palavra possui diversos significados, mas o 

significado maior é a representação da imagem simbólica que 

tenta traduzir para o analista o fenômeno de sua interpretação 

da realidade vivenciada. Nesta frase está presente uma vivência 

cultural e social, é pela expressão da comunicação, do 

raciocínio lógico, que o sujeito tenta mostrar a sua realidade. O 

fenômeno da palavra está contido no seu som, mas o silêncio 



 

também fala, são palavras que não podem ser ditas, mas podem 

ser sentidas, esta comunicação do olhar, dos gestos, do corpo, 

conversa com o analista, é um som diferente que precisa do 

silêncio para poder manifestar-se. 

Muitas vezes este silêncio pede ajuda. As variadas 

formas de relações se complicam quando se acredita que é 

possível a comunicação sem a palavra, embora existam 

diversos tipos de comunicação, inclusive não-verbais. Por 

medo ou inibição muitas pessoas desenvolvem um código de 

signos e sinais que podem ser expressos na pintura, na arte, nos 

gestos ou nas suas atitudes destrutivas. Cada sorriso, cada 

choro, cada ataque de raiva, comunica-se também pela simples 

manifestação de um fenômeno emocional. O corpo também 

fala e traz uma comunicação em metáforas, pela resistência, 

pela demagogia, pela simples ironia, pela mentira, mostra a 

preocupação em proteger-se de algum tipo de dor. O silêncio é 

um espaço que se abre para poder ouvir e escutar a 

manifestação de suas dores e alegrias, muitos dos seus 

pensamentos são atribuídos às fantasias e processos 

alucinatórios, esta escuta pode entrar em comunicação com 

estas imagens que distorcem e impedem o paciente de enxergar 

a verdade. 

A atitude da escuta do analista é simplesmente levar o 

paciente a aprender a se escutar, escutar com o coração e não 

com a razão, pode ser com a razão, mas nunca sem o coração. 

Este desejo do analista transcende o ser que vive no silêncio 

dos seus segredos e pactos inconscientes, é sobre esta dor, esta 

violência, esta tristeza, este bloqueio, que a consciência precisa 

saber escutar. A paciência, a tranqüilidade e a segurança 

proporcionadas pela análise humanista permitem que o 

paciente, neste silêncio, aprofunde sua imaginação. São estes 

fantasmas que precisam de escuta.  

Os movimentos do corpo atenuam ou mostram sua 

intenção, de ambos, do paciente e do analista, existem histórias 



 

de vida que estão carregadas de artificialidade, de inverdades, 

ou mesmo inconscientes sobre o poder das palavras. Um 

silêncio ensurdecedor é quando o paciente não sabe parar para 

escutar. Por que o silêncio da escuta provoca tanta ansiedade 

Do que tem medo? De sentir-se como pessoa humana que toma 

consciência da sua condição de humanidade? As palavras não 

precisam existir para preencher o espaço do tempo analítico. 

A arte de ouvir nos surpreende pela expectativa de 

como alguém pode traduzir a sua realidade subjetiva, de onde 

surge esta necessidade de ser ouvido, ou da vontade de ouvir 

alguém. Não sabemos ao certo qual destas duas realidades é a 

mais importante, porém temos certeza de que existe algo mais 

profundo que nos impele a realizar estes sons para nos 

comunicar. Cada som representa uma realidade da palavra. Por 

que aquela palavra e não a outra? Seria pelo medo do que ela 

representa? Como seria viver sem as palavras? Seria 

impossível porque as palavras representam o simbólico da 

realidade, a natureza das coisas é representada na sua imagem 

por uma simbologia, basta somente dar um nome a este 

símbolo, que temos uma palavra. 

Cada cultura compreende e entende a manifestação de 

seu mundo vivido, através da interpretação simbólica das 

imagens, que representam determinadas realidades subjetivas. 

As palavras têm o significado de comunicar experiências e 

vivências, e é através delas que a cultura permanece viva 

através dos séculos e milênios. A palavra contém a 

representação interpretativa dos símbolos da natureza, porque 

sem a escrita e sem a expressão verbal morreríamos de tédio, é 

pela expressão da comunicação e dos gestos corporais que 

conseguimos passar a um outro o legado das humanitas, todo 

este aprendizado de gerações de civilizações que já 

desapareceram ainda permanecem vivas graças à escrita. 

Compreendemos a experiência da dor emocional pela 

expressão do conteúdo de suas palavras. 



 

Fica difícil o analista escrever com objetividade o 

significado profundo de uma experiência de violência 

psicológica, porque as palavras se tornam o caminho para dar 

vazão a cicatrizes, dores, falhas e muitas outras inscrições 

psíquicas internalizadas. Este conteúdo da análise é uma 

vivência de personagens que aparecem e apresentam-se sobre a 

forma de palavras. É através desta comunicação que estas 

fantasias e imaginações começam a ter corpo, vida, voz, rosto, 

sem falar no tipo de olhar apaixonante ou amedrontador que é 

relatado pela pessoa do paciente com o uso de suas palavras 

para impressionar o analista através desta sua narrativa.    

Como descrever este fenômeno da escuta analítica, 

porque são vários os fatores que podem alterar, ou inverter, 

sobre o forte impacto emocional, a verdade de uma pessoa. 

Existem muitas palavras que não querem dizer nada. Porque 

entre o racionalismo defensivo encontra-se a experiência de 

uma verdade vivenciada entre o analista e o paciente, que está 

muito além de simples palavras. Cada um tem seu próprio 

método de usar as palavras para escutar as suas verdades e as 

verdades dos outros. Às vezes se pensa que conseguiu traduzir 

em poucas palavras o conteúdo e significado daquela 

experiência, logo depois, percebe que este é um grande engano, 

porque quanto mais descobre sobre o seu mundo emocional 

mais aparecem outras realidades que eram desconhecidas de 

sua pessoa. 

As palavras são usadas na tentativa de comunicar a 

realidade, a partir daquilo que o paciente e o analista sabem, 

talvez este seja o lugar do humanismo na análise, juntar estes 

saberes e usá-lo a favor da vida e da cura do paciente. Quando 

o paciente conta uma história, começa com palavras para 

descrever o seu mundo vivido, inconscientemente fala daquilo 

que acha que ele sabe, depois se convence que sabe muito 

pouco sobre si mesmo, este processo de autoconhecimento 

começa a surgir a partir de algumas palavras que se tornam 



 

uma frase, do seu próprio jeito criam determinadas realidades, 

goste ou não, esta é a sua interpretação. 

São as palavras que precisam da história ou ao 

contrário, a história precisa da palavra para se fazer escutar? As 

palavras prestam um grande serviço à humanidade porque é 

através delas que a escuta possibilita o nascimento de um novo 

‘eu’, é através desta escuta analítica que a vida começa a 

desabrochar, são outras palavras com outros significados, 

talvez seja nesta interpretação da descoberta e do insight que 

aquela energia vital torna a se manifestar, quando a palavra é 

usada a favor da vida, acontece o inevitável, surge a saúde e o 

bem estar. Porque as palavras podem ser usadas para destruir e 

maldizer ou prejudicar uma pessoa. A palavra tem este poder.   

Muitas vezes achamos que não temos mais nada para 

dizer, mas ao pensar sobre este vazio surge uma questão: esta 

dúvida, ou certeza, provoca no meu ser um desejo de continuar 

esta escuta do meu inconsciente. A história contada com as 

palavras do paciente tem um desejo de ser representada pela 

escuta de alguém, que depois pode transformá-la em outras 

palavras mais esclarecedoras e/ou interpretativas. Quando 

alguém começa a falar da sua história, começa por onde não 

tinha muita certeza, e no decorrer da expressão das frases, estas 

palavras trazem outros conteúdos e vivências que passaram 

despercebidos do paciente. 

A minha historia, a sua história, a história da 

humanidade, é uma história contada através das palavras, mas 

elas tomam seu verdadeiro sentido e existência quando existe 

alguém para escutá-las. Muitas histórias nos contam sobre 

acontecimentos que trouxeram descobertas e avanços 

científicos, outras descrevem pelas palavras as atrocidades e 

barbárie do primitivo e do arcaico que se encontra presente no 

sistema límbico do homem. Quando falo da minha história ou 

da história do meu paciente, quero dizer, quando o paciente 

fala da sua história, esta voz ressoa como um enunciado de um 



 

outro que fala por nós. Existem histórias horripilantes e outras 

que produzem êxtase e felicidade, isto se pode verificar nos 

romances e na literatura. 

Depois de ouvir uma história é preciso pensar sobre ela, 

e quando começa a imaginação, surge a interpretação, estou 

escutando com o espírito, não existe som ou palavras. Estas 

metáforas e interpretações possuem um som, uma verdade, 

uma realidade, que bem ou mal contam um fato sobre esta 

história, se é verdadeira ou falsa cabe a quem ouve avaliar com 

a sua escuta. Mas, para fazer esta escuta da história primeiro é 

preciso estar livre das ideologias e preconceitos, porque senão, 

de certa forma estaríamos criando um pretexto para fazer valer 

a nossa ideia, e isto é uma contratransferência. 

Cada pessoa que conta sua história pertence a um lugar, 

ou ocupa este lugar, ou de repente caiu de pára-quedas neste 

lugar, um lugar desprezível, ou um lugar de satisfação. Neste 

lugar incia-se o processo de fazer uma história, como isto é 

interessante, não existe nenhuma maneira de alguém não 

querer escrever e contar a sua história, porque as palavras 

contam a história, são pessoas que conviveram e em conjunto 

muitas vezes fizeram parte deste lugar na história. Queira ou 

não, todos estão escrevendo sua história, estas palavras estão 

sendo escritas na existência, são as atitudes, os erros e acertos 

que traduzem tudo aquilo que esta pessoa conseguiu colocar 

em palavras.  

Esta escuta de si mesmo inclui esta permanência neste 

lugar da história, às vezes nos escapam algumas partes, todos 

sabem o porquê, estas repressões ou recalques de parte da 

história são escritas de maneira simbólica nas mensagens 

psicossomáticas da dor no nosso organismo. E como ficam os 

segredos escondidos no íntimo da história Não existe história 

sem sofrimento, sem perseguição, sem humilhação, sem 

injustiça. Estas experiências fortalecem e preparam a pessoa 

para poder enfrentar estes desafios, muitos serão os 



 

empecilhos, as barreiras, o desespero, a solidão, a traição, a 

impotência, a limitação, mas é preciso acreditar que temos a 

condição de superar, de usar a força psíquica, a inteligência 

para poder transcender e se libertar destas amarras e correntes 

do medo que atam a nossa vida.   

Todos querem descobrir os segredos, os pactos 

inconscientes, os traumas, os bloqueios, que a história contou 

pela expressão de um conto, de um romance, de um narrador, 

de uma sessão de análise. São estas palavras que traduzem 

emoções, e situações de injustiça, e das forças presentes na 

sociedade, na política, no poder, na cultura, e do quanto o ser 

se encontra desprotegido diante de tais atrocidades. Contar 

estas histórias nos faz recordar as pressões e vivenciar as 

limitações, o silêncio se torna uma força quando o pensamento 

é atraído para usar todos os seus recursos para superar-se. 

A arte de escutar-se no silêncio abre caminho para 

permitir a si mesmo o tempo necessário de preparação, para 

abstrair da existência as forças necessárias, o preparo, a 

condição emocional, a maturidade, para lançar-se em definitivo 

em busca da solução dos seus conflitos e desejos inconscientes. 

São estas as verdades inconscientes, presentes na história de 

qualquer paciente, e cada verdade está presa a uma emoção, 

esta vivência de injustiça e dor permanece latente e oculta, mas 

o paciente, sem saber, é impulsionado por esta pulsão, seus 

pensamentos, seus investimentos, seu tempo, seu preparo, 

obedece às leis desta energia emocional. 

A análise é um tempo necessário de preparação 

emocional, são estas reflexões sobre os acontecimentos de sua 

vida que motivam qualquer paciente a reorganizar seus 

pensamentos e ações para alcançar um objetivo maior. Quando 

não existe a palavra e o som da voz desaparece, o silêncio se 

fortifica, e a mente livre e concentrada na atenção das suas 

motivações, junta as forças e energia psíquica para usá-la no 

momento apropriado. Nestas histórias sempre existe o 



 

componente de libertação, esta talvez seja uma exigência da 

natureza humana, este processo de formação do caráter pode 

acontecer no mais íntimo silêncio. O silêncio é um preparo 

para desenvolver a atenção e concentração, este contato mais 

íntimo com as emoções leva esta pessoa a ampliar seu foco 

com mais nitidez e profundidade. Pois no olhar e na expressão 

do corpo, nas musculaturas do rosto, existe uma intenção, um 

desejo oculto que pretende se manifestar, estas comunicações 

entre duas ou mais pessoas acontecem pela regência de algum 

tipo de emoção. 

Mais o silêncio por si mesmo não ajuda muito, ou pode 

inclusive prejudicar. Um silêncio que está preso a uma emoção 

de raiva e ódio, pode desencadear toda uma série de ações 

destrutivas. Este silêncio guarda uma energia para poder 

vingar-se, sem saber está envolvido num silêncio destrutivo, 

inconsciente do seu silêncio, porque é um silêncio aprisionado 

pela emoção do ódio, esta estrutura de vingança distorce e 

impõem uma atitude de enfrentamento para solucionar, através 

do confronto e destruição, as forças do seu oponente. É um 

silêncio carregado de ódio, esta neurose pode dominar e fazer 

valer o desejo da vingança. Neste mesmo silêncio está o 

investimento de tempo, dinheiro, inteligência, para focar toda 

sua energia psíquica no sentido de apaziguar ou solucionar esta 

emoção de ódio.  

Sentindo-se injustiçado nesta história, uma história de 

silêncio rancoroso, estas mágoas e ressentimentos, procuram a 

justiça, mas sem saber acabam tendo os mesmos métodos de 

arrogância e violência que o seu oponente impôs no seu 

passado. Este tipo de silêncio é um compromisso com o 

passado, é um pacto familiar, um desejo de reparação, alguns 

dizem ‘querer fazer a justiça com as próprias mãos’, porque no 

fundo este silêncio de mágoa e de força reclama o abuso, a 

negligência, a violência psicológica, das figuras de autoridade 



 

que não conseguiram ou esqueceram do seu compromisso de 

cuidar desta criança. 

 Todo este silêncio amarga esta dor infantil, de uma 

infância marcada pela injustiça, sem poder fazer uso da 

palavra, mesmo porque percebe que não tem chances de ser 

ouvido, tem bem claro a presença da injustiça. Esta história tem 

no seu núcleo o desejo de valorização e reconhecimento, em 

outras palavras, pretende através da sua prática de justiça 

recuperar o amor perdido. A questão é a seguinte: este 

investimento escondido por detrás do silêncio resolve o seu 

ódio Acredito que sim, se olharmos sobre a perspectiva da sua 

emoção, esta fantasia convence o autor de uma solução. Pode-

se dizer que esta emoção de raiva e ódio, desencadeia o mito 

do herói. Por outro lado, se for possível a esta pessoa tomar 

consciência sobre esta energia emocional, seu poder de ação 

diminui ou desaparece por completo. Veja bem, esta é uma 

forma de cura. A cura desta ferida, uma ferida marcada pela 

violência do ódio, porque onde existe esta emoção negativa 

sempre vai haver a tragédia, a dor e o sofrimento. 

No olhar construído sobre a cena da violência, está 

também inscrito no íntimo da emoção uma interpretação sobre 

o evento em si. Esta emoção acontece no silêncio absoluto, mas 

a aglutinação desta força destrutiva acontece sobre o olhar 

silencioso. Estas imagens estão permeadas de verdades, mesmo 

neste silêncio solitário, vivencia a dor da solidão, do abandono, 

da impotência. Quando alguém se fecha num silêncio de 

inibição, podemos ter certeza que seu olhar realiza a denúncia 

de seu sofrimento.  

 Aqui podemos entender porque é tão difícil perdoar, 

porque o perdão não existe e tampouco a compaixão. Sabemos 

que o poder do ódio está em primeiro lugar, e que este estado 

de inconsciência se reproduz por compulsão a repetição das 

mesmas atitudes do seu opressor. Quando pensa que está 

solucionando seu problema de injustiça, permanece ausente o 



 

juízo crítico de que indiretamente possui o desejo de poder, e 

sem perceber pratica a injustiça. Quando se encontra como 

vitorioso diante do seu oponente ou inimigo compreende que 

este ódio foi remediado e nunca solucionado, por isto mesmo a 

história continua, o grande problema é como esta pessoa vai 

fazer para não continuar a cometer injustiças.  

A escuta na análise humanista recorre a esta história de 

vida, contada pelas palavras, pelas imagens e pelo valor 

simbólico dos seus significados, são estes conteúdos 

metafóricos que podem explicar e mostrar onde o paciente 

comete o próprio suicídio. A psicanálise pretende entender 

estas forças sociais e culturais predispostas em cada pessoa 

humana, esta humanidade é o resultado das vivências 

emocionais abstraídas da sua realidade pessoal. Cada paciente 

defende uma ideologia, mas a lógica do seu racionalismo 

obedece às leis das suas emoções. O momento da análise é 

único e insubstituível porque traz a tona este estado de 

inconsciência.  

É bem simples, a análise da escuta analítica é uma 

busca conjunta para encontrar a lógica e a saída deste labirinto 

construído nesta história. A grande dificuldade dos pacientes é 

reconhecer e aceitar as suas limitações, existe muita arrogância 

e prepotência para conviver com a natureza de suas emoções. 

Não existe uma receita, uma clarividência ou adivinhação sobre 

o que vai ocorrer no futuro, esta não é a finalidade da análise 

humanista. O analista prepara seu pupilo para saber enfrentar 

os desafios e confrontos que a existência colocará no seu 

caminho. É a partir desta constatação que cada paciente vai 

desenvolver suas capacidades e potencialidades para, com mais 

liberdade, dirigir a sua vida.  

A análise humanista tem um compromisso muito sério 

com a verdade, a finalidade da interpretação é desmascarar e 

mostrar, sem disfarces, aquilo que a pessoa é. A história de 

vida começa a ter outros sentidos, porque esta mesma 



 

interpretação desencadeia no paciente uma tomada de 

consciência sobre ações supérfluas e insignificantes, que não 

levarão a lugar nenhum. O único cuidado do analista é como 

esta interpretação é ouvida pelo paciente, porque muitas vezes 

a neurose quer ouvir o que lhe convém, esta resistência deve 

ser confrontada e esclarecida sem medo de frustrar o paciente. 

Queira ou não, goste ou não, esta é a função do analista, porque 

nem sempre a verdade é agradável. A verdade se torna uma 

angústia quando enfrenta e desmascara os interesses da 

neurose.  

Quanto mais capacidade de atenção do paciente sobre 

seu estado de ansiedade, de medo, de angústia, de tristeza, 

maior serão as chances de reconhecer o modo de 

funcionamento do seu inconsciente. Todos os pacientes querem 

dar um novo sentido à sua história, ou inconscientemente 

decidem realizar uma história diferente. Porque passar pela 

vida e deixar uma história sem significado é a mesma coisa que 

não ter existido. A existência compõe-se de uma história de 

transformação e inovação, não só para si mesmo, mas para 

todas as pessoas que pretendem realizar ou eternizar-se nesta 

história. 

A análise humanista começa a perceber no paciente que 

seu desejo começa a fazer sentido nesta outra história, uma 

história com consciência, mas antes de tudo é preciso resgatar e 

aceitar esta história e não querer colocar no seu lugar uma ideia 

delirante ou fantasiosa de uma história fictícia. Quando o 

paciente realiza sua escuta, está indiretamente tomando 

consciência sobre o caminho que está trilhando nesta nova 

história. O inconsciente é uma inteligência que pretende 

realizar os desejos da natureza, por isto mesmo aquele que 

consegue interpretar e compreender estas mensagens 

simbólicas tem o poder de solucionar e encontrar as respostas 

para seus problemas existenciais. 



 

Não é preciso ter medo de entrar em contato com o seu 

mundo imaginário, são muitas as vozes que aparecem nos 

momentos de concentração, de atenção. Estas distrações, 

mostram o quanto da energia psíquica encontra-se 

desperdiçada. Quando uma pessoa consegue meditar e colocar 

toda sua atenção sobre a sua história e os conteúdos que 

fizeram dela aquilo que ele é está construindo a própria cura. 

Porque o conflito emocional não deixa a pessoa focar sua 

atenção naquilo que é produtivo em sua vida, estes 

pensamentos aleatórios e perdidos mostram o quanto de 

confusão existe na maneira de viver deste paciente. 

A análise humanista procura encontrar o nó deste 

novelo. Ambos, analista e paciente, estão interessados em 

encontrar a saída do labirinto, mas devem possuir algumas 

qualidades para poder superar-se nesta tarefa existencial. 

Estamos falando da paciência, flexibilidade, esperança, fé, 

amor e perseverança de que o final desta história vai ser feliz. 

Todas as histórias começam deste jeito, e neste silêncio da 

palavra a história realiza a sua missão, todos sabem como é 

difícil imaginar como vai terminar esta história. 

Os sonhos fazem parte da história de vida de cada um, e 

quem se analisa tem condições de prevenir-se contra todas as 

ações destrutivas do seu estado de inconsciência. A doença 

leva o paciente a fazer esta escuta, na dor física, o organismo 

comunica-se e exige uma mudança, portanto a paralisação de 

alguma função de um órgão é um sinal, uma espécie de aviso 

sobre o seu modo equivocado de viver. Cada órgão, no seu 

silêncio, comunica através dos sintomas, as suas mensagens ou 

uma história de vida marcada pela repressão, pela negligência e 

pela falta de cuidado de si mesmo e no descuido de priorizar 

uma atitude de silêncio interior. 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arte na análise humanista significa a aplicação de 

uma vivência especial, na compreensão dos sentidos e 

significados dos desejos inconscientes. É uma relação do 

analista e analisando que trabalha com a vida do paciente, 

portanto o método de interpretar as resistências e transferências 

pode ser considerado uma arte. A arte significa a criação de 

uma obra magistral, todo artista tem na sua mente o conteúdo e 

a forma do que pretende realizar, seu estado de concentração, 

de atenção, se transporta para o mundo da criatividade. 

Transportando esta ideia para a criação da saúde, da 

alegria e da felicidade, diante do paciente na análise, também 

podemos considerar que o analista é este artista, porque precisa 

fazer uso da sua sensibilidade, da sua criatividade e intuição 

para, através desta escuta, fazer renascer um novo tipo de vida. 

Esta segurança do artista em primar por aquilo que é mais belo 

na sua obra, permitir que a beleza do ser seu resplandeça na 

iluminação da escuridão da neurose, é muito importante tendo 

em vista o processo de cura que a análise se propõe. O amor, a 

verdade, a alegria, são detalhes que colocam nesta estética da 

arte de escutar, a maravilha da transformação. Esta recriação de 

um novo ser, a partir da transformação interior, se torna uma 

espécie de poesia, de romance, um conto. 

Esta mesma imaginação, contida em cada palavra e nos 

gestos desta obra de arte, mostra a magnitude da beleza e o 

esplendor da capacidade do analista em devolver tudo o que 

existe de belo e maravilhoso ao seu paciente. Não sei se estas 

palavras conseguem expressar o suficiente sobre a intenção do 

analista de ver no paciente esta transformação pessoal.  

Esta mesma empatia mostra a identificação da 

humanidade do analista diante do paciente, este transporte para 

colocar-se no lugar do outro, permite a experiência de uma 

verdadeira humanidade, ou seja, a condição de compreender e 



 

entender ou até descrever de maneira aproximada o sofrimento 

psíquico do outro. Porque compreender e entrar em sintonia 

com a dor é uma das maneiras de expressar o nosso amor, não 

estamos falando de um amor erótico, ou masoquista, ou 

simbiótico, mas um amor em alteridade, de solidariedade, no 

sentido de confiar e acreditar na completa recuperação do 

paciente. 

Para poder compreender e entender o paciente é preciso 

fazer uso do poder da palavra aliada a um amor pelo humano, 

realizar esta magnífica obra de arte que a análise do 

inconsciente, metaforizando é o mesmo que navegar nas águas 

profundas de sua energia emocional. Portanto, não basta 

somente a intelectualidade, a lógica racional, porque estes 

mesmos conceitos podem estar a serviço de uma vaidade 

pessoal do analista. Não sei se o paciente precisa tanto deste 

repertório conceitual e explicativo da sua doença, ou esta arte 

exige uma comunhão profunda de dois espíritos que vivenciam 

uma experiência verdadeira de confiança, de esperança, de 

amor e de uma fé, por acreditar na transformação daquilo que 

aos olhos dos homens é impossível. 

A arte precisa da pintura do afeto, de realçar os detalhes 

da humanidade dos sentimentos que foram reprimidos e 

recalcados, em cada parte daquela obra se pode enxergar além 

da pedra de mármore. Porque as palavras e o olhar de cada 

pessoa que enxerga aquela obra de arte pode ter diversos 

significados, não sei se é possível descrever em palavras todas 

as emoções que uma obra de arte produz no íntimo de cada 

pessoa. Cada um pode falar a partir da arte, uma recordação de 

alguns quadros da sua história. 

A história que pretende ser contada pelo paciente não 

pode ser forçada, obrigada, é uma palavra que flui em 

liberdade, esta mesma fluidez mostra como esta obra de arte 

passa pelo processo de metamorfose. A transformação é algo 

vital, até para a arte. Então, o que dizer da arte de escutar? 



 

Parece-me que este ambiente analítico precisa estar aberto a 

sofrer as intempéries do tempo, digo, das transformações de 

uma estética que precisa adaptar-se às novas condições da 

existência. É uma arte provocativa que faz pensar, não é uma 

conversa de amigos, mas uma reflexão artística sobre a criação, 

sobre a mudança, sobre tudo aquilo que é bom e belo. 
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