CONSCIENCIA E LIBERTA~Ao NA PSICANALISE *

Neste artigo 0 Autor apresenta 0 seguinte sumario:
Introdu¢o: os objetivos visados; delimita~iio e defini~iio dos termos
,
chaves; os referenciai'ite6ricos.
Primeira parte: 0 problema da cosncrencia na psicanalise e suas implica~oes filos6ficas:
1. A psicanalise e aRoma filos6fica. 2. Freud, a Filosofia e os
fil6sofos. 3. Da mitopsicologia a metapsicotogia. 4. 0 corte epistemol6gico. 5. A revolu~iio psicanalitica e as questoes filos6ficas
novas.
Segunda parte: A liberta~iiona psicanalise:
1. A psicanalise no movimento da cultura contemporanea: as resistencias a psicanalise. 2. A ideologizafiio da psicanalise. 3. As dimensoes libertadoras
da teoria e da pratica psicanalitica: metodo psicanalftieo; a etica da psicanalise; os objetivos terapeutieos e
as metas morais da psicanalise.
ConclusilO e referencias bibliograficas.

o titulo e sugestivo e insinuante. Desperta curiosidade. Mobiliza nossos desejos e ideais de libertalSao. No entanto, e born precaver-se. Filosofia e Psicanalise saD duas bebidas amargas. Nao
prometem muito. Nao tern urn remedio para todos os males. Possuem, porem, a virtualidade de sacudir nossas [alsas consciencias e
desencadear urn possive! P!ocesso individual e social de libertalSao.
.
Assim se deu com Edipo 0 her6i tragico em luta com 0 deshno que 0 persegue. Ao deixar de considerar-se um cidadao acima
de qualquer suspeita, encontra, progressivamente, a sua dura ver•
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dade. 0 criminoso responsavel pela ~este de Tebas e 0 proprio rei.
A verdade liberta Edipo e a propria cldade.

2 - Possibilidade e limites de urna hermeneutics filos6fica de
Freud.

1 - Os objetivos

Tentaremos, num primeiro momento, fazer como urn trabalho de historiador da filosofia, procurando compreender 0 pensamento de Freud e acompanhando seu discurso variado onde articula com lucidez e honestidade 0 que P. Ricoeur chama "questoes de
sentido" (sentido do sonho, do sintoma, da cultura etc.) e
"questoes ~e forCia" (investimento, balanCio economico, conflito,
recalque etc ... ) .
o trabalho do historiador exigira a leitura do texto e suas inter-rela¢es
intemas com 0 contexte cultural. Nao visa apenas repetir ou resumir 0 pensamento freudiano, mas de alguma maneira
"construir" ou reconstituir a estrutura arquitetonica da obra.
Nao e uma tarefa facil. Freud nao e urn pensador como
Platao, Descartes, Hegel, Heidegger ... Nao se enquadra com facilidade no panteon da historia da filosofia. Nao se reconhece como
filosofo. Sua produCiao te6rica estaria direta e exclusivamente relacionada com 0 mundo da ciencia. Alem disso, 0 discurso freudiano
parte de uma experiencia clinica que nem sempre 0 historiador da
filosofia vivenciou. Sobretudo, 0 pensamento freudiano mobiliza
nossos conflitos e resistencias, atrapalha 0 sono de todos, inclusive
do filosofo.
Apesar de todas estas dificuldades e limita¢es, 0 proprio
Freud autorizou 0 ingresso dos nao iniciados no campo da psicanalise.
Ele mesmo nos introduziu com suas conferencias, seus livros
d~gidos a todos e nao apenas aos psicanalistas. Apresenta-nos
0
obJeto de sua pesquisa, 0 desejo humano "na sua relaCiao mais ou
mesnos conflitual com 0 mundo da cultura, com urn pai e uma mae,
com autoridades, com os imperativos e as interdi~oes, com obras de
arte, com objetivos sociais e fdolos" (36:140)
Em suma, a experiencia e a doutrina psicanalftica nao pertencem ao inefavel. Sao expressoes da experiencia humana comum
e passfveis de compreensao.
Antes de prosseguirmos, porem, nesta tentativa de compreender a psicamllise e suas dimensoes de lebertaCiao implicadas nas
suas descobertas, e necessario definirmos os termos chaves de nossa reflexao: 0 que entendemos por psicanalise, consciencia, liberta~ao?

Pretendo, num primeiro m0n;tent?, apresenta~ 0 problema
da consciencia na psicanalise e suas Imphca~es filosoficas. Em ~eguida, articular 0 t~~a da libertaCiao a partrr da descoberta do lficonsciente psicanalitlco.
.'
. .
Proponho portanto, urn dialogo mter-dlSclplinar entre fil?sofia e psicana&e apesar das resiste~~ias. filosoficas a u.ma teona
que faz explodir os alicerces da consclencla sobre os qualS se .:o~,.
dlS'curso filosofico e nao obstante uma certa autosuficlencla
t rOl
0
.
'lis "f ' d
do fundador da psicanalise ao afirmar que a pSlcana e ara a

se".

.

Tanto a psicanalise como a filosofia nasce.ram do ~eseJo de
destruir os idolos da ilusao e da mentira para gular-se ~lca~ente
elo "deus logos". Segundo Freud, porem, a filosofia tenao traldo 0
~eu deus. Os dois grandes pecados dos filosofos foram: 1- pretender explicar 0 todo a partir do uno, fomecen~o u~a Weltanschauung acabada com ~esposta~ par~. tudo; 2- Nao reconhecer
a
existencia do inconsclente pSlcanahtlco.
,
, .
,
Os filosofos, por sua vez, nao fic~ram .~tras nas suas cntlcas a
psicanalise, dando origem a urn verdadelro d~alogo de SU~d?AS..
A psicanalise, ao teimar em se consl?erar ~ma c~encla ~a
natureza"
conseguiu apenas ser uma mamf~taCi~? da Ideolo~a
cientificista. Ao destruir 0 mito cientffico da ~slca?~lise, algu~ filosofos concluiram, apressadamente,
que a pSlcanalise nada tlnha a

a

oferecer
filosofia.
..'
-'
Hoje, mais amadurecidos,. pSl~~n~l~tas e filosofos e~tao malS
desarmados. Parece que as iromas lll1ClalScederam lu~ar a velha e
nunca ultrapassada sabedoria socratica: sabemos que nao sabem?s.
A psicanalise obriga a filosofia a repensar sua an~~op.ologla e
sua etica, ancoradas secularmente na primazia ?a cons~len~l~.
A fl1osofia, por sua vez, podera beneficl~r a pSlcanahse com
criticas e abordagens diferentes, nem que seJa .re~em?rando-Ihes
que ela e apenas urn dos raios que iluminam a eXlstencla humana e
que "ela so po de fazer contribui~oes, que requerem ser completadas a partir da psicologia do ego" (9:259)
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e~emos que e contra esta concep~iio de consciencia e
que'plisslqUlcO
e mental coincidem, que vai se insurgir Freud A ~
cana e e uma das reac-iles
'
"',
. pSIche tinh
t
d
~~, ao consclenclahsmo que para Nietzsa se oma 0 uma doen~a europeia'.
A palavra "psicanalise" nos e familiar, mas a realidade a que
remete e complexa. Existem hoje varias institui~es psicanalfticas
que se ramificaram em varias dire~es, 0 que nao e necessariamente urn mal. 0 fenomeno evidencia 0 fato de que a psicanalise deixou de ser simplesmente e apenas 'a teoria de Freud'. Os desenvolvimentos da psicanalise sac consideraveis, mas para a finalidade
que nos propomos e suficiente se ater a defini~ao que nos deu
aquele que na Historia do Movimento Psicanalftico escreveu - "a
psicanalise e cria~ao minha ... acho justo continuar afirmando que
ainda hoje ninguem pode saber melhor do que eu 0 que e psicanalise". (10:16)
A psicanalise e urn metodo de investiga~ao do inconsciente,
e urn metodo terapeutico e uma metapsicologia (24). 0 que ela
tern a oferecer para uma nova compreensao da consciencia? ~tern dimens6es de liberta~ao da teoria e na pratica psicanalftica?

A palavra tern uma longa historia. Seus significados variaram
muito e a realidade misteriosa a que remete 0 termo foi interpret ada de multiplas maneiras. (l:l71ss)
Urn dos conceitos mais recorrentes e que se firmou na tradi~ao cartesian a, da qual ainda somos herdeiros, e de rela~ao consigo mesmo.
Trata-se de uma rela~ao com nosso mundo interior ou esperitual que nos permite urn conhecimento imediato c direto, bem
como urn julgamento certo e infalfvel de nos mesmos.
As caracterfsticas da consciencia sac as seguintes: primeiro,
ela engloba todas as manifesta~es da vida psfquica do homem, do
sentir ao raciocinar, ao querer. Nao e portanto uma parte da "alma" ou uma particular atividade do espfrito humano.
Segundo, a esfera da consciencia, portanto, coincide plenamente e totaImente com a esfera da subjetividade, e a mesma do
"eu", do sujeito pens ante.
Terceiro, a auto-evidencia existenciaI do eu e fundamento
da certeza da propria existencia e da certeza de outros conhecimentos que se apresentem a consciencia como 'daros e distintos'.

3.3 - 0 que entendemos por Jiberta~o.
,
hA palavra l~berta~ii? ~ uma especie de bandeira na qual se
~~~r~m
mafXIstas, cnstaos, budistas, psic6logos, humanistas
A palavra assusta ainda algumas ess
'
maneira associada a filosofia marxista lut oas pOlrquee de alguma
minho
' .
,
a ed c asses como 0 ca
rumo a ~~sa~o
para se. chegar a plena liberta~iio dos home~
tema.
pIa e uma socledade finalmente e definitivamente fra-

f

liberta I~dependentem~nte .dos varios contextos em que a alavra
uma a~:~s~p~~~e:e,·ela I~phca.que devemos antes de tudo p~rtir de
ISonco-eXIstenclal da condi~iio huma
h
~: ~n:icioname~tos culturais e estruturais que en~r~v~:o: r:~~~
da~e, j;ti~~ s~?J~~?e~:~~o~ioec,?munitlario on~e liberdade, igualN'
'.
seJam pa avras vas.
partir de~: ,t~~pectIva: hberta~iio evoca urn 'caminhar para' a
tificar os determin~;: de.. No d~curso da palestra tentaremos iden.,
canalise e os caminho~~~~~~~~~~~~~~~~.as
metas apontadas pel a psi4 - Os referenciais te6ricos
Quem nos vai ajudar e
' d
ensaiar algumas
' nos aJu ou a formular as perguntas e
cialmente nos r respos~as e antes de tudo 0 proprio Freud espete 0 tema da ~~~/rtl~OS e co~ferenc~as onde aborda diretamenca~6es das descobert::pc~~ceandOI't~nconsclent~,
,b.em_como as impliE
a I Icas para a clVIhza~ao
meneuti~ ~f;s~nfidodlugaFr,muito nos identificamos' com a herm
Ica e reud realizada
P R'
I ente nos seus dois livros trad 'd
por.
Icoeur, especialtO~.'0 conflito das interpreta~6~~~ eO~Ja~a~ portug~&: cs>mos tftua IVa que nos par
b 'lh
a n erpreta~ao . E uma tencom FreUd mas taemcben, l~nte de fazer filosofia a partir de Freud
,
em a em de Freud.
'

Enfim, para articular 0 discurso psicanalitico com os ideais
eticos libertadores, servimo-nos da contribui~ao de J. Lacan e de E.
Fromm.
o primeiro se colocou explicitamente 0 tema da etica da psicanalise numa serie de conferencias pronunciadas no ana de 59-60
e traduzidas alguns anos atras para 0 portugues com 0 tftulo 'Seminario 7: Etica da Psicanalise'.
o segundo, E. Fromm, e urn dos representantes da £Scola
de Frankfurt, psicanalista, soci610go e fil6sofo. No seu livro 'Religiao e Psicanalise' defende que a teoria e a pratica psicanalitica situam-se dentro de uma mesma e grande corrente humanista libertadora de fil6sofos gregos, orientais, dos prof etas bfblicos e fund adores de religiao.
PRIMElRA

PARTE:

0 PROBLEMA DA CONSCIENCIA
NA PSICANALISE E SUAS
IMPLICA(;6ES FILOSOFICAS

1 - A psicanalise e aRoma filos6fica.
E not6rio 0 fascfnio e a ambivalencia que Roma exerceu sobre Freud. ARoma hist6rica e arqueo16gica se misturava com a
Roma dos papas, centro do cristianismo. 0 Freud revive urn pouco
o drama de Anfbal. Por mais de uma vez chegou, quase que literalmente, as portas de Roma, mas nao conseguiu atravessar 0 Rubicao simb6lico que se interpunha entre ele e a cidade santa.
Da mesma maneira, analogicamente, poderfamos falar de
uma Roma filos6fica, concretamente da Filosofia, objeto de desejo
e recusa em Freud. Por que a ambivalencia de Freud com os fi16sofos e a filosofia?
2 - Freud, a Filosofia e os fi16sofos (4).
Podemos distinguir duas posturas e dois discursos de Freud
com rela<;ao a filosofia e aos fi16sofos. Num primeiro momento, encontramos 0 Freud das cartas, 0 Freud epistolar. Confessa ao amigo Fliess na carta de 2 abril de 1896: "quando jovem meu unico desejo era adquirir conhecimentos ftlos6ficos, e agora que estou passando da medicina para a psicologia estou em via de concretizar esse desejo". (7:276)

.
~epois ~os 40 anos, precisamente a partir da descoberta da
psl~81ise, 0, ~curs~ fre~diano mUd~.Faz questao de considerarse. a-fil6sof~, constItuclOnalmente mcapaz para a filosofia propnamente dit~ (17:75) ,~, frequentemente, chega a parecer antifil~ofo, sugenndo urn dar de ombros" como rsposta melhor as
cnticas deles. (17:44)
..0 ponto d~ ~c6rdia e uma compreensao antagonica e irre~nciliav~l do pslqulSmo humano. 0 inconsciente psicanalitico e
mco~patIvel com a filosofia da consciencia e com a filosofia do inCODSClente.
3 - Da mJtopsicologia 8 Dietapsicologia do inconsciente.
Ao idel?tifi~ar 0 psfquico com 0 mental Descartes criou urn
proble~a habltaclOnal. para 0 inconsciente. Freud esta convencido
que .a hip6tes~ de um mconsciente psfquico e util e necessaria para
explicar as mUltas.lacunas. da consciencia e fenomenos como os soD!t0s,.as parapraxIas, os smtomas neur6ticos. Os fil6sofos da consclencla por sua vez julgavam 0 inconsciente freudiano um filho bastardo da filosofia, um absurdo 16gico.
Os p~ns~dor~ que ~ntuiram confusamente a existencia de
P!~SOS pSlqUlCOS
mconsclentes nao foram capazes de analisa-Ios
~entific~ente.
Enquanto os primeiros fizeram uma mito-psicologIa, proJetando nos ceus metaffsicos as obscuras perce~es
en~OPSlqUICas,
Freud elabora uma metapsicologia. 0 "meta" nao reo e~ep~a 0 transcede~te, 0 para c~a, e sem para 0 profundo, para
si Clentffico. A metapslcologIa freudlana nao desce dos ceus metaffcos, nem a el~ c~ega. Parte da observa~ao dos fatos para se che:~ a uma t~~a~ao, a qual sera sempre condicionada e questioa a pelas exI~enclas da pesquisa cientffica.
Na realidade nao e diffcil montar uma serie de cita~es de
:nsa.dores, franceses, alemaes, engleses, onde nos falam de um inSc:~ente. Pascal, Melebranche, Leibniz, Hume, Fichte, Goethe,
sio
~,Herbart, Fechner, Hartmann, Schopenhauer, Nietzsche ...
10~8lS~e 50 autores (40) que ja haviam levantado hip6teses anadianas~' vezes, surpreendentemente perecidas com as teses freuCOn S?m? Freud se posiciona diante de tantas divergencias e
vergcnClas?

Distingue ele tres categorias de pensadores:
1<1 - A maioria dos fi1osofos, especialmente os academicos,
herdeiros do consciencialismo cartesiano, nao chega nem a admitir
a hipotese do inconsciente, devido a falta de familiaridade com metodos de trabalho cientffico e com 0 estudo direto dos fenomenos
mentais, especialmente patologicos. (8)
29. - Os que chegaram a falar do inconsciente 0 tornaram
uma no<;ao tao mistica, indemonstnivel e obscura que com 0 inconsciente psicanalftico tern em comum apenas 0 nome.
3<1 - Alguns poucos, como por ex. Lipps, Schopenhauer,
Nietzsche, que chegaram a intui<;6esmuito proximas as da psicanalise, eram pouco conhecidos de Freud. Aos primeiros caberia 0 merito da prioridade da descoberta, a ele 0 da originalidade por ter
chegado ao inconsciente psicanalftico nao pelo facil caminho da intui<;aofilosofica, mas pelo arduo caminho da investig]~ao cientffica.
(10:25)

A descril$ao dos resultados da pesquisa cientffica do incosnciente se encontra no famoso artigo metapsicologico de 1915, escrito em menos de urn mes - de 4 a 23 de abril de 1915 - mas, sem
duvida, a produl$ao mais importante de todos os escritos teoricOs de
Freud.
o termo inconscinete pode ser entendido de varias maneiras. De urn ponto de vista topognifico ele designa 0 'latente', 0 material que nao esta na consciencia, mas que pode tornar-se consciente.
De urn ponto de vista dinamico ele e 0 recalcado, 0 exc1ufdo.
Algo do nosso psiquismo nao apenas nao esta na consciencia, mas
nao pode estar, porque e inaceiHivel e expulso da consciencia.
De urn ponto de vista sistematico, a inconsciente e "0 outro", uma outra coisa, me1hor, urn outro neutro que mais tarde
Freud retoma explicitamente atraves da palavra Id.
o que chama aten~ao neste 'aparelho da alma' ou aparelho
psfquico e a descoberta de alga radicalmente novo que funciona
sem a nosso consentimento e que nos determina em toda uma serie
de processos tais como as sonhos, as sintom as neuroticos, as atos
falhos, as chistes.

Nesta ~rime~a topica se tern a impressao que a inconsciente
e algo que se Identifi~a com 0 recalcado, precisando procurar a rec~!ca~te ?~m outro SIStema, 0 pre-consciente-consciente. A expenenCla clinica, porem, levou Freud alguns anos mais tarde a per _
ber que a re.ealcante tambem ele e inconsciente. Em outras pa~vras, a propna d~~esa e inconsciente. Assim, em 1923 Freud nos da
uma outra descn~ao do aparelho psfquico no seu livro 0 Ego e 0 Id
(11). Fa~a-nos ~o Id, d~ Ego e do superego. A introdu~ao do Id
to~a 0 mconsc!ente maIS estranho, mais perto de uma for~a vital,
~aIS desconhecldo, acentua a evdcncia do impessoal, do que e radlcalmente estranho ao sistema superior.
. 0 conflito psfquico nao se daria entre a consciente e 0 inconscmte, mas entre duas partes do ego.
A~ comp~rarmos as duas topicas notamos que a segunda
~taA m~llto ~ro~a
de urn certo antropomorfismo. Fala-se das
InstanCtas pSlqUlCascomo se fossem personagens reais atuando
dentro de nos.
'
'.'0 campo intrasubjetivo - escreve Laplanche - tende a ser
conce~ldo segundo a modelo de rala<;6es intersubjetivas, as sistemas sac aprese~tados co~o ~essoas realmente autonomas da pessoa. ~esta medtda, a teona clentffica do apare1ho psfquico tende a
aproXimar-se da forma fantastica como 0 indivfduo se concede e
ate se constroi" (30:661).
Na p~eira topica a termo inconsciente e tornado mais como_substantIvo, lugar dos representantes das pu1soes. As representa<;oesb~cam u~ acesso ate a consciencia (retorno do recalcado),
mas.devldo a a<;aoda censura so conseguem chegar de forma distorclda.
mo .N~ segunda topica a termo inconsciente e tornado mais coS adJetIvo que caracteriza tanto 0 Id como em parte a Ego e 0
~perego. 0 que resta de comum entre 0 inconsciente e a Id na-o
sao ne m as limi·tes, nem as conteudos, mas 0 modo de funcionamento, atraves do processo primario.
Ii a ao0 term? 'Unbewust' (inconsciente), apesar de sua estreita
d: ~. co_~ 0 td, permanecera ate a fim como a pedra fundamental
d pSlcanalISena qual podemos trope~ar. au torna-Ia pedra angular
e uma nova antropologia.
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5 - A revolu~o psicanaUtica e as quest6es IDos6ficas novas.
Para quem teve uma forma~ao filos6fica tradicional 0 ~ncontro com a psicanalise e um encontro perturbador. Tem-s~ a~pressao que nao e um aspecto ou outro da filosofia que a pSlcanalise questiona, e 0 edificio filos6fico no seu todo qu~ e abalado. 0
inconsciente psicanalitico coloca um probl~ma .C~Clal para 9-uem,
de alguma maneira, e filho cultural do consclenclalismo carteslano.
o "c6gito", pedra angular ~a filosofia modema, e colocado
em questao. 0 ser do homem, deltado etemamente no ber~ esplendido da consciencia filos6fica, e obrigado a levantar-se e buscar
outros fundamentos. A pr6pria consciencia permanece 6rfa de sua
certeza.
.
at
A psicanalise nos obriga a pecorrer .um ca~o
a~. ogo ao
de Platao. Partindo da convi~ao parmenidlana da 1ID~tabilidade~o
ser e obrigado a reconhecer no "Sofista" que a questao do ser e tao
obscura quanto a do nao-ser.
.
.
.
Os fil6sofos, igualmente, partmdo do c6gtto cart~lano,
serao obrigados pela psicanalise a r~nh~r
que a questao da
consciencia e tao obscura quanto a do mconsclente.
.
Naturalmente, 0 repensamento da no~ao de consclencla e~gira, como consequencia a formulac;;aode u~a nova ~ntropo!ogta
que dialeticamente consiga integrar 0 consclente e 0 mconsclente
hu~ano numa nov; filosofia do sujeito. Que ~~)Vavisao do hom~m
vai emergir? Como va~ ser este homem,. ~uihbrand~-~e prec~namente entre rauo e loucura, responsabihdade e fragllidade, lib.erdade e determinismo, herenc;;abiol6gica e heranc;;acultural, destmo
e hist6ria?
A psicanalise nao fomece as respos~~, ~penas algumas contribui¢es para uma nova filosofia da consclenCla.
A consciencia de si e indubitavel, afirmava Descartes. Posso
duvidar de tudo menos da minha consciencia que duvida. (5:46)
Mas nos 'diz a psicanalise: consci~~ci~ certa nao. e sempre e
necessariamente sinonimo de uma consclenCla verdadelra.
famoso e enigmatico fragmento p'\rmenid~ano "ser e ,Pensar sac uma
unica e mesma coisa" nao nos autonza a concluIT que certeza e
verdade coincidem. Minha consciencia pode estar certa, mas ser
urna consciencia falsa.
A critica a esta concep~ao de consciencia singular, q~e se
identifique com seUS conteudos irnediatos, nao e estranha a traA'

•
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di~ao filos6fica. A adequa~ao da mente a coisa (adequatio mentis
ad rem), no nosso caso da consciencia a pr6pria consciencia, da
consciencia de si mesmo, nao e algo de pacffico e de imediato. Existe uma inadequa~ao inicial, uma distancia entre certeza (pretenso
saber) e saber verdadeiro da consciencia. A critica radical se da
com a psicanalise. A consciencia filos6fica precis a de conversao. 13
necessario deixar de olhar para 0 pr6prio umbigo, renunciar a
'cren~a narcfsica de ser possuidora de certezas, mudar 0 foco de
aten~o, de si mesma para 0 nao claro, 0 nao pens ado, 0 nao dito.
que podemos afirmar da consciencia depois de Freud?
o fil6sofo que leva a serio as armadilh~ da consciencia nao
podera mais fazer uma filosofia do sujeito que coincida com uma fllosofia da consciencia. Descartes chega a certeza do c6gito, partindo da duvida das coisas. A psicanatise introduz a duvida exatamente
la onde Descartes tinha encontrado a certeza.
"0 que emerge dessa reflexao e um c6gito ferido; um c6gito
que se p6e, mas nao se possui; um c6gito que s6 compreende sua
verdade originaria na e pela confissao da inadaqua~ao, da ilusao, da
mentira da consciencia atual". (36:147)
Em outras palavras, para se chegar a verdade do "eu" e necessario ultrapassar as ilus6es do "mim". E um caminho mais longo.
Nio podemos confiar nos dados imediatos da consciencia. Paul Ricoeur resume tudo numa frase sugestiva: "a consciencia nao e origem, mas tarefa" (36:94). Como entender esta afirmac;;ao?
Depois de Freud, 0 psiquismo nao pode ser mais representado por um cfrculo cujo centro e a consciencia. A insistencia de
Fr~ud sobre 0 inconsciente parece reduzir 0 psiquismo a um cfrculo
cuJo centro e 0 inconsciente, cabendo a consciencia debater-se na
periferia, pobre diabo, servindo a tres senhores: old, 0 Superego e
a realidade. (12:99). Na verdade, as vezes se tem a impressao que 0
~gO e esmagado pelas superpotencias do Id e do Superego, 0 que
devou Sartre a ironizar 0 poder do ego, comparando-o a autonomia
~ran~a, espremida entre as superpotencias da America e da
mao Sovietica.
No entanto a XXXI das Novas Conferencias Introdut6rias
sabre Psicanalise, a Dissecac;;aoda Personalidade Psfquica, termina
COmuma afirma~io surpreendente: "Prop6sito (da psicanalise) e,
na verdade , fortalecer 0 ego, faze-Io rnais independente do supe~ego, ampliar seu campo de percep~ao e expandir sua organiza~ao,
t e maneira a poder assenhorear-se de novas partes do id. Cnde esava id, all estara 0 0 ego". (12:102)
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Nesta perspectiva a consciencia nao e mais urn dado e sim
uma tarefa. 0 inconsciente, 0 id e 0 ponto de partida, a origem, 0
destino.
Uma hermeneutica redutora interpreta 0 homem a partir do
seu passado, unico animal prisioneiro de sua infancia. Uma hermeneutica progressiva interpreta 0 homem a partir do seu futuro.
cabe a cada urn integrar dialeticamente 0 arke e 0 telos, sua arqueologia e sua teleologia, regressao e progressao, inconsciente e
consciencia, destino e hist6ria.
o homem, portanto, e encarado como her6i tragico. 0 termo tragico nao e usado aqui num sentido apelativo de desesperado,
catastr6fico, mas no sentido que a tradi<;ao classica da literatura e
da mitologia grega nos consignou. 0 her6i grego e 0 homem qu~
luta contra 0 destino, que quer fazer de sua vida uma hist6ria. A
palavra do deus que desvela e petrifica 0 futuro, 0 her6i grego reage com a rebeldia de quem quer ser senhor do seu pr6prio destino.
Situa-se, assim,.numa 'tensao dialetica entre 0 ja definido pe10 oraculo e 0 ainda nao acontecido; entre a predestina<;ao e 0 iIpprevisfvel; entre a realiza<;ao de uma profecia e a realiza<;ao do desejo criador.
.
A psicanalise relembra a cada urn que, apesar dos deternunismos do inconsciente, ainda nos resta urn espa<;o de liberdade
que deve ser conquistado. Nao estamos necessariamente conctenados e presos para sempre a urn passado. E verdade que 0 infantil e
o nosso destino. Ancorados na infancia corremos 0 risco de repetir
comportamentos estereotipados, mas e igualmente verdade que
existe a possibilidade de levantar as aDCOrase de aventurar-se 'por
mares nunca dantes navegados'.

aprende com Freud que 0 ego e apenas urn 'palha<;o de circo , que
tenta fazer crer aos seus espectadores que tudo 0 que ocorre no picadeiro e obra sua" (33:399).
As rea~es foram muitas e provenientes de varias frentes. 0
pr6prio Freud as analisou no famoso artigo 'As resistencias a psicanalise' (13).
Sabemos, porem, que 'a peste psicanalftica' nao demorou
muito tempo para ser absorvida e metabolizada pelo sistema capitalista burgues.
. As crfticas.habitu~is, concentradas contra 0 chamado pansexualismo da .teon~ fr~udlana d~ neuroses, impediram de perceber
aspectos malS radicalS e potenclalmente revolucionanos na descoberta do inconsciente psicanalitico.
Aflnal, sugerir uma maior toledincia e compreensao da sexualidade humana e inscrever mais uma causa na grande bandeira
da ideologia liberal.
Superado 0 impacto e as rea~es da classe media europeia
do sec. XIX, nosso seculo nao demorou em aderir a causa de uma
visao mais complacente da sexualidade.
2 - A ideologiza~o da psicanalise.
. MinaI, por que a psicanalise se trans[ormou de uma teoria
radIcal numa teoria reacionaria de adapta<;ao? Nao e facil compreender como se passa da queima dos livros de Freud em pra<;apublica a uma pacffica aceita<;aodas teses psicanalfticas.
!'l a verdade, tanto a maioria dos psicanalistas, quanta de
~us c~IeJ.ltes,~rovinham da mesma classe media intelectual urbana.
.s ob~etlvos VISadosnao eram sociais e sim individuais se nao indiVIduahstas:nao sofrer mais do que os membros comuns de sua clas-

se.

1 - As resist@ncias a psicanalise
A novidade do insconsciente psicanalftico foi urn duro golpe
ao narcisismo humano. Ap6s a revolu<;aocopernican a e darwiniana
a psicanalise deu urn golpe mortal: 0 homem nao e senhor nem na
propria casa. "Tendo deixado de habitar 0 centro do Universo e de
ter 0 direito a se considerar 0 topo da cria~ao, 0 ser humano

b
Segundo E. Fromm "nao queriam ser homens livres mas
s~~~ues~s.bem sucedidos, nao queriam pagar 0 pre<;o radic;} que
eXlbido pela mudan~a do predomfnio do ter para 0 do ser"
(25 :111).
atit d AIem d? mai~, a p~6pria teori~ psicanalftica parece levar a
Co u es de resIgna<;aoSOCIal.Se na ongem dos disturbios psicologi)(U~i:eescond~ uma inc~~acidade ,de lidar .com ~eus problemas setic ' com mUlta probabI1ldade val se neghgenclar uma analise crfados fatores socio-economico-polfticos que estao Jiretamentc

na origem de uma patogenese social e, indiretamente, de uma psicopatologia individual. 0 radicalismo politico foi ~ncarado como filho de um complexo de Edipo mal resolvido e 0 ideal sugerido parecia ser 0 do homem da classe media liberal.
Apesar deste 'pecado' que alguns querem imputar a psicanalise, ou melhor, a certos psicanalistas ou a certas praticas psicanaliticas, e for~so reconhecer que ela e portadora de uma potencialidade revolucionaria. Ao desmascarar nossas ilus6es e as ideologias
politicas e religiosas, a psicanalise deu uma grande contribuic;ao a
tentativa milenar do homem para libertar-se de suas ilus6es pessoais e sociais.

3.1 - 0 m~todopsicanalitico.
E sabido que Freud chegou progressivamente e quase tateando
descoberta da psicanalise. 0 encontro com Charcot em
Paris, a parceria com Breur em Viena, sua pr6pria auto-analise, 0
estudo dos sonhos e, especialmente, sua pratica clinica afastaram
cada vez mais 0 Freud medico da atitude autoritaria que caracterizava a rela~ao medico-paciente nos fins do sec. XIX.
Adotando a hipnose, inicialmente, passando pelo metoda
catartico e da sugestao direta, chegou ao metoda da associa~ao livre gra~a a uma mulher. Seu nome e Emmy von N., pseudonimo de
Fanny Moser, uma baronesa de meia idade que Freud tentou curar
com 0 metoda hipri6tico.
Quando Freud a interrompia com suas perguntas insistentes
ela, muito rispidamente, pedia a Freud que parasse de perguntarlhe de onde veio isso ou aquilo, mas que a deixasse contar 0 que ela
tinha a dizer.
Em 1918 Freud confessa a sua filha que Frau Emmy lhe ensinou algo mais: 0 tratamento pela hipnose e um procedimento inutil e sem sentido.
Freud abandona a hipnose e a sugestao e come~a a adotar 0
metodo da associa~ao livre que 0 acompanhara ate a morte.

a

(27:80-81)

Vamos tecer algumas rapidas considera¢es para destacar 0
al~ce revolucionano e a dimensao libertadora do metodo psicanalftico.
A tecnica da associa~ao livre naoapenas se revelou mais eficaz do que os met~~ anteriores, n;tasrepresentou urn importante
aw:o~ para a condi~ao humana. A loucura' humana nao precisara
, ~81S ser acorrentada, nem ffsica, nem simbolicamente. Ao contrano, .ela e h"bertada, podera ter cidadania no mundo dos homens e 0
paClente ser tratado como "sujeito humano" e nao objeto de interven~o medica.
E verdade qu~ Charcot arriscou todo 0 peso do seu prestfgio
n~ tratamento m81Shurnano das neuroses, especialmente da histena.
A hipnose, porem, que ele conseguiu retirar do charla tanismo e al~ ao nivel de uma abordagem cientffica continuava a ser
urn met?do autoritario e tragica.expr~ao da pretensa onipotencia
do medico. 0 metodo da assocla~o livre, ao contrano reconhe~ra no paciente um saber implicito que deve ser respeit~do e valonzado, acabando desta manerracom a relac;ao de domina~ao que
caracterizava os demais metodos clinicos.
Quando at.gue~ pr<><:urau~a ~j~da terapeutica e porque se
encontra nurna sltua~o exIStenclal limite que sozinho nao consegue transpor.
Ha ~ ~ofrimento, manifesto nos sintomas, que pede alivio
e urna decifra~ao. Eles falam uma linguagem que seu portador nao
-entende.
~guem (0 ~nalista) ~~v~ saber ler a misteriosa linguagem
metaf6nca e tr~duzrr-lhe 0 slginificado, 0 porque do sofrimento.
. ~ ~alista, portanto, o.cliente confere um suposto saber.
~o unagmano do cliente 0 analista tem a chave explicativa dos sinom?s, tem 0 saber competente, ocupa 0 lugar da palavra revelado-

ra.
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0 analis~a, porem, sabe que nao sabe e que 0 verdadeiro saciar ~t8. no cliente. Na medida que aceita verbalizar suas asso~
~vres, algo sera dito alem do que e pens ado. Nao e apenas
: SUJ~ltOque fala, mas um sujeito que e falado pelo "outro", pelo
IinCOnsclente,. caben?o a? analista escutar pacientemente esta
etc~~gem felta de sil8nclOs, de atos falhos, lapsus liguae, sonhos

