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O Inconsciente 

O Espectro familiar que anda comigo,  

Sem que pudesse ainda ver-lhe o rosto,  

Que umas vezes encaro com desgosto  

E outras muitas ansioso espreito e sigo.  

 

É um espectro mudo, grave, antigo,  

Que parece a conversas mal disposto...  

Ante esse vulto, ascético e composto  

Mil vezes abro a boca... e nada digo.  

 

Só uma vez ousei interrogá-lo:  

Quem és (lhe perguntei com grande abalo)  

Fantasma a quem odeio e a quem amo?  

 

Teus irmãos (respondeu) os vãos humanos,  

Chamam-me Deus, há mais de dez mil anos...  

Mas eu por mim não sei como me chamo...  

 

Antero de Quental, in "Sonetos"  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como disciplina autónoma, no âmbito das ciências psicológicas, a Psicologia da 

Religião foi inaugurada por William James com o seu trabalho, hoje considerado um 

clássico, Varieties of Religious Experience: A Study of Human Nature de 1902, apenas 12 

anos depois de disputar com Wundt a “paternidade” da Psicologia como disciplina 

científica com a publicação dos seus Principles of Psychology. 

 

A psicologia da religião emerge como área científica, no interior da Psicologia tendo 

como objecto a investigação das “raízes” psíquicas dos fenómenos de natureza religiosa. 

Com efeito, enquanto actividade humana, a prática religiosa envolve comportamentos 

(rituais e atitudes de prece e adoração), cognições (desenvolvimentos doutrinários e 

crenças) e afectos, todos inseridos em relações verticais com a Transcendência e 

horizontais com outros membros da comunidade de crentes (onde se desenvolvem 

dinâmicas de grupo) e com outros seres humanos em geral. 

 

Ora, condutas, cognições, afectos e relações interpessoais, são o objecto específico das 

ciências psicológicas pelo que se abre legitimamente um campo de investigação, hoje já 

bem estabelecido e para o qual também Freud deu uma valiosa contribuição, não se 

cansando de estudar o tema em numerosas obras e referências, entre as quais Totem e 

Tabu, O Futuro de uma Ilusão e Moisés e a Religião Monoteísta. 

  

Filho do seu tempo, Freud sempre assimilou a religião à psicopatologia, defendendo 

que a religião equivale a uma neurose obsessiva universal. A verdade é que a psicanálise 

pós-freudiana sofreu, com o passar do tempo, mudanças profundas ramificando-se desde a 

psicologia do ego até à psicanálise relacional, passando pelas teorias neokleinianas e de 

relação de objecto, intersubjectivas e interpessoais, psicologia do self e psicanálise 

lacaniana. Em todas estas correntes teóricas existem autores que se debruçaram sobre a 

religião chegando por vezes a conclusões bem diferentes dos veredictos freudianos sobre 

o carácter patológico da religião. 

 

Abre-se aqui uma interessante possibilidade de investigação pretendendo o presente 
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trabalho contribuir para a elucidação dos fundamentos psicológicos da religião a partir 

dos principais desenvolvimentos da psicologia psicanalítica contemporânea. 

  

Atribui-se a Malraux a célebre afirmação de que o século XXI será religioso ou não 

será.
1
 Com efeito considerada declinante ou pelo menos adormecida durante os séculos 

XIX e XX, pelo menos na Europa, a religião conhece um recrudescimento de interesse 

neste nosso século e manifesta-se mesmo, para o bem e para o mal, como força propulsora 

muito importante de mobilização de povos e culturas assim como manifesta linhas de 

clivagem civilizacionais por longo tempo ignoradas, não sem que um preço muito alto 

tenha sido pago. A este respeito, referindo apenas acontecimentos com impacto noticioso 

neste milénio, a tragédia de 11 de Setembro de 2001, os tumultos relacionados com o 

vídeo intitulado Inocence of Muslims, a influência do chamado Tea Party na política 

norte-americana, a chamada Primavera Árabe, o impacto da renúncia de Bento XVI, os 

actuais movimentos islâmicos populares no Egipto e na Turquia, a guerra civil na Súria e 

a nova atitude do papa Francisco, recolocaram a religião nos cálculos geopolíticos e 

fizeram perceber que longe de ser uma atitude arcaica, destinada a desaparecer com o 

avanço da ciência, a atitude religiosa mergulha as suas raízes bem fundo na mente 

humana e parece vir responder a necessidades psíquicas dificilmente substituíveis. 

 

Paralelamente aos acontecimentos políticos também a nível científico cresce o 

interesse pelo estudo dos fenómenos religiosos, da História à Sociologia, da Psicologia às 

Neurociências. Não deixa de ser surpreendente este interesse até vindo da parte de 

cientistas cujos interesses de investigação estão aparentemente distantes da religião como 

é o caso exemplar do mundialmente célebre biólogo Richard Dawkins, autor do polémico 

best-seller Deus – Um delírio (2006), logo desencadeando várias respostas entre as quais 

O Deus de Dawkins de Alister McGrath (2008) ou Atheist Delusions de David Bentley 

Hart (2009). 

  

Já em 1994, o papa João Paulo II defendia que faz mais sentido nos nossos dias falar 

de religião e de Deus do que em épocas mais recentes, devido ao facto de que a 

mentalidade positivista que cresceu quase sem resistência entre os séculos XIX e XX se 

                                                 
1
 O que Malraux de facto escreveu no L’Express de Maio de 1995 referindo-se curiosamente a Freud e à 

psicanálise foi: Desde há cinquenta anos que a psicologia reintegra os demónios no homem. Tal é o 

balanço sério da psicanálise. Penso que a tarefa do século vindouro, perante a mais terrível ameaça já 

conhecida pela humanidade, vai ser a de reintegrar os deuses. 
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encontra actualmente em retirada, permitindo ao homem contemporâneo redescobrir o 

Sacrum, mesmo que de modo difuso, sem o saber nomear com precisão.  

 

Também Olhig (2007) chama a atenção para o interesse religioso acentuado, 

característico da nossa situação pós-moderna, bastante orientada para necessidades 

individuais, que nem sempre encontram resposta nas tradicionais religiões mundiais, pelo 

que as pessoas se voltam para outras “ofertas de salvação” adoptando, por exemplo, 

aspectos das religiões do Extremo Oriente ou procurando os chamados novos movimentos 

religiosos (Borau,2008; Partridge, 2006), passando eventualmente pelas chamadas seitas 

religiosas (Ikor,1996; Neves,1998) ou pelo esoterismo New Age (Vernette,1995) ou 

porventura criando religiões particulares com combinações individuais de elementos 

destas várias propostas.  

   

Os fenómenos religiosos compreendem pensamentos, emoções e comportamentos 

pelo que sendo estes fenómenos de natureza psicológica podem legitimamente ser 

estudados pela psicologia o que tem sido feito praticamente desde a autonomização da 

psicologia como disciplina científica. 

 

Não deixa de ser curioso verificar como as grandes figuras da história das ciências 

psicológicas, nomes como Fechner, Wundt e Freud na Europa e James ou Allport nos 

EUA se interessaram e escreveram sobre religião o que também aconteceu, como 

veremos, com outros nomes maiores da história da psicanálise.    

 

Como corrente psicológica a psicanálise tem contribuído, desde Freud, para o debate 

e elucidação dos fundamentos psicológicos da religião sendo o maior interesse do 

trabalho aqui apresentado a clarificação, a partir de perspectivas psicodinâmicas 

contemporâneas dos significados psicológicos dos fenómenos religiosos. 

 

Esta clarificação pretende também contribuir para o debate contemporâneo sobre a 

atitude de compreensão da religiosidade dos pacientes nos settings clínicos. São comuns 

inúmeras divergências e mal-entendidos que resultam dos desencontros de crenças dos 

psicólogos e psicoterapeutas (muitas vezes ateias ou agnósticas e pretensamente 

“cientificas) com as dos pacientes (muitas vezes religiosas e interpretadas pelos primeiros 

como ilusões pré-científicas). 



 

 

12 

 

 

Tem sido revelado pela investigação sobre a relação clínica (LaMothe,1998; 

Graetz,2004) a relativa ausência de atitudes empáticas no que respeita às experiências 

religiosas dos pacientes no setting psicoterapêutico. Por vezes trata-se de uma desatenção 

selectiva das expressões de natureza religiosa ou espiritual, o que as exclui da área 

intersubjectiva e comunica subliminarmente a sua proibição ao paciente. Estes acabam 

por associar vergonha ou culpa a estas experiências, o que conduz à não integração de 

aspectos do self sentidos como fundamentais. 

 

A espiritualidade pode ser o “ponto cego” tanto da teoria como das práticas 

psicanalíticas e psicoterapêuticas e a elucidação psicodinâmica destes fenómenos pode 

proporcionar uma abordagem similar à de quaisquer outros temas, sem o preconceito de 

que revelam ilusões infantis ou patológicas à partida.    

  

Este estudo ora apresentado situa-se portanto no entrecruzamento dos domínios da 

Psicologia, da Psicopatologia, da Psicanálise e da História da Psicologia, por um lado, e 

da Religião por outro. O projecto de investigação desenvolve-se à volta de um 

questionamento fundamental, no âmbito da disciplina psicológica conhecida como 

Psicologia da Religião: serão os resultados da investigação psicanalítica contemporânea, 

relativamente às raízes psicológicas da religião, concordantes com as primeiras ideias de 

Freud sobre o tema? Tendo sido um dos primeiros autores da área da psicologia a 

debruçar-se extensivamente na elucidação psicológica dos fenómenos religiosos, Freud 

chegou às conclusões não apenas, como acima referido, de que a religião era um 

equivalente patológico colectivo da neurose obsessiva individual como também concluía 

pela célebre tripla função psicológica da “invenção” humana dos deuses a saber: 

protecção das vicissitudes da vida, reconciliação com as injustiças do Destino e assegurar 

um sentimento de cuidado pessoal por parte de um Pai idealizado. 

 

De realçar que o questionamento básico da nossa investigação está relacionado 

mas é distinto de saber que relações podem ter a religião e a psicopatologia enquanto 

campos separados. Neste âmbito caberia estudar entre outros fenómenos psicopatológicos 

os delírios de temática místico-religiosa dos doentes psicóticos, a ideação obsessiva de 

temática religiosa (impiedade, escrúpulos, imagens sexuais) ou os rituais compulsivos 

ego-distónicos da neurose obsessiva ou ainda a relação de certas conversões religiosas 
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com determinados tipos de personalidade patológica, nomeadamente histriónicas ou 

narcísicas, que tivemos já ocasião de apontar noutro lugar (Amorim Rodrigues, 2007) ou 

ainda, já na fronteira entre a psicopatologia e a neurologia, certas crises epilépticas 

parciais complexas de localização temporal que podem ocorrer com hipergrafia e híper-

religiosidade (Watts, 2000). 

 

Estas seriam relações que vamos designar como extrínsecas, contrastando com a 

nossa interrogação da existência de uma relação intrínseca entre os dois campos ou seja 

saber se a religião é intrinsecamente patológica como defende Freud. Estamos aqui numa 

questão epistemológica central da própria Psicopatologia, enquanto ciência do 

funcionamento mental perturbado, que é a de saber se a sua grelha de leitura pode 

estender-se sem mais a áreas da actividade humana que, à partida, estão dela desligadas. 

Refiro-me a diagnósticos e leituras psicopatológicas, a partir de obras de arte ou dos actos 

de grandes figuras históricas, nomeadamente grandes líderes ou fundadores de religiões 

considerados perturbados e etiquetados devido ao a priori da similitude entre certos 

fenómenos religiosos e psicopatológicos. Muitas das grandes figuras religiosas tais como 

Jesus, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Francisco de Assis, Teresa de Ávila, 

Inácio de Loyola, Mohamed, Siddhartha Gautama, Lao-Tsé, Gandhi ou até simples leigos 

que viveram intensamente dúvidas de natureza religiosa como Pascal ou Tolstoi, entre 

muitos outros, não escaparam ao rótulo diagnóstico.    

 

Ainda em vida do Mestre vienense e sobretudo após a sua morte, a psicanálise pós-

freudiana vai desenvolver-se e ramificar-se teoricamente com novas correntes que 

propõem conceitos e expõem descobertas que, em muitos pontos, se afastam do carácter 

dogmático das posições freudianas. A muito mais recente psicanálise relacional 

americana, as teorias das relações de objecto e neokleinianas, herdeiras dos trabalhos de 

Melanie Klein, em Inglaterra, e a corrente continuadora das propostas de Jacques Lacan, 

em França, entre outras, trazem contribuições muito significativas para a compreensão do 

funcionamento mental humano. 

  

Pretende-se investigar se, a partir destes novos pontos de vista, há repercussões 

significativas no âmbito da psicologia psicodinâmica da religião, eventualmente chegando 

a conclusões diferentes sobre os fundamentos psicológicos da religião, daqueles a que 

chegou o pai da psicanálise. Surgem deste modo novas questões a que se procura dar 
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resposta: 

 

Terá a religião um carácter necessariamente psicopatológico ou pelo contrário 

pode contribuir, em alguns casos, para a protecção da saúde mental? 

 

Terá a crença em Deus sempre como base psíquica a tripla função, acima referida , 

ou estará, de maneira mais complexa, imbricada com a formação do self e da identidade 

psíquica? 

 

Pode a psicanálise elucidar de modo completo a interpretação dos fenómenos 

religiosos ou necessita da contribuição de outras disciplinas científicas nomeadamente as 

neurociências ou a psicologia fenomenológica? 

 

A pesquisa realizada com vista à elaboração destas questões almejou os seguintes 

objectivos: 

   

1- Expor de modo sintético o desenvolvimento histórico da Psicologia Psicanalítica da 

Religião e delimitar o seu âmbito no conjunto das ciências psicológicas. 

 

2- Sintetizar as contribuições de Freud para a psicologia da religião com recensão crítica 

das suas obras sobre o tema. 

 

3- Investigar as repercussões das teorias Culturalista (Erich Fromm), da Relação de 

Objecto (Meissner e Rizutto a partir de Winicott), da Psicologia do Ego (Erik Erikson) e 

do Self (Heinz Kohut e Pamella Holligam), da Psicanálise Relacional (James Jones) e  da 

leitura do funcionamento inconsciente a partir dos recentes desenvolvimentos da Lógica 

(Bomford a partir de Matte Blanco), na elucidação psicanalítica da religião. 

 

4- Avaliar comparativamente estas diferentes contribuições com os resultados 

anteriormente obtidos a partir da recensão da obra freudiana. 

. 

5-  Analisar a evolução do pensamento psicanalítico sobre a religião a partir do exame dos 

artigos publicados sobre este tema no órgão oficial da Associação Psicanalitica 

Internacional (IPA), fundada pelo próprio Freud - o International Journal of Psycho-
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analysis.  

 

Se nos propomos seguir o caminho trilhado por Freud, que se debruça sobre os 

fenómenos religiosos, tomando como ponto de partida o método e as descobertas da 

psicologia profunda, é porque as suas posições constituem um momento crítico com 

vastas repercussões no pensamento contemporâneo sobre a religião. 

 

Não que a crítica freudiana seja particularmente original. Ateu antes de ser 

psicanalista, é impossível não ver nas posições de Freud a influência iniludível da 

Weltangchauung positivista do seu tempo. Que a representação de Deus, como defende, 

não seja mais do que o resultado da projecção hipostasiada das figuras parentais é a 

repetição modernizada da ideia central de A Essência do Cristianismo de Feuerbach 

publicada em 1841 quase 90 anos antes de O Futuro de uma Ilusão, onde Freud explana a 

sua tese
2
. Tem disso consciência o nosso autor que não esconde a falta de originalidade da 

sua posição, afirmando que nada acrescenta na citada obra que outros não tenham já 

afirmado anteriormente. Porque insistirá então na publicação de uma obra considerada por 

si posteriormente como frágil e em relação à qual exprimiu mais do que uma vez o seu 

descontentamento? O próprio Freud explica em carta a Pfister que se trata de obedecer a 

uma ordem das suas conexões inconscientes a qual não está na sua mão resistir 

(Rizutto,2001). 

 

Como ponto de apoio para a crítica à crítica freudiana, teríamos aqui aberto um 

possível caminho, que não seguiremos, ensaiando uma psicanálise do próprio Freud e 

demonstrando (como outros já fizeram)
3
 que Freud se serviu da psicanálise (neste caso 

especifico, da aplicação do método à religião) para corroborar posições prévias à própria 

investigação, viciando os resultados no sentido de ir ao encontro do seu ressentimento, 

fruto de dificuldades vividas em relação a experiências pessoais infelizes com instituições 

e práticas religiosas do seu tempo. Não seguiremos por essa via na medida em que nos 

afastaríamos do âmbito da investigação das ideias, do puro debate conceptual em direcção 

a outros caminhos embora também legítimos, ensaiando exercícios de psicanálise 

aplicada. Interessa-nos mais, através dos textos, tentar responder à questão central que se 

                                                 
2
 O primeiro a chamar a atenção para a inspiração de Freud em Feurbach foi Pfister, ligação difícil de 

confirmar dada a relutância de Freud em revelar as suas leituras filosóficas. 
3
 Cf Rizutto (2001) Porque Freud rejeitou Deus? 
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propõe como objectivo principal do nosso trabalho. É possível, partindo dos mesmos 

pressupostos da teoria psicanalítica, chegar a resultados diferentes de Freud no que 

concerne à religião? 

 

 A tentativa de resposta envolverá dois momentos sequenciais: examinar o 

percurso do pensamento freudiano para aí procurar descortinar a exactidão da sequência 

lógica da aplicação da teoria psicanalítica à religião, com especial atenção aos elementos 

estranhos à psicanálise de que Freud se tenha servido. De seguida, investigar a que 

conclusões outros autores chegaram, no âmbito da psicanálise pós-freudiana, servindo-se 

dos mesmos pressupostos teóricos fundamentais no esforço de elucidar as raízes 

psicológicas da religião. 

 

Tratando-se de uma investigação de âmbito teórico está implicada uma 

metodologia de investigação que proceda à recensão e análise dos textos psicanalíticos 

mais relevantes que se debruçam especificamente sobre a religião e sua comparação, 

explicitação e crítica reflexiva. 

 

Procedeu-se, neste sentido, aos seguintes passos de investigação e critérios de 

inclusão: 

 

A - Na primeira parte: 

 

1- Foram identificados, a partir do índice remissivo, todas as referências à religião 

na Standart Edition of Complete Works of Sigmund Freud (SE) 

 

2- Seleccionámos os textos que se debruçam especificamente sobre a leitura 

psicanalítica dos fenómenos religiosos ou que lhe fazem referências muito significativas. 

 

Para exame mais detalhado foram seleccionados os seguintes textos: 

Actos obsessivos e práticas religiosas (1907) 

Totem e tabu (1913) 

O futuro de uma ilusão (1927) 

Mal-estar na Civilização (1930) 

Moisés e o monoteísmo (1939) 
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3- Recensão e análise sistemática das obras seleccionadas (momento analítico) 

sem deixar de atender a outras referências esparsas no corpus freudiano que possam 

elucidar os matizes do seu pensamento
4
. 

 

4- Identificação das principais linhas de força deste pensamento sobre a religião e 

sua crítica (momento sintético e reflexivo). 

 

B- Na segunda parte: 

 

1- Identificação da literatura científica sobre o tema, as principais correntes, 

autores e obras citados no âmbito da psicanálise pós-freudiana 

 

2- Selecção de autores e obras mais representativos de cada corrente teórica que se 

debruçaram especificamente sobre a religião na perspectiva psicanalítica. 

 

Após uma resenha panorâmica da evolução do pensamento psicanalítico depois de 

Freud seleccionaram-se as seguintes correntes e autores reconhecidos como os mais 

significativos para a elucidação da problemática da nossa investigação
5
: 

 

a) Na psicologia do ego: Erik Erikson 

b) Na psicanálise culturalista: Erich Fromm 

c) Na Teoria da Relações de Objecto: Donald Winiccot, William Meisner e Ana-         

Maria Rizzuto. 

d) Na Psicologia do Self: Heinz Kohut e Pamela Holliman 

e) Na psicanálise relacional: James Jones 

f) No movimento de formalização da psicanálise: Ronald Bomford (a partir de 

Matte-Blanco). 

 

Nesta segunda parte, temos consciência plena dos limites deste trabalho 

                                                 
4
 Damos uma atenção especial a um manuscrito inédito de Freud não incluído na Standart Edition porque 

avança uma nova interpretação da identificação com Cristo ligando-a à homossexualidade latente. Os textos 

da Standart Edition foram cotejados com os textos das traduções em português também utilizados. 
5
 Ainda em vida de Freud dois autores assumiram uma posição divergente do Pai Fundador em relação à 

religião. O seu amigo Pastor Pfister e o Padre ortodoxo Gregory Zilboorg cujas ideias serão analisadas. 
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“obrigados” a uma selecção de obras e autores pelo reconhecimento da impossibilidade de 

estender o seu número quase ao infinito dada a abundância sempre crescente de 

bibliografia. 

 

A explicitação dos critérios de exclusão poderá ab ovo responder a possíveis 

objecções relativamente à não inclusão desta ou daquela obra ou autor. 

. 

Alfa) Tratando-se de investigar as raízes psíquicas da religião a partir da 

psicanálise foram excluídas obras provenientes de fontes não psicanalíticas sejam da 

teologia ou na filosofia. Estão neste âmbito os trabalhos muito ricos de Drewerman 

(1994;1997) que aplica o método psicanalítico nos seus trabalhos de investigação 

teológica, de exegese bíblica e de vida sacerdotal ou a obra de Kung (1979) que inverte a 

perspectiva e passa a ser o teólogo a analisar a psicanálise e as ideias do seu fundador. 

 

Beta) Excluídos foram também, por não pertencerem ao âmbito da investigação, 

trabalhos de outras correntes psicológicas exteriores à psicologia psicanalítica, ou seja, 

todos os trabalhos de investigação sempre crescente no âmbito das psicologias cognitiva, 

evolutiva, humanista, fenomenológica e existencial. Estão neste âmbito as obras dos 

celebérrimos Victor Frankl
6
 (2007) e Abraham Maslow (1968,197,1971) que nunca 

poderiam deixar de figurar num qualquer tratado de psicologia da religião. 

  

As considerações anteriores estendem-se aos “clássicos” da história da psicologia 

(excepto Freud obviamente) que se debruçaram sobre o estudo psicológico da religião. 

 

 Como referimos anteriormente, desde o momento da emancipação da psicologia 

como disciplina científica, os maiores nomes da História da Psicologia têm escrito sobre a 

religião, casos de Wundt, William James, Gordon Allport e tantos outros que não podem 

aqui ser estudados com o detalhe que merecem. 

 

Gama) Mais polémica é a exclusão de autores da área psicodinâmica, isto é que 

trabalham com o conceito de inconsciente, classicamente utilizados nos manuais de 

psicologia da religião como contraponto à visão negativa de Freud, como Jung, Adler ou 

                                                 
6
 Por falar de um Deus “alojado” no inconsciente Frankl será abordado brevemente no capítulo 13. 
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Reich. 

  

Sobretudo o caso de Jung (1965,1971,1979, 1980; Dourley, 1987; Rice-Menuhin, 

1984) é muito referido, porque um dos pontos mais fortes de divergência em relação a 

Freud é a sua valorização positiva da religião no âmbito de uma psicologia profunda. 

 

Considerámos que o simples facto de estes e outros autores já não se 

reconhecerem como membros do movimento psicanalítico, fundado por Freud, terem 

saído da International Assotiation of Psycho-analysis e seguido outros caminhos inclusive 

baptizando com outros nomes a sua própria corrente teórica, implica que não podem ser 

usados na elucidação da questão principal da investigação. Esta incide precisamente em 

saber se partindo dos postulados fundamentais da psicanálise (e não de outras correntes 

psicodinâmicas) chegaremos necessariamente às conclusões do carácter psicopatológico 

da religião (como queria Freud). 

             

Falamos em raízes para dar relevo ao campo conceptual (paradigma?) em que nos 

situamos nesta investigação, que é o da teoria psicanalítica enquanto teoria geral da vida 

mental postulada como assente na noção de inconsciente dinâmico. 

 

Se escolhermos comparar Freud com autores contemporâneos da área 

psicanalítica, foi porque nos pareceu, à partida, mais frutuoso em relação ao objectivo 

acima anunciado. A contraposição clássica de Freud com Jung, ou Frankl afastar-se-ia 

desse objectivo na medida em que comparamos autores que não partem do mesmo lugar, 

sendo portanto previsível a disparidade dos pontos de chegada. 

 

Delta) Mesmo dentro da psicanálise não foram incluídos autores muito 

controversos relativamente à psicanálise mainstream representada em grande parte (mas 

não como critério único) pela permanência na IPA. Estão nesta circunstância as obras de 

ou sobre Jacques Lacan (2005) e a religião (Wyschogrod,1989; Champ lacanien, 2010) ou 

autores por este directamente influenciados como Françoise Dolto (1977, 2009) ou 

Stanley Levi (1988).
7
  

                                                 
7
 Lacan sai da IPA, em 1953, devido a uma cisão na Sociedade Psicanalítica de Paris e não voltará a entrar 

porque lhe é recusado o estatuto de Didacta. Os psicanalistas de orientação lacaniana estão actualmente 

agrupados na denominada Associação Mundial de Psicanálise.  
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Gama) Só em segunda linha foram considerados os trabalhos que se referiam não 

à religião em geral, mas à análise de tradições religiosas especificas como o Budismo 

(Rubin, 1995), o Judaísmo (Spero, 1992), o Taoísmo (Bloise, 2000) ou o Islão. Trata-se 

de uma exclusão parcial na medida em que podem ser feitas referências sempre que 

julgado pertinente para a clarificação da investigação. 

 

Epsilon) O grande nome que respeita os critérios de inclusão e não é analisado é o 

de Wilfred Bion cujo conceito de O (realidade última) e posições sobre o vertex religioso 

merecem uma análise séria. Acontece que as suas posições sobre a religião não são claras 

ao contrário dos outros autores incluídos. Os próprios especialistas em Bion não 

concordam entre si e sustêm posições contrárias relativamente ao posicionamento 

bioniano sobre a religião, o que permite que Eigen (1998), Symington (1996), ou 

Grotstein (2000) concebam, a partir de Bion, a psicanálise como uma actividade espiritual 

ou mesmo mística; mas já Rafael-Corvo (2003), autor do Dicionário do pensamento de 

W. R. Bion, não consigue descortinar qualquer posição religiosa nas formulações 

bionianas. 

     

Mais aliciantes e directamente inteligíveis nos surgiram as ideias de Erikson 

Fromm e, sobretudo, dos autores da Teoria das Relações de Objecto, posição teórica com 

ampla aceitação na I.P.A. (Associação Internacional de Psicanálise) fundada pelo próprio 

Freud e guardiã da ortodoxia psicanalítica. Também Jones ou a tentativa de compreensão 

de Matte-Blanco do processo primário descrito por Freud são, acima de tudo, 

continuadores numa linha de aprofundamento da obra freudiana. 

   

Falaremos então em psicologia psicanalítica da religião, ressalvando que se trata 

de uma posição particular dentro da psicologia, evitando o debate epistemológico com 

outros modelos psicológicos, cuja aplicação aos mesmos fenómenos daria origem a outras 

tantas psicologias da religião. 

 

Perceber que raízes, que estruturas e processos psicológicos são mobilizados no 

encontro com a transcendência; que alicerces mentais sustêm os fenómenos religiosos 

seria o objectivo de todas elas, da psicobiologia (reforçada com a descoberta do papel do 

lobo temporal direito na experiência mística e do possível papel das endorfinas em 
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estados extáticos) à ciência cognitiva (Barret,2011), da psicologia humanístico-existencial 

(trabalhos de Maslow e Rollo May) à psicologia transpessoal, esta última pretendendo 

mesmo combinar os conhecimentos psicológicos com o filão da tradição espiritual 

(Descamps,1997; Fonseca,2010; Grof,1984,1988,1990,2000; Saldanha,1999; 

Scotton,1996; Simões,2003; Weiss,2005; Wilber,1994,1996,2000,2005,2006). Estão 

abertas outras tantas linhas de investigação com resultados profícuos e rápida acumulação 

de conhecimentos. Prova disso é o sempre crescente número de publicações sobre 

psicologia de religião nas últimas décadas
8
. 

 

 Se nos voltamos para Freud é porque o velho "mestre da suspeita" (Ricouer, 

1969) apontou para territórios ainda não percorridos, marcando de forma indelével o 

pensamento contemporâneo. Há na história da cultura um antes e um depois de Freud, não 

sendo mais possíveis, depois da sua intervenção, posturas "ingénuas" de raiz iluminista ou 

racionalista, que não têm em conta o facto de que a consciência não é transparente a si 

mesma. Descobrir no discurso filosófico as marcas do desejo inconfessado e 

inconfessável e nesse passo transformar a metafísica em metapsicologia é a sua meta. 

 

C- Na terceira parte da nossa investigação, como manobra de confirmação, por 

outra via, dos nossos resultados e contrabalançar alguma subjectividade na selecção dos 

autores da segunda parte optamos por analisar a evolução do pensamento psicanalítico 

expresso nos artigos do órgão oficial da IPA o International Journal of Psycho-analysis. 

 

 Neste sentido, nesta terceira parte procedemos aos seguintes passos: 

 

1- Seleccionar, por meios informáticos todos os artigos em que há referência à 

religião entre 1920 (data da fundação do jornal) até o ultimo número saído em 2011. 

Ficaram assim identificados 879 artigos. 

 

2- Seleccionar após inspecção do abstract destes artigos apenas aqueles cujo tema 

principal é a perspectiva psicanalítica da religião
9
. 

 

                                                 
8
 Publicações científicas de referência são o International Journal of Psychology of Religion e o Journal for 

the Scientific Study of Religion. 
9
 Faremos também referência às reviews particularmente sugestivas. 
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Ficaram assim seleccionados 31 artigos referenciados no anexo bibliográfico. 

 

3 - Analisar os conteúdos temáticos dos artigos seleccionados por grandes 

períodos, que foram critério de divisão e agrupamento, as posições teóricas defendidas. 

 

4- Comparação e análise crítica das posições defendidas relevantes para o âmbito 

da nossa investigação. 

 

Uma questão crucial que se põe, à partida, a quem queira desenvolver um estudo 

científico sobre a religião é a da elucidação e definição operacional do seu objecto de 

estudo ou seja neste caso o que devemos entender exactamente por religião. 

 

Questão muito complexa logo enfrentada por William James que opta por uma 

definição muito ampla e abrangente com vista à descrição da Variedade da Experiência 

Religiosa, título do seu livro. 

 

Costa Freitas (2004) conduz uma discussão profunda sobre o assunto, observando 

que a palavra religião evoca de imediato um complexo de representações, de ritos e de 

observâncias que traduzem, exteriormente, as relações do homem com o divino e o 

sagrado. Usado universalmente, o vocábulo adquire as mais variadas significações, em 

conformidade com as culturas e mentalidades em que se exprime. De si mesmo, tanto 

pode designar a relação fundamental do homem com o Absoluto, o Transcendente, o 

Mistério, o Inominado ou Indizível como o conjunto das suas manifestações históricas 

organizadas em sistema coerente de crenças e de práticas próprias de uma determinada 

civilização ou cultura. 

 

A etimologia latina é incerta para uns derivando de relegere para outros de 

religare. O primeiro sentido remeteria mais para uma atitude de piedade, devoção e culto 

e o segundo para as relações do Homem com a Alteridade seja ela Deus, o sagrado ou o 

sentido último do universo. 

 

Não podendo ser definida pelo seu conteúdo (Ohlig,2007) das muitas definições e 

abordagens da religião acaba por sobressair uma resposta aos problemas do sentido da 

vida humana e do seu destino assim como actos especificamente religiosos como os de 
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adoração, invocação, louvor, dar graças, pedir perdão e reconhecer a dependência em 

relação a esta Dimensão sagrada, que significa sempre uma rupture de niveau (Eliade, 

1992) como dado antropológico fundamental. 

      

Como afirmámos anteriormente entendemos legítimo o estudo psicológico dos 

fenómenos religiosos, na medida em que dentre estes, encontramos cognições, afectos e 

comportamentos, precisamente os fenómenos que constituem o campo da psicologia. 

 

 Trata-se, portanto, como bem o demonstrou Jung (1971), de estudar estes 

fenómenos enquanto realidades psíquicas, sem nunca nos pronunciarmos sobre a 

correspondência com a realidade externa. É importante perceber que a Psicologia da 

Religião não é psicologia religiosa ou pastoral. Mantendo-se no âmbito científico, a 

psicologia da religião nunca desce ao terreno da apologia ou da crítica nem se pronuncia 

sobre o estatuto ontológico (de realidade ou fantasia) dos objectos de adoração. O estudo 

da religião não é obviamente um acto religioso e é também um campo distinto da 

Filosofia da Religião e da Teologia. Nem pode obviamente ser utilizada para tomadas de 

posição a favor ou contra a atitude religiosa. Desta postura prudente não partilhou Freud, 

para quem certas experiências da vida e observações do universo o impediam de acreditar 

no Ser supremo restando-lhe apenas a tarefa de explicar a emergência da alienação 

religiosa capaz de vencer a razão e a ciência. Postura a priori que corre o risco de enviesar 

os seus estudos apesar do interesse e prolixidade de Freud em relação ao tema
10

. 

 

Não deixa de ser curioso este interesse num auto-proclamado ateu, que dedica 

nada menos que três livros e um texto menor exclusivamente à temática religiosa, para 

além de inúmeras referências dispersas pelo conjunto da sua vastíssima obra. Mas, se em 

qualquer outro item é dificílimo discernir com clareza a sua posição, dado que Freud 

reformulou continuamente a sua conceptualização teórica, em função dos dados clínicos 

que ia descobrindo, no caso da religião mantém obstinadamente a mesma posição crítica 

                                                 
10

 Não foi apenas Freud que entrou no campo de investigação da psicologia da religião já com uma ideia 

prévia crítica que procurou fundamentar. Wulff (1997) admite que apenas uma minoria de investigadores 

adoptam uma postura de neutralidade prosseguindo as suas pesquisas sem envolvimento pessoal a favor ou 

contra a religião. Muitos procuram promover ou defender a religião realçando os seus aspectos benéficos, 

outros aspiram a purificar ou pelo menos aperfeiçoar uma tradição religiosa específica, seja tentando 

recuperar o que consideram o seu espírito original, seja reformá-la de modo a que venha ao encontro da 

contemporaneidade. Outros ainda procuram desacreditar a religião, no todo ou em parte, tanto procurando a 

sua génese em processos patológicos (como fez Freud) como mostrando as suas consequências deletérias 

para o desenvolvimento pessoal ou social.     



 

 

24 

 

(embora como veremos com variações de correspondência com os quadros 

psicopatológicos) logo enunciada na primeira referência ao tema da sua Psicopatologia da 

Vida Quotidiana de 1901. 

 

Embora, em rigor, encontremos já referências à religião nos seus Estudos sobre a 

Histeria, de 1895, em que a propósito de casos clínicos já se faz derivar certas vivências 

religiosas do conflito neurótico, tema retomado nas "Novas Observações sobre as 

Psiconeuroses de Defesa", de 1896. Também na "Interpretação dos Sonhos", de 1900, se 

faz referência à impregnação religiosa da actividade onírica. 

 

Tal como nas aberturas da ópera o compositor oferece os temas que serão 

desenvolvidos ao longo da obra também neste texto quase inaugural estão contidos em 

germe todos os temas posteriormente desenvolvidos pelo autor pelo que vale a pena 

reproduzi-lo: 

 

"... penso, com efeito,  que em grande parte,  a concepção mitológica do mundo,  

que se repercute até nas religiões mais modernas,  não é mais do que uma psicologia 

projectada no mundo exterior. O obscuro conhecimento dos factores e factos psíquicos do 

inconsciente (dito de outro modo: a percepção intrapsíquica destes factores e destes 

factos) reflecte-se (é difícil dizê-lo doutro modo, e devemos neste ponto recorrer à 

analogia com a paranóia) na construção de uma realidade supra-sensível, que a ciência 

volta a transformar numa psicologia do inconsciente. Poderíamos dar-nos ao trabalho de 

desmontar, colocando-nos neste ponto de vista, os mitos relativos ao paraíso e ao pecado 

original, a Deus, ao mal e ao bem, a imortalidade, etc., e trocar a metafísica pela 

metapsicologia..." 
11

 

 

Religião, pois como ilusão projectiva, uma primeira linha de força da análise 

freudiana a que se junta a religião como resultado colectivo do conflito edipiano, raiz de 

todas as neuroses, deixando Freud em aberto a questão da sublimação, obstinado na 

atribuição de um carácter definitivamente patológico a todas as expressões do sentir 

religioso. 

 

                                                 
11

 Freud, S (1900),SE p.295. tradução nossa. 
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Exercício teórico vulnerável à critica, logo no seu tempo, dos estudiosos da 

filosofia e ciência da religião, expondo os pontos fracos do sistema, desde as frágeis bases 

antropológicas de Totem e Tabu aos inexactos conhecimentos históricos de Moisés e o 

Monoteísmo, passando pela ilegitimidade do "salto" temerário que parte da patologia 

individual para os fenómenos sociais e colectivos. 

 

Se nas primeiras gerações os autores mais importantes da área psicanalítica, 

seguem docilmente as posições freudianas, à medida que o paradigma psicanalítico se foi 

enriquecendo com contribuições teóricas cruciais, foi crescendo a consciência da 

inadequação do discurso psicanalítico, irremediavelmente datado, sobre a religião, o que 

deu ocasião a um conjunto de trabalhos divergentes do dogmatismo freudiano. Fromm 

deu, neste aspecto, uma contribuição importante, embora dentro dos limites de um 

ateísmo apriorístico fechado à transcendência, mas é sobretudo com a aplicação da teoria 

das relações de objecto que se afigura uma possibilidade conceptual nova para a 

compreensão dos fenómenos psíquicos referentes à religião. 

 

Aproveitando os riquíssimos trabalhos de Winicott, sobretudo a sua noção de 

espaço potencial, autores como Ana Maria Rizutto, James Jones ou Meissner traçam uma 

nova grelha de leitura, cujos resultados não estão ainda esgotados, embora de maneira 

nenhuma, a psicanálise ou qualquer outra teoria critica ou campo científico, pode 

pretender esgotar nas suas malhas conceptuais uma área tão rica e complexa como a 

religião. Talvez a religião só possa ser compreendida a partir de dentro, isto é, nenhuma 

ciência (sociologia, psicologia, história, etc.) aplicada exteriormente ao campo religioso 

conseguirá os resultados prenhes de sentido alcançados pelo próprio olhar religioso sobre 

a religião ou quando se dá voz à própria experiência religiosa como faz a fenomenologia 

que, não por acaso, se tornou dominante no campo dos estudos religiosos (Cox, 2010). 

 

Corre-se pelo contrário o risco de confundir o mapa com o território, tomando a 

exteriorização da realidade religiosa pela própria realidade. Deste erro tentou Freud, 

apesar de tudo, precaver-se quando afirmava avisadamente:  

 

" Não tem fundamento o receio de que a psicanálise, que foi a primeira a 

descobrir que os actos e estruturas psíquicas são sobredeterminados, tenha a tentação de 

atribuir a uma única fonte a origem de qualquer coisa de tão complexo como a religião. 0 
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facto de a psicanálise ser forçada,  com efeito,  é uma obrigação da sua função- a 

acentuar uma determinada fonte particular, isso não quer dizer que ela pretenda que essa 

fonte seja a única,  nem que ela reivindique para si o primeiro lugar de entre os 

numerosos factores que contribuem para a interpretação dos factos religiosos.  Só 

quando pudermos fazer uma síntese dos resultados dos diversos sectores de investigação, 

é que será possível avaliar a importância relativa do mecanismo que é tratado nestas 

páginas no processo da génese da religião. Um trabalho deste género transcende tanto os 

meios como os fins de um psicanalista." 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Freud (1913) Totem and taboo, SE, p.130. Tradução nossa. 
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PRIMEIRA PARTE: FREUD E A RELIGIÃO 

 

1. PERCURSO BIOGRÁFICO
13

  

 

Sigmund Freud nasceu a 6 de Maio de 1856, em Freiburg, numa pequena cidade 

da Morávia - hoje integrada na República Checa -, fundada pelos Checos que lhe tinham 

dado o nome de Privor antes da posterior germanização. Em Freiburg, cidade 

industrializada de província, habitada por uma maioria católica, passou Feud os seus 

primeiros anos de vida, reconhecendo, mais tarde, a influência que este lugar haveria de 

ter na formação da sua personalidade adulta. 

 

Freud pertencia a uma família judaica pequeno-burguesa, cujos membros se 

consideravam alemães, sob o ponto de vista cultural, pensou que os seus antepassados 

foram obrigados, devido a perseguições, a emigrar do Palatinado, de onde eram 

originários, até à Galícia, para voltar, pela Morávia, aos países de língua alemã. 

 

A condição judaica acabaria por ser determinante para o isolamento da sua 

família, separando-a da maioria social, uma vez que, em Freiburg,  havia apenas uma 

pequena minoria de protestantes e judeus. 

 

Aos quatro anos de idade, Freud muda-se para Viena, onde virá a permanecer 

quase toda a sua vida, embora tivesse sentido muitas vezes falta dos campos de Freiburg. 

O pai, Jakob, negociante em lãs, tentava com a transferência para Viena melhorar a vida 

financeira familiar mas as dificuldades não acabaram,porque devido ao crescente processo 

de industrialização, os pequenos comerciantes estavam ameaçados. 

 

Freud fez estudos liceais em Viena e, ao contrário do que, cominmente se espera 

dos génios, foi um aluno médio, sem sobressair.  

 

Quando terminou os estudos secundários e teve de escolher uma carreira, seu pai 

deu-lhe liberdade para se orientar como melhor entendesse. Sigmund esteve ambivalente 

                                                 
13

 Os dados biográficos ligados á evolução do pensamento de Freud são retirados principalmente dos seus 

biógrafos Ernest Jones (1953,1955,1957) e Peter Gay (!988). Para um contrabalanço crítico e reflexivo ver 

Webster (2002), Breger (1981) e Leader (2009)    
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entre direito e medicina decidindo-se por esta última, embora os estudos fossem mais 

longos. A persistência será um dos traços do carácter de Freud, que lhe valeu, mais tarde 

ultrapassar momentos de grande resistência às suas descobertas. Já nesta altura queria 

conciliar o seu interesse pela natureza humana e os métodos da ciências naturais, mal 

adivinhando que, a contragosto, acabará por se afastar destes métodos ditos científicos, 

pela descoberta dos significados dos fenómenos psíquicos e que será este afastamento que 

o tornará imortal. No momento foi o campo da neurologiaque se lhe revelou mais 

atractivo e para o alcançar aos dezassete anos ingressou na universidade como estudante 

de medicina. 

 

Interessa-se bastante pela investigação prática e trabalha com os anatomistas 

Brücke e Meynert na histologia do sistema nervoso. Recebeu o grau de Doutor em 

Medicina em 1881, com a idade de vinte e cinco anos. 

 

Pensou continuar com as suas pesquisas, mas o trabalho de investigador não lhe 

abria perspectivas financeiras imediatas e, perante a condição modesta da sua família, 

começou a preocupar-se com o futuro. Seguindo os conselhos de seu mestre Brücke, 

renunciou ao laboratório para entrar, como interno, no hospital. 

 

Na Primavera de 1885 é aceite como dozent
14

 de neuropatologia. A sua carreira 

está, temporariamente assegurada. Pode lutar pelo lugar de prodessor efectivo e criar uma 

clientela no seu consultório privado. Mas este resultado não o impede de querer 

aperfeiçoar-se e, objectivo mais ambicioso mas justificado aperfeiçoar a medicina 

neurológica. Com efeito, impressionou-se com a insuficiência, se não da ausência, dos 

resultados clínicos relativos a doenças "nervosas". 

 

Em vão, no seu tempo como hoje, mau grado o progresso da neurociências 

hodiernas, a fisiologia e a histologia dissecaram o cérebro, examinaram as 

circunvoluções, localizaram os centros cerebrais e descreveram as conexões nervosas, 

sem com isso se descobrir a etiopatogenia das doenças mentais. 

 

Freud, ao aperceber-se de que aquelas investigações eram inconclusivas, sente que 

                                                 
14

 No sistema universitário alemão podia dar aulas, sem salário fixo, recebendo directamente dos alunos que 

se inscrevessem nos seus seminários. 
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nada mais tem a aprender com tais matérias, o que o leva a pensar que o escalpelo e o 

microscópio não podem desvendar tudo, pois existem no ser humano, elementos que não 

são observáveis com estes métodos. 

 

Freud falou frequentemente da história singular contada pelo doutor Breuer — 

mais velho do que ele catorze anos - quando entrou no laboratório de Brücke. Este médico 

tratara, de 1880 a 1882, uma jovem histérica e apercebera-se de que, quando ela falava 

demoradamente, se "confiava", o que se reflectia numa melhoria do seu estado. Mas 

Breuer notara que nestas narrações a jovem histérica parecia dissimular alguma coisa. 

Decidira então hipnotizá-la para lhe arrancar o segredo, que parecia desempenhar um 

papel importante na doença. Desvendado o material oculto, sob influência hipnótica, os 

sintomas desapareceram. 

 

Os conhecimentos médicos da altura não permitiam, no entanto, explicar este caso 

estranho, nem na génese, nem na cura. E enquanto as revistas de medicina faziam eco das 

experiências e dos resultados obtidos por Charcot, em Paris, em casos de histeria, noutro 

lugar, um mestre da neuropsiquiatria recorria a meios de acção diferentes de processos tão 

clássicos quanto ineficazes. 

 

Contudo, era impossível experimentar os novos métodos em Viena, onde o 

hipnotismo era altamente reprovado, reprovação essa proveniente do tempo em que 

Mesmer, "o charlatão"15 fora expulso da cidade. O próprio Breuer só excepcionalmente o 

utilizava, procurando justificá-lo de forma oficial à Sociedade de Medicina. 

 

Também Freud, apoiado por Brücke, pediu e obteve uma bolsa de viagem para 

poder seguir os cursos de Charcot em Salpêtrière. No Inverno de 1885-1886 apresentou-

se, tal como muitos outros colegas, franceses e estrangeiros,  para os cursos daquele a 

quem começavam a chamar "o Grande Charcot". Freud traduz os cursos do eminente 

psiquiatra para alemão. Ao voltar, faz um relatório à Sociedade dos Médicos de Viena 

sobre os cursos de Charcot, mas apenas encontra incredulidade, se não hostilidade. 

 

                                                 
15

 Assim considerado por uma comissão de reputados cientistas, entre os quais se contava Benjamin 

Franklin, embora o epíteto seja sem dúvida demasiado severo. Nos nossos dias, a história da psiquiatria 

atribui a Mesmer o mérito de ter sido um importante precursor das psicoterapias actuais. 
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No Outono desse mesmo ano de 1886, Sigmund Freud casa-se e estabelece-se 

como médico especialista em doenças nervosas, assim chamadas pela sua apresentação 

clínica se assemelhar a doenças neurológicas. Emprega a electroterapia e a hipnose. O 

primeiro método desilude-o e, para se aperfeiçoar no segundo, parte três anos mais tarde 

para Nancy, a fim de estudar com Liébaut e Bernheim, então mestres do hipnotismo 

médico. 

 

No regresso, Freud colabora com Breuer e os dois homens associam os seus 

trabalhos. Breuer retoma a hipnose – que, entretanto, abandonara - sob a forma de 

"catarse". Este método consistia em arrancar ao doente, como tinha feito no caso da jovem 

histérica, os segredos que o oprimiam, isto é, as ideias e sentimentos durante muito tempo 

recalcados. Assim, ambos, em colaboração, publicam estudos e observações sobre o 

histerismo, em 1893 e 1895. Contudo, a colaboração é interrompida, bem como a amizade 

entre os dois. Freud abandona definitivamente a hipnose e o tratamento catártico, não 

apenas porque não se considerava bom hipnotizador, mas também pela incostancia dos 

resultados terapêuticos assim como pela imprevisibilidade do comportamento dos 

pacientes (sobretudo das pacientes, algumas com insinuações de natureza erótica) durante 

o estado hipnótico. No entanto, Freud continua a pensar nas experiências de Breuer e a 

perseguir os resultados obtidos, sendo que os mais favoráveis não esclarecem o mistério. 

De onde vêm as tendências inconscientes? O que as reprime e porquê? Onde se alojam, 

uma vez recalcadas? Para estas perguntas procurará Freud uma resposta durante os 

cinquenta anos seguintes, dedicando-se a uma obra colossal escrita com sacrifício e 

esforço físico (por vezes com ajuda da cocaína para contrariar o cansaço), uma vez que se 

via obrigado a atender os seus doentes privados, durante o dia (por vezes mais de dez), de 

modo a assegurar o sustento familiar, continuando a trabalhar nos seus livros e artigos 

pela noite fora. 

 

Posto isto, pode dizer-se que Sigmund Freud tente combinar harmoniosamente a 

sua vida profissional com a sua vida social. Não é um eremita que sacrifica toda a sua 

existência aos seus trabalhos, mas um marido e um pai de família. No sossego burguês do 

lar encontrará Sigmund o descanso necessário dos seus trabalhos. É durante este meio 

século de trabalho ininterrupto que aparecerão as suas obras-primas, como A 

Interpretação dos Sonhos, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade ou Totem e Tabu. 

Contudo, esperavam-no decepções que o entristeceriam sem nunca o desencorajarem. 
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Muitos dos seus primeiros discípulos, caso de Adler, Jung, Rank, Ferenczi, Stekel, entre 

outros, abandonaram-no seguindo caminhos próprios, de que não gostava porque 

abandonaram algumas das suas descobertas. 

 

A guerra de 1914-1918 fez com que, por instantes, Freud duvidasse da civilização. 

As suas últimas obras, O Futuro de uma Ilusão e Mal-Estar na Civilização, que iremos 

analisar, contêm um pouco do reflexo das cinzas que, durante mais de quatro anos 

arruinaram a Europa.  

 

Em Fevereiro de 1923 Freud descobriu um tumor na boca. No início minimizou a 

descoberta talvez para não ser pressionado a deixar de fumar, mas acabou por se perceber 

que se tratava de uma neoplasia maligna mandibular
16

, que o obrigou a várias 

intervenções cirúrgicas, bastante dolorosas, de acordo com as condições da época e que 

suportou com uma atitude estóica.
17

    

 

Freud estava directamente ameaçado pela vaga bestial que deflagrava na 

Alemanha, atingindo os seus correligionários, assim como todos os homens de 

pensamento livre; bem cedo alastrou para fora da Alemanha e, em Março de 1938, no 

momento do Anschluss, anexação da Áustria pelo Terceiro Reich, Freud, cedendo às 

violentas pressões dos seus parentes e amigos, partiu para Inglaterra acompanhado pela 

sua filha Ana. Assim, um velho de oitenta e dois anos tomava o caminho do exílio e vinha 

fixar-se no noroeste de Londres, em Maresfield Gardens, numa elegante casa, hoje 

transformada em museu, situada num aprazível e ajardinado bairro londrino, onde 

passaria o último ano da sua vida. 

 

Freud não chegaria, contudo, a inteirar-se do horror dos fornos crematórios, nem 

dos terríveis bombardeamentos que destroçavam cidades inteiras sob os torpedos e, no 

Japão, as bombas atómicas… Conheceu, no entanto, a celebridade e foi aclamado como 

um génio, que descobriu novos continentes no Mundo do Pensamento; correspondeu-se, 

                                                 
16

 No jornal El Mundo de 18.06.2012 há referência a um estudo realizado por Florencio Monje, chefe de 

Serviço do Cirurgia Maxilofacial do Hospital Infanta Cristina de Badajoz segundo o qual o verdadeiro 

câncer oral de que padeceu Freud foi um carcinoma do palato direito que posteriormente alastrou a outras 

áreas da cavidade bucal. 
17

 Na perspectiva da teoria psicanalítica não deixa de ser significativa a repetição do episódio do célebre 

sonho de injecção de Irma, descrito por Freud em Die Traumdeutung (1900) e um dos mais célebres 

episódios da literatura psicanalítica, em que Freud examina a garganta de Irma e constata a existência de 

uma grande mancha branca, semelhante à sua leucoplasia que aparecerá 23 anos mais tarde. 
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com grande alarde, com Einstein sobre a guerra e a agressividade humana e recebeu 

propostas milionárias, recusadas, de colaboração com projectos cinematográficos. Viria 

sim a influenciar o cinema através de Alfred Hitchcok, Luis Bunuel ou Woody Allen, a 

inspirar o surrealismo e a influenciar toda a cultura contemporânea. 

 

Spinelli (1998) convida-nos a imaginar um mundo onde Freud e a psicoterapia a 

que deu origem não existissem. Nada de especialistas que escutem as pessoas e seus 

problemas, nada de linhas telefónicas de escuta, de programas de rádio, de livros de auto-             

-ajuda, nada de expressões ou conversas quotidianas em que damos de barato a nossa 

leitura do que se passa com os outros “em profundidade” ou “inconscientemente” e 

teremos uma ideia da influência de Freud não apenas na cultura mas também no dia-a-dia 

dos cidadãos do século XXI.  

 

Em Setembro de 1939, a sua saúde piorou ainda mais; trabalhava com a sua filha 

Anna Freud, analista como ele, num estudo psicanalítico sobre "Hitler e o Nazismo", 

quando a morte o derrubou. Segundo Edmunson (2009) Freud leu até aos últimos dias até 

e já não ter forças. O último livro que conseguiu ler foi La peau de chagrin, de Balzac, 

uma variação do mito de Fausto, que tanto gostava de citar, na versão da obra-prima de 

Goethe. 

 

Em estado terminal, com a sua mandíbula caída e fétida, devido ao avanço da 

neoplasia, o seu médico Max Schur acedeu ao seu pedido e aplicou doses repetidas letais 

de morfina, pela que a causa directa da sua morte foi uma overdose morfínica, num 

episódio que podemos classificar como eutanásia activa. Expirou na noite de 23 para 24 

de Setembro e foi, segundo as suas instruções, incinerado em Goldens Green.  

 

Freud levou muito a sério as suas teorias mesmo quando tiveram pesadas 

consequências a nível pessoal. A despeito de detractores e críticos que o acusaram de 

querer a celebridade acima de tudo não hesitando para isso em deturpar a realidade nos 

relatos dos seus casos de modo a aparecerem a uma luz favorável à teoria e outros 

defeitos de carácter (Beucher,1969; Meyer,2005; Onfray,2010; Webster,2002) uma prova 

da convicção pessoal de Freud nos resultados das suas investigações é de que, apesar da 

sua neoplasia estar muito provavelmente ligada aos seus pesadíssimos hábitos tabágicos, 

sempre confiou que tinha sobretudo a ver com uma pulsão sexual não elaborada dirigida à 
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sua filha Anna. Chegou ao ponto de ser submetido a uma operação ao epidídimo, 

enigmática do ponto de vista estritamente médico, mas que faria sentido na possível 

intenção de influenciar a direcção da libido e assim atrasar a progressão da sua doença 

(Edmunson, 2009). Podemos hoje sorrir de alguma ingenuidade pois sabemos que, 

mesmo entendidos psicanaliticamente, os fenómenos psicossomáticos são muito 

complexos e não podem ser abordados desta maneira tão directa (Amorim Rodrigues, 

1997; Coimbra de Matos,2012; Sami-Ali,1992). Contudo, não podemos acusar Freud de 

desonestidade intelectual. 
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2. PERCURSO DE PENSAMENTO 

 

O que posteriormente viria a ser chamado psicanálise por Sigmund Freud 

começou por ser urna forma de terapia das neuroses, mais concretamente das neuroses 

histéricas, resultado, como atrás referimos, da sua colaboração com o médico vienense 

Josef Breuer (1842-1925). As diferentes formas de histeria, especialmente a grande 

histeria, na altura em pleno auge como forma de patologia psíquica, e que mereceu a 

investigação de patologistas de renome como Charcot, Bernheim e Liébault, em França, 

de Dubois na Suíça, e da escola neuropsiquiátrica alemã e austríaca (Strümpell, Meynert, 

Wernicke, etc.), eram objecto das mais controversas teorias: desde a meramente 

anatómica até à sustentada pela sugestionabilidade. Freud tinha, como vimos, estudado 

(1886) seis meses em Paris, com Charcot (1825-1893), em La Salpêtrière, tinha assistido 

às suas famosas Leçons du Mardi e inclusive traduzido, posteriormente, para alemão as 

tais lições (1886). 

 

 Charcot influenciou Freud, nomeadamente, no rigor metodológico observacional. 

De volta a Viena, tendo renunciado em definitivo à sua carreira inicial como neurologista, 

dedicou-se fundamentalmente à terapia das neuroses, com base na sugestão e na hipnose, 

na altura única forma de tratamento das mesmas, em vista do fracasso das curas de 

repouso, da hidroterapia, da electroterapia, etc. Contudo, na sua relação com Breuer, este 

tinha-lhe descrito (1882) a sua descoberta no tratamento de uma paciente histérica: na 

hipnose, perante a aparição de recordações que num nível normal de consciência 

apareciam encobertas, a paciente superava as suas crises e aproximava-se da cura. A este 

método chamou-se método catártico. Freud utiliza o mesmo método no tratamento de 

várias pacientes, e juntamente com Breuer escrevem os seus Estudos sobre a Histeria 

(provavelmente em 1895). 

 

 A teoria da histeria é a seguinte: determinadas vivências traumáticas do ponto de 

vista psicológico são subtraídas ao campo da consciência do sujeito, no entanto a 

quantidade de afecto da mesma emerge sobre outro conteúdo - o do sintoma histérico - 

que, portanto, vem a ser símbolo da recordação reprimida. Compreende-se, pois, que a 

catarse da recordação, à qual realmente está ligado o afecto, e que até então tem estado 

disfarçada, reprimida, devolva a unidade ao estado de dissociação (histérica) em que o 

paciente se encontrava. A histeria, por conseguinte, é urna psiconeurose de defesa, uma 
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construção do paciente com vista a defender-se daquilo que o perturba e se torna 

inconciliável. 

 

 Freud desenvolve outro método no qual o nível de consciência permanece 

normal: o da associação livre, mediante a qual o paciente deixa vagar a sua mente a partir 

de uma recordação que surge como que por acaso e é verbalizada assim como tudo aquilo 

que se associa à mesma, até que se mostre uma coerência interna que revele o nexo entre 

o manifesto e o oculto, até aí desconhecido pelo próprio sujeito. Este método deve-se 

inteiramente a Freud. A sua colaboração com Breuer rompe-se, e hoje sabemos que o 

próprio Breuer abandonou a sua investigação alarmado com a transferência positiva que 

provocava principalmente nas suas pacientes. 

 

Cautelosamente, Freud adverte que é preciso um corpo teórico que dê conta exacta 

do que ocorre no psiquismo do paciente submetido a esta terapia catártica. A sua 

formação neurológica acaba por o conduzir à construção de um modelo neurológico para 

uma explicação plausível. Freud é também muito influenciado pela mentalidade 

positivista do seu tempo, como se percebe através dos seus primeiros escritos como o 

Projecto para uma Psicologia Científica e dos seus trabalhos sobre as paralisias infantis e 

as afasias. Em todo o caso, para Freud é evidente que a psicologia fisiológica de Wundt, 

Weber, Fechner e outros, não é capaz de dar explicação aos problemas que encontra na 

análise e terapia dos seus pacientes. No entanto, continua a pensar em termos biológicos 

para a interpretação das neuroses, quando Breuer, para a histeria, concebia que esta só era 

inteligível no plano de um discurso psicológico. Foi a partir da sua consideração analítica 

do mecanismo das piadas que finalmente se decidiu a abandonar - salvo para as neuroses 

actuais - a interpretação fisiológica, por outra estritamente psicológica. 

 

Na própria terapia dos seus pacientes, Freud obriga-se a uma atenção a fenómenos 

até então despercebidos ou desdenhados até mesmo como objectos da ciência. Referimo-            

-nos aos sonhos. Pode afirmar-se que a Interpretação dos Sonhos (1900) inaugura na 

verdade a psicanálise propriamente dita. Também os sonhos mostram a aparente 

discordância entre o conteúdo manifesto e latente e, portanto, como nos fenómenos 

histéricos, há que dar espaço à existência de processos inconscientes, que não só têm a sua 

dinâmica própria como são, ou constituem, uma boa parte das motivações da conduta 

humana. Com este critério, Freud analisa também a série dos denominados actos falhados, 
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quer dizer, aqueles lapsos orais, da escrita, etc., que habitualmente são considerados 

meras confusões e aos quais tenta dar um sentido, o sentido da expressão sintomática, mas 

já concebida como simbólica, de uma pulsão reprimida, inconsciente, que rompe a 

barreira da censura e emerge para o exterior, impondo-se apesar da consciente 

intencionalidade do sujeito. 

 

Ora, esta consideração de processos inconscientes, contrapostos aos processos 

conscientes, dá lugar ao que se qualifica pelo próprio Freud como primeira tópica. O 

sujeito, com efeito, mostra uma topologia heterogénea na qual é preciso diferenciar o 

processo primário, inconsciente, do processo secundário, elaborado com vista à projecção 

e externalização na realidade, e consciente. Entre as duas ordens anteriores situam-se os 

processos pré-conscientes, aqueles que, pertencendo ao processo secundário passam a 

constituir-se num estrato de natureza tal que podem, em qualquer momento, ser trazidos 

ao nível consciente ao serviço da acção do sujeito na realidade. Há, desde logo, um 

mecanismo de censura, encarregado não só da imersão no inconsciente de determinados 

conteúdos, como também de impedir que voltem à consciência: a repressão. O mecanismo 

da repressão, constitui um dos achados mais férteis da investigação psicanalítica, o que, 

no dizer do próprio Freud, confere à teoria o seu carácter genuíno. 

 

Após a sua separação de Breuer, Sigmund Freud prossegue um caminho autónomo 

de investigação, iniciando assim uma das obras mais emblemáticas do século XX. A 

psicanálise, independentemente da posição adoptada no que respeita ao seu carácter de 

cientificidade, é um produto do século XX, já que grande parte da obra freudiana constitui 

um evidente corte epistemológico com o passado - sobretudo no que toca ao próprio 

objecto epistemológico da psicologia e da psiquiatria -, tornando o inconsciente uma 

descoberta de índole transgressora. 

 

Apesar da grande resistência que a psicanálise suscitou em amplos círculos 

intelectuais e, desde logo, nos académicos, ou talvez em parte devido a isso, Freud 

culmina nos quarenta anos seguintes (e até ao momento da sua morte) uma continuada 

tarefa de investigação que se distribui nos vinte e quatro volumes das suas obras 

completas, assim como em muitas cartas cujo interesse transcende a mera biografia 

íntima, mostrando-nos um pouco da sua aventura intelectual. Freud é, acima de tudo, um 

pensador original, possuidor de uma enorme cultura humanística, que sempre tem algo a 
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dizer, e na maioria das vezes com uma sagacidade e profundidade notórias, acerca da 

expressão estética, da mitologia, da religião, da história, do destino do homem e da sua 

cultura, da ética e moral, da literatura... Mesmo quando em certas ocasiões, o seu trabalho 

especulativo se estende ilegitimamente, a leitura de boa parte da sua obra constitui um 

dever indeclinável do homem culto de hoje. 

 

A pretensão de Freud foi conferir à investigação do inconsciente um carácter 

científico. Para Freud, a psicanálise deveria englobar-se numa visão científica do mundo, 

sempre incompleta, numa busca permanente do acesso à explicação da natureza do 

mundo, isto é, da totalidade do seu conteúdo, deixando apenas espaço para proposições 

comprováveis e demonstráveis. Neste sentido, opõe a ciência a três tipos de produções: a 

artística, a filosófica e a religiosa. 

 

"A arte é quase sempre inofensiva e benéfica, não pretende ser outra coisa a não 

ser uma ilusão... A filosofia não é oposta à ciência, ela mesma comporta-se como uma 

ciência; em parte trabalha com métodos iguais, mas distancia-se dela quando se prende à 

ilusão de poder oferecer uma imagem do universo coerente e sem falhas, imagem que, 

não obstante, se quebra com cada novo progresso do nosso saber. Do ponto de vista do 

método, chega sobrestimando o valor cognitivo das nossas operações lógicas e, talvez, 

admitindo outras fontes de saber, como a intuição... O único inimigo sério (da ciência) é 

a religião... porque satisfaz o humano apetite de saber... apazigua a angústia dos 

homens... promulga preceitos, proibições e limitações."
18

  

 

Foi, neste sentido, um fervoroso partidário da observação, o que não o impediu de 

multiplicar o número de hipóteses até um ponto em que, necessariamente, exigiu dos seus 

discípulos a sujeição dogmática à sua ortodoxia. Não aceitou nunca, justamente pelo seu 

almejado carácter científico, que a psicanálise se considerasse como uma visão do mundo, 

com as suas implicações metafísicas e, desde logo, morais. Freud situou-se, a si mesmo, 

junto a Copérnico e Darwin, como um dos três pensadores que colocaram o homem no 

seu devido lugar - Copérnico, despojando-o, como habitante do planeta Terra, do centro 

do universo; Darwin, fazendo-o derivar de animais inferiores na escala animal; ele 

próprio, fazendo-o depender motivacionalmente, qualquer que seja a elevação das suas 
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 Freud (1939) p.148-149 
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metas, de pulsões elementares. Portanto, provocando, cada um deles, uma profunda ferida 

narcísica à até então consideração megalómana e egocêntrica do homem pelo próprio 

homem. Como cientista que aspirava ser, fiel ao rigor objectivista na sua investigação, 

Freud mostrou-se sempre determinista (de acordo com o sentir científico da época). 
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3. OS TEXTOS FUNDAMENTAIS 

 

3.1. ACTOS OBSSESSIVOS E PRÁTICAS RELIGIOSAS. 

 

O ano de 1907 marca um ponto importante no itinerário de Freud com respeito à 

análise da religião (Moreno, 1990). Neste ano, efectivamente, publica um artigo que 

constitui o primeiro texto centrado por inteiro no referido tema. Trata-se de cerca de 10 

páginas intituladas Actos Obsessivos e Práticas Religiosas. 

 

O ensaio inicia-se com uma comparação e um contraste puramente descritivos 

entre os cerimoniais do neurótico obsessivo e os rituais religiosos, embora, no parágrafo 

inicial, Freud deixe antever a sua esperança de poder ultrapassar a simples comparação 

entre ambos os tipos de conduta. Posto isto, assinala que a analogia existente entre os dois 

cerimoniais não é meramente superficial, o que parece fazê-lo pensar que o estudo da 

neurose obsessiva permitiria avançar algumas hipóteses sobre a psicologia da experiência, 

e não só da prática religiosa. Assim, afirma que, tendo por base o conhecimento da génese 

do cerimonial neurótico, pode concluir, por analogia, sobre os processos psíquicos da vida 

religiosa. 

 

Deste modo, Freud defende que é fácil perceber as semelhanças entre os 

cerimoniais neuróticos e os rituais religiosos tanto nos "remorsos" que provocam, quando 

são negligenciados, como no seu isolamento de todas as outras acções, que se manifesta 

na proibição da sua interrupção e ainda na "conscienciosidade" com que são levados a 

cabo, em cada pormenor. Reconhece, no entanto, que as diferenças são igualmente óbvias, 

na medida em que há uma grande variabilidade dos rituais neuróticos em contraste com a 

natureza estereotipada das cerimónias religiosas; o carácter privado das práticas 

obsessivas é oposto à execução comunitária e pública dos actos religiosos e por fim, 

enquanto a minúcia dos rituais religiosos é plena de simbolismo, os actos, também 

minuciosos, dos neuróticos parecem insensatos de tal modo que fazem lembrar uma 

caricatura meio cómica e meio trágica de uma religião privada. Precisamente neste último 

ponto a investigação psicanalítica pode fazer luz sobre a analogia das duas séries de 

acções na medida em que veio a revelar o sentido oculto das compulsões.  

 

O cerimonial obsessivo expressa-se através de gestos e comportamentos postos em 
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prática, sempre da mesma forma ou com modificações regulares, na execução de 

determinados actos da vida quotidiana. Uma característica importante é-nos dada pelo 

facto de que ao neurótico o seu cerimonial resulta desprovido de qualquer significado, 

sendo, contudo, a sua infracção castigada com uma intensa dose de ansiedade. Tudo isto 

proporciona ao cerimonial um certo carácter sagrado. As obsessões, como as proibições 

do cerimonial, assinala Freud, a princípio, recaem apenas sobre as actividades solitárias 

do homem. No entanto, podem, com o tempo, ir invadindo progressivamente toda a sua 

actividade, até ao ponto de convertê-la na totalidade em pura obsessividade. A analogia 

do cerimonial neurótico com os actos sagrados do ritual religioso consistiria no temor que 

surge na consciência em caso de omissão, na exclusão total de toda a actividade 

(proibição da perturbação) e na escrupulosa minuciosidade da execução. 

 

Depois de ter ilustrado com cinco casos clínicos o significado oculta dos sintomas 

obsessivos, Freud volta a sublinhar as coincidências fundamentais entre os dois tipos de 

cerimonial. No acto obsessivo, o neurótico desconhece o seu significado profundo, mas o 

indivíduo devoto também realiza, geralmente, o seu cerimonial sem conhecer o seu 

sentido simbólico. Se para esclarecer o sentido do sintoma é necessário recorrer à 

investigação psicanalítica, para conhecer o carácter simbólico do ritual religioso teria de 

recorrer-se a um especialista ou investigador. Mas, segundo Freud, nem, ainda assim, 

teríamos a segurança de saber que chegáramos ao fim do conhecimento do significado do 

ritual religioso. Por isso, avançando além do que permitiam as bases estabelecidas até ao 

momento, Freud conclui que os motivos que conduzem à prática religiosa são 

desconhecidos para a maioria dos crentes ou ficam representados por motivos secundários 

interpostos. 

 

Contudo, inteirando-se mais na dinâmica interna dos cerimoniais, Freud passa a 

tratar um ponto que será nuclear na análise quer da neurose obsessiva quer da religião. 

Trata-se do mundo dos sentimentos inconscientes de culpa. O doente obsessivo conduz-                

-se, inconscientemente, como se fosse culpado de algo e como se, por isso, estivesse 

ameaçado de uma desgraça que, como castigo, haveria de lhe acontecer em qualquer 

momento. Paralelamente, os homens piedosos destacam-se também, por convencimento 

seu, apesar da sua piedade, por serem grandes pecadores. Os cerimoniais obsessivos têm, 

devido aos sentimentos de culpa, um carácter claramente defensivo, como parecem tê-lo 

também as práticas devotas com as quais os crentes iniciam as suas actividades 
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quotidianas e, especialmente, todos os intentos fora do habitual. 

 

No que respeita ao capítulo das origens, Freud vai encontrar de novo 

surpreendentes analogias entre os mecanismos básicos das formações obsessivas e das 

formações religiosas. À analogia de expressão corresponde também uma analogia de 

motivação. Na neurose obsessiva, observa-se a repressão de um movimento pulsional de 

carácter sexual, e que pode exteriorizar-se em algum momento da vida infantil, mas que 

sucumbiu a uma posterior repressão. As pulsões reprimidas são entendidas pelo neurótico 

como uma tentação, que lhe provoca ansiedade, e da qual deve, portanto, resguardar-se, 

vigiando-se continuamente, já que o recalcado tende a ameaçar e a manter um conflito, de 

algum modo, eterno. Os actos obsessivos e os cerimoniais possuem, por conseguinte, uma 

evidente dupla função: por um lado, a defesa frente à tentação constante e, por outro, a 

protecção que permite afastar a desgraça que, em qualquer momento, pode sobrevir. 

 

Por outro lado, o cerimonial, como todo o sintoma neurótico, supõe a formalização 

de um compromisso. Ou seja, uma espécie de pacto, através do qual um mesmo acto 

satisfaz simultaneamente o desejo e a proibição. No fundo, trata-se de conseguir uma 

forma em que o reprimido possa ser admitido na consciência. Ora do mesmo modo, pensa 

Freud, a cerimónia nupcial da Igreja significa para o crente a permissão do prazer sexual, 

considerado em si como um pecado. No final do texto, Freud interroga-se sobre se, na 

prática religiosa, se pode encontrar esse mesmo carácter de permissão e até, porventura, 

de uma certa anuência que o sintoma neurótico possui. A isso responde afirmativamente, 

recordando que frequentemente realizam-se, em nome e em favor da mesma religião, 

actos que a própria proíbe como manifestações das pulsões por ela reprimidas. 

 

Se na génese da neurose se encontra uma repressão de conteúdos pulsionais 

infantis, também a religião parece ter na sua base uma repressão de carácter pulsional, se 

bem que, neste caso, o conteúdo da repressão possui um carácter diferente uma vez que 

aqui não se trata, como na neurose, de componentes exclusivamente sexuais, mas sim de 

instintos egoístas, anti-sociais, se bem que, também estes possuam, no geral, elementos 

sexuais. Assim, encontramos aqui uma primeira formulação freudiana sobre a origem da 

religião, na qual esta nos aparece como fruto de uma repressão de conteúdos pulsionais, 

não sexuais, mas sim, egoístas e anti-sociais. Para valorizar, no seu justo sentido, esta 

significativa afirmação, é necessário ter em conta a teoria freudiana sobre as pulsões 
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mantida durante este período de seu pensamento. 

 

Como notámos nas primeiras alusões freudianas ao tema da religião, esta aparece 

claramente como um instrumento que, face às pulsões sexuais, é utilizado pelo "Eu" para 

se defender de si próprio. Todavia, o "Eu" aparecia somente como uma instância, pouco 

delineada, que representava os interesses da realidade exterior, na qual o sujeito teria que 

se desenvolver. 

 

"... poderíamos arriscar-nos a considerar a neurose obsessiva como a 

correspondência patológica da religiosidade; a neurose, como uma religiosidade 

individual e a religião como uma neurose obsessiva universal
19

”. 

 

Através das palavras de Freud, vemos salientada a analogia entre as formações 

obsessivas e as religiosas, contudo, deve notar-se que não se ultrapassa o carácter 

meramente analógico entre ambas as formações. Porém, como observaremos mais 

adiante, quando se introduz a problemática edipiana como peça fundamental – que, aqui, 

se deixou de lado - a valorização que se faz da experiência religiosa alterar-se-á de modo 

notável. Na comparação estabelecida entre neurose e religião, a inclusão da temática 

edipiana conduzirá a analogia de estrutura à identidade de origem. 
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2. TOTEM E TABU 

 

Freud, no prefácio à primeira edição, considera este conjunto de ensaios como um 

texto de aplicação psicanalítica a diversos problemas da psicologia social [e como] a sua 

primeira tentativa de aplicar o ponto de vista e as descobertas da psicanálise a alguns 

problemas não solucionados da psicologia social. É nesta perspectiva de psicologia 

colectiva que retoma a analogia entre a religião e a neurose obsessiva. Nela estabelece um 

paralelo metodológico com os trabalhos de Wundt e os da escola de psicanálise de 

Zurique (referindo-se aos escritos de Jung). Na verdade, esta obra será uma pedra basilar 

de todo o edifício freudiano sobre a religião. 

 

Os temas que deram origem ao título deste livro não são tratados por ele de igual 

modo. O estudo sobre os tabus foi dirigido na tentativa de solução do problema. Eles, os 

tabus, estão ainda presentes entre nós não diferindo, na sua natureza psicológica, do 

imperativo categórico de Kant. Pelo contrário, o problema do totem é algo de totalmente 

estranho aos nossos modos de conceber a vida. Por isso mesmo, esta ideia centrará de 

modo especial a atenção de Freud. 

 

O subtítulo do livro, Algumas Coincidências entre a Vida Mental do Homem 

Primitivo e os Neuróticos, situa-nos já claramente na perspectiva freudiana da obra 

(Moreno, 1990). O homem da pré-história, de uma certa perspectiva, ainda vive em nós. 

Este é o pressuposto fundamental explicitado por Freud desde o início e que pretende 

estabelecer uma comparação entre a psicologia dos povos primitivos, tal como a 

etnografia da época os retratava, e a psicologia do neurótico, tal como surgia nas 

investigações psicanalíticas, descobrindo entre ambas numerosas coincidências e tornando 

possível ver com uma nova luz o que dela já nos é conhecido. 

 

A obra é composta por quatro ensaios, sendo o primeiro O Horror ao Incesto, o 

qual reúne estudos efectuados com tribos da Polinésia, Bantus e Zulus, mulheres 

neuróticas e crianças passando pela fase edipiana. No segundo Tabu e Ambivalência 

Emocional, apresenta observações originadas no tratamento de pacientes obsessivos que 

contrapõe às teorias sociológicas e antropológicas do seu tempo. No terceiro Animismo, 

Magia e Omnipotência dos Pensamentos, estabelece relações entre o que descobrira sobre 

as crenças infantis e as características crenças mágicas das religiões primitivas. O quarto 
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ensaio O Retorno do Totemismo na Infância constitui a parte mais polémica. 

 

Desse modo Freud não se limita a reduzir as práticas religiosas ao cerimonial das 

neuroses obsessivas, nem as concepções míticas à paranóia, mas situa a religião na 

história pessoal. Ele detecta, nomeadamente, na revolta contra o pai, a origem da 

culpabilidade e a solução dessa angústia por intermédio das práticas religiosas, e através 

de uma recolha antropológica sobre as origens da humanidade tenta cimentar a sua 

interacção com a psicanálise. 

 

Uma vez referida a obra globalmente, vamos proceder à apresentação das suas 

partes. Fiel à proposta enunciada no prólogo, de levar a cabo uma comparação entre a 

vida do primitivo e a da criança e do neurótico, Freud começa o primeiro capítulo do livro 

apresentando o totemismo numa analogia fundamental com o núcleo da vida infantil e da 

neurose. Em ambos os caos, encontramo-nos perante um extraordinário, ainda que 

experimentado de diferentes maneiras, horror ao incesto. 

 

 O Horror ao Incesto 

 

Neste capítulo estabelece uma comparação entre a psicologia dos povos 

primitivos, tal como ela é interpretada pela antropologia social e a psicologia dos 

neuróticos, sob o ponto de vista da psicanálise, demonstrando que existem variados 

pontos de concordância e que estes permitiram encarar sob outra perspectiva 

acontecimentos inerentes às duas ciências. 

 

O desenvolvimento do homem desde a pré-história é dado a conhecer através dos 

monumentos, dos utensílios, a sua arte, a sua religião, que chegaram até aos nossos dias e 

foram transmitidos pela tradição, pelas lendas, mitos e contos. 

 

No nosso tempo, afirma, existem ainda povos que estão muito mais próximos dos 

primitivos que a nossa sociedade: os selvagens ou semi-selvagens. E tornou-se por isso 

importante o seu estudo, para se perceber o que foram as fases anteriores ao nosso estado 

de desenvolvimento. 

 

Freud para fazer uma comparação recorreu ao estudo de tribos que foram 
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classificadas pelos antropólogos, do seu tempo, como sendo das mais selvagens e 

atrasadas da Austrália. 

 

Na sua organização social não existe uma instituição religiosa, sendo o lugar desta 

ocupado por um sistema totémico, representado por um animal sagrado, e possuindo cada 

clã de uma tribo o seu próprio totem, o qual é um antepassado comum específico do clã. 

Este antepassado é o espírito protector do grupo, que estabelece uma relação sobrenatural 

com o animal sagrado, o qual além de os proteger é o garante da coesão tribal. A 

subordinação ao totem converte-se, pois, na base de todo o sistema social. 

 

A relação totémica é particularmente forte nalgumas tribos, pelo que nas suas 

sociedades, o totem é muitas vezes considerado como um companheiro e um aliado 

dotado de poderes sobrenaturais e, como tal, é respeitado e até mesmo venerado nalguns 

casos. Os membros de um grupo totémico identificam-se frequentemente com o seu 

totem, que pode ser designado por nomes ou símbolos especiais. A filiação pode remontar 

até um ancestral totémico original, o qual se torna o símbolo do grupo. À excepção de 

certos rituais totémicos, é-lhes interdito matar, comer ou tocar o totem. Certos xamãs 

podem determinar uma ligação directa com um animal ou uma planta totémica. 

 

Nestas tribos não existiam nem reis, nem chefes, pelo que todas as decisões eram 

tomadas por um conselho de anciãos. Eles estabeleceram como uma "lei" muito rígida a 

proibição de relações sexuais incestuosas, e toda a sua organização social parece 

desempenhar um papel importante na obtenção dos seus intuitos relativamente a estas 

práticas. Trata-se então da exogamia, uma instituição relacionada com o totemismo. Esta 

pode ter sido a forma encontrada para impedir o incesto grupal. 

 

A família é substituída pelo grupo totémico. Costume este com o qual, segundo 

Freud, não nos devemos admirar, já que na nossa sociedade levam-se a cabo análogas 

extensões do parentesco, tal como ocorre no caso da Igreja Católica quando estende a 

proibição de matrimónio aos primos ou a outros casos de "parentesco espiritual". Depois 

de enumerar uma série de exemplos extraídos, na sua maior parte, da obra muito citada de 

Frazer, Totemismo e exogamia de 1910, Freud conclui que esta lei da exogamia aparece 

como um elemento inseparável do sistema totémico. 
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A transgressão a esta proibição é punida de uma forma muito mais severa por todo 

o clã, do que a violação de qualquer outra interdição totémica, como, por exemplo, a 

morte do animal totem. Este procedimento, que implica a morte dos implicados é a forma 

encontrada para fazer face a um perigo que pode ameaçar toda a comunidade. 

 

O horror ao incesto é de tal modo intenso que esta proibição é alargada a todos os 

elementos do clã mesmo que não haja laços de consanguinidade, substituindo-se estes 

pelo parentesco totémico, sendo, no entanto, a proibição contra o incesto verdadeiro 

tratado como um caso especial. De modo que, conclui Freud, estes povos parecem 

obcecados por um extraordinário horror ao incesto. A peça central para a comparação está 

estabelecida. A coincidência básica entre o primitivo e o neurótico fica assim assinalada. 

 

De acordo com os estudos de L. H. Morgan (1877) citado por Freud neste sistema 

classificatório de parentesco, um homem pode chamar pai não somente ao seu verdadeiro 

progenitor, mas igualmente a todos os homens, com os quais a sua mãe contraísse 

matrimónio, segundo as leis da tribo, e que, assim, o poderiam ter gerado. Tal como as 

expressões irmão ou irmã não eram só atribuídas aos verdadeiros irmãos no dito sentido 

classificatório. 

 

Na relação do horror ao incesto com a psicanálise, Freud foca o facto de este se 

tratar primordialmente de uma característica infantil e que revela uma notável 

concordância com a vida mental dos pacientes neuróticos. Assim, o neurótico apresenta 

um grau de infantilismo psíquico, tendo as fixações incestuosas da líbido uma grande 

predominância na sua vida mental inconsciente. Esta rejeição é, antes de tudo um produto 

da aversão que os seres humanos sentem pelos seus primitivos desejos incestuosos, hoje 

dominados pela repressão. 
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Tabu e Ambivalência Emocional 

 

O segundo capítulo da obra, dividido em quatro partes, é dedicado por completo 

ao estudo e à interpretação psicanalítica do fenómeno social do tabu. 

 

A primeira parte, dedicada às investigações etnográficas sobre o tabu, inicia-se 

com uma análise etimológica do vocábulo que, desde logo, irá colocar a claro a ideia 

central de todo o estudo: o tabu é a expressão da ambivalência afectiva. 

 

Com efeito, tabu é um conceito de origem polinésia de difícil tradução, que 

equivale ao sacer dos romanos, ao hagios dos gregos e ao kodausch dos hebreus, 

vocábulos estes, que expressam todos uma duplicidade de significação, além disso, de 

carácter contraditório: é o sagrado, o consagrado; mas também o inquietante, o perigoso, 

o proibido ou o impuro. 

 

O significado de tabu pode ser visto sob duas vertentes, por um lado a do sagrado, 

por outro a do misterioso, pelo que carrega consigo algo de inabordável, expressando-se 

em proibições e restrições, ligando-se, assim, ao temor do sagrado. No entanto, estas 

restrições são diferentes das de conotação religiosa ou moral, regendo-se por sua conta e 

sendo a sua origem indeterminada. 

 

Existiam diferentes classes de tabus, tais como, os naturais ou indirectos, de 

carácter misterioso ou os comunicados ou indirectos, que podiam ser adquiridos ou 

impostos. No tocante aos seus objectivos estes apresentavam igualmente diversas 

categorias. Assim podiam ser permanentes ou temporários, inerentes a pessoas e espíritos 

e transmitidos através de objectos inanimados. 

 

Wundt considerava o tabu como o código de leis não escrito mais antigo da 

humanidade. Freud, à semelhança de Wundt, transmite a ideia de que os primeiros 

sistemas penais humanos podiam remontar aos tabus, e que a violação dos mesmos 

implicava na sua forma original uma punição divina, tendo posteriormente, devido à 

evolução do seu próprio conceito, que passasse a ser a comunidade a encarregar-se da 

punição dos infractores. 
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Estes povos, apesar de terem estado sujeitos a um elevado número de proibições, 

não se questionavam sobre o porquê destas, mesmo estando as interdições ligadas à sua 

liberdade de movimento e comunicação, e sendo muitas das vezes completamente 

incompreensíveis e só de índole cerimonial. 

 

Wundt tinha dividido os tabus em três categorias, respeitantes a animais, seres 

humanos e objectos. Aqueles que são baseados na proibição de matar e comer animais 

constituem o cerne do totemismo. Os que se relacionam com os seres humanos têm uma 

concepção muito diferente. Estes estão ligados a cerimónias de iniciação de rapazes, a 

mulheres durante a menstruação e em situação de pós-parto, a recém-nascidos, pessoas 

doentes e principalmente aos mortos. Os considerados de terceira ordem eram os que se 

relacionavam com árvores, plantas, casas e localidades eram tidos como menos estáveis. 

Contudo, as suas reais fontes eram de natureza mais profunda, de certo modo 

independentes dos interesses das classes privilegiadas. Eles têm a sua origem nos instintos 

humanos estando simultaneamente relacionados com o temor dos poderes demoníacos. 

Após um processo lento vão-se libertando dessa influência, no entanto, continuam a ser 

um poder por si mesmos unicamente porque era um poder originário de um género de 

conservadorismo mental, tornando-se a base dos nossos cânones morais e das nossas leis. 

 

Insatisfeito com Wundt após a promessa que o autor fez de ir até ao fundo na 

explicação do referido fenómeno cultural e sentindo-se defraudado pela explicação do 

famoso filósofo e psicólogo, afirma Freud: 

 

"Nem o mundo nem os demónios podem ser vistos pela psicologia como coisas 

primeiras, impermeáveis a qualquer tentativa de descobrir os seus antecedentes. Outra 

coisa seria se os demónios tivessem uma existência real, mas sabemos que são — assim 

como os deuses — criações da mente humana: estes surgiram de algo."
20

 

 

Freud crê transmitir o pensamento de outros em relação a uma certa decepção 

acerca das ideias de Wundt, porque ele não remonta o conceito de tabu às suas fontes e 

também por não transmitir as suas origens primitivas. Tudo seria mais justificável se os 

                                                 
20

 Freud (1913) SE p. 24 Neither fear nor demons can be regarded by psychology as earliest things, 

impervious to any attempt at discovering their antecedents. It would be another matter if demons really 

existed. But we know that, like gods, they are creations of the human mind: they are made by something and 

out of something. Em nossa opinião a influência de Feuerbach é notória.  
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demónios fossem algo de real, mas tal não é possível porque eles são uma criação da 

mente humana. 

 

Justamente são os deuses e demónios que, para Freud, necessitam de explicação. 

A última palavra não está, portanto, nem nos céus nem nos infernos, mas sim no 

psiquismo humano, que a psicanálise se esforça por explorar
21

. 

 

A abordagem deste problema pelo prisma da psicanálise, ou seja, a investigação 

da parte relativa ao inconsciente da mente humana, leva a que se conclua que estes 

fenómenos sejam estranhos, pois que existem pessoas que criam para si mesmas tabus 

com essas características e que lhes obedecem cegamente, tal como os primitivos faziam. 

Encontram-se neste âmbito os pacientes obsessivos, podendo-se inclusive denominar a 

sua doença como a "doença do tabu". 

 

Tendo aprendido tanto sobre a doença obsessiva através do exame psicanalítico – 

a sua etiologia clínica e a essência dos seus mecanismos psíquicos- só muito dificilmente 

podemos refrear-nos de aplicar os conhecimentos assim adquiridos aos fenómenos 

sociológicos paralelos.
22

. 

 

No entanto, esta similitude pode advir de circunstâncias exteriores, aplicando-se 

sobretudo às formas pelas quais se manifestam, e não ao seu carácter intrínseco. As 

proibições obsessivas dos neuróticos e os tabus têm a sua semelhança mais marcante no 

ponto em que ambas carecem de motivo e as suas origens são misteriosas, dado que 

surgiram numa altura não especificada e que se mantém devido a um medo irresistível, 

independentemente das ameaças externas de punição, porque existe neles a convicção de 

que qualquer infracção os levaria a uma desgraça que não poderiam de modo algum 

suportar. Tal como, no caso do tabu, o núcleo da neurose está ligado ao tocar, pelo que foi 

denominada "fobia de contacto". Tal como no tabu também nesta doença se verifica a 

                                                 
21

 De notar a quebra, por parte de Freud da regra fundamental do estudo científico dos fenómenos 

religiosos, mormente da psicologia da religião, de não se pronunciar sobre a existência exterior das 

entidades adoradas ou veneradas ou temidas tais como deuses ou demónios. Pelo contrário, parte logo do 

princípio positivista da inexistência de tais entidades pelo que só resta procurar a sua origem no “mundo 

interno” do homem.   
22

Idem, p. 26. Tradução nossa. É precisamente esta passagem dos fenómenos individuais para o domínio 

colectivo que tem estado em questão numa perspectiva crítica principalmente porque estamos no campo da 

psicopatologia que, só por analogia, se pode alastrar à colectividade quando se fala, por exemplo, em 

patologia social ou em sociedades doentes.  
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característica da transferência e do contágio, sendo, portanto, o paciente um portador 

transmissível da doença. 

 

A proibição externa entra em contradição com a interna, surgindo desse modo uma 

fixação psíquica que leva a uma situação com a qual é difícil de lidar, concorrendo tal 

facto para um conflito continuado entre a proibição e o instinto, que conduz a uma 

ambivalência da atitude da pessoa para com o objecto específico, melhor dizendo, para o 

acto de conexão com esse objecto. A proibição deve a sua força e o seu aspecto obsessivo 

concretamente ao lado inconsciente, ou seja, a uma necessidade interna não acessível à 

inspecção consciente. 

 

Com efeito, Freud crê comprovar que também nas prescrições do tabu existe um 

paralelo com a dinâmica neurótica. Esta última comporta uma luta entre a proibição e a 

tendência pulsional. A proibição mantém-se consciente, enquanto, que o desejo 

permanece oculto no inconsciente. O carácter obsessivo da proibição explica-se 

justamente pela sua contrapartida inconsciente: um desejo oculto e sempre insatisfeito e 

operante. Os sintomas revelam-se assim como transacções entre a proibição consciente e 

o desejo inconsciente, testemunhando o arrependimento e, por sua vez, a transgressão por 

meio de actos substitutivos, nos quais o desejo, de modo camuflado também, obtém a sua 

satisfação. E, na medida em que a repressão comporta sempre um fracasso, o trágico 

destino da neurose é o de ir progressivamente aproximando-se do acto primitivo proibido. 

 

Segundo Wundt, a crença de que num tabu existe um poder demoníaco que está 

escondido no objecto, que se for tocado pelo infractor, este poder se volta contra ele é 

somente um medo objectivado. No entanto, este medo era no princípio único, tendo-se 

mais tarde dividido sob duas formas, que correspondem à veneração e ao horror. Esta 

separação só se veio a verificar quando os regulamentos do tabu se transferiram do âmbito 

dos demónios para a esfera da crença em deuses. 

 

Freud considera que se não estivesse já acostumado a traçar o diagnóstico dos 

pacientes obsessivos, acharia que a doença do tabu seria o termo mais adequado para a 

sua condição. As interdições obsessivas implicam renúncias e limitações similares às 

impostas pelos tabus, contudo algumas podem através de certos processos ser suspensas. 

As acções envolvidas nesse processo tornam-se actos compulsivos ou obsessivos do tipo 
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característico da expiação, das medidas defensivas, da penitência e da purificação. 

 

Conforme o analisado até agora Freud salienta os pontos em que a concordância 

entre as práticas do tabu e os sintomas obsessivos é mais claramente mostrada: 

1. O facto de faltar às proibições qualquer motivo atribuível; 

2. O facto de serem mantidas por uma necessidade interna; 

3. O facto de serem facilmente deslocáveis e de haver um risco de contaminação 

proveniente do proibido; 

4. O facto de criarem injunções para a realização de actos cerimoniais. 

 

As proibições mais antigas relacionadas com os tabus são as duas leis basilares do 

totemismo, isto é, a interdição de matar o animal totémico e a privação de manter relações 

sexuais com elementos do clã totémico. A diversidade de manifestações do tabu que 

conduziram às tentativas de classificação, foram circunscritas a uma única tese, a de que a 

base do tabu é uma acção proibida, para cuja realização existe forte inclinação do 

inconsciente. 

 

Utilizando como biografia fundamental a reconhecida obra de Frazer, The Goíden 

Bough, Freud detém-se na análise de três tipos fundamentais de tabu: os que dizem 

respeito ao comportamento com os inimigos, os tabus relacionados com os soberanos e, 

por último, o tabu em relação aos mortos. Nos três casos descritos acaba sempre por 

encontrar a peça procurada, da ambivalência de sentimentos. Tanto as restrições que se 

impõem ao matador vitorioso, como o excesso de solicitude com os vitoriosos, tão 

parecido ao dos neuróticos obsessivos, assim como as atitudes perante os mortos, revelam 

uma dupla corrente de sentimentos, uma oposta à outra. Debaixo do ódio ao inimigo 

adivinha-se uma afeição positiva face a ele; a solicitude com os soberanos deixa ver a 

hostilidade que suscitam, pela mesma razão do seu encobrimento, e os rituais funerários 

deixam transparecer um sentimento de protecção face ao morto, já que além do mais, 

poderiam muito bem vingar-se pela realização de desejos que a sua morte supôs nos 

outros. 

 

Quando os guerreiros voltam de uma batalha sendo os vencedores, oferecem 

sacrifícios para apaziguar as almas dos inimigos vencidos. As restrições impostas ao 

matador vitorioso são muito frequentes e rigorosas. Para exemplificar estes ritos de 
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apaziguamento é apontado o caso de um chefe de uma expedição em Timor que não pode 

voltar a casa directamente, sem passar dois meses numa cabana realizando práticas de 

purificação, e durante este tempo não pôde ver a sua mulher, nem pôde alimentar-se por si 

próprio, sendo outra pessoa a dar-lhe de comer. 

 

Existem muitas "cerimónias" de reconciliação, expiação e purificação diferentes 

mas em todas elas aparecem combinados dois princípios: 

1. A extensão do tabu dos mortos a tudo o que esteve em contacto com ele; 

2. O temor do espírito do morto. 

Mas a opinião de Freud é de que todas as prescrições dependem e provêm da 

ambivalência de sentimentos relativamente ao inimigo. 

 

Os tabus em relação aos chefes, reis e sacerdotes que os povos primitivos tinham, 

os quais eram considerados seres diferentes dos homens comuns e por isso também 

tinham de seguir uma série de práticas e cerimónias muito complexas e, por vezes, 

severas. São personagens privilegiadas, tendo direito de fazer coisas e gozar daquilo que é 

proibido aos restantes. Mas a mesma liberdade que se lhes reconhece é-lhes limitada por 

outros tabus, que não pesam sobre os indivíduos comuns. Tem-se, assim, uma oposição 

entre uma maior liberdade e uma maior restrição. 

 

Um excesso de afecto positivo é um fenómeno corrente nas neuroses, sobretudo a 

neurose obsessiva, que foi escolhida anteriormente como o termo de comparação. Este 

excesso aparece sempre nos casos em que juntamente com o afecto predominante, existe 

uma corrente contrária, inconsciente, de hostilidade. Ou seja, depara-se com um caso 

típico de ambivalência afectiva. Esse carinho torna-se obsessivo, pois de outro modo não 

seria capaz de cumprir a função de manter reprimida a corrente contrária inconsciente. 

 

Os cerimoniais não servem unicamente para distinguir os reis e elevá-los acima 

dos demais, transformam também a sua vida num inferno, convertendo-a numa carga 

insuportável e impondo uma servidão muito maior que a dos súbditos. Deste modo o 

cerimonial tabu dos reis é aparentemente a expressão de um profundo respeito e um meio 

de dar segurança ao rei. Mas, na realidade é um castigo por tanta grandeza e uma 

vingança dos súbditos para com o rei pelas honras que lhe são concedidas. 
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O tabu dos mortos manifesta-se, primeiro, nas consequências que o contacto com 

os mortos traz consigo e o tratamento especial de que as pessoas da família do falecido 

são objecto. As pessoas que assistiram à sua morte ou o tocaram, são privadas de toda a 

comunicação com os seus semelhantes. Não devem tão pouco tocar os alimentos com as 

mãos, a comida é colocada aos seus pés, no chão, e devem utilizar apenas os lábios e os 

dentes para comer. Acontece, por vezes, também ser proibido pronunciar o nome do 

morto. Os selvagens tinham medo do retorno do espírito do falecido e essas cerimónias 

seriam para o manter à distância. Aceitando, esta opinião, concorda com Wundt, de que o 

que explica o tabu é o medo dos demónios. 

 

Esta última questão do temor aos mortos dá a Freud razão para aprofundar o 

conceito de ambivalência e encontrar, a partir dele, uma nova explicação para diversos 

fenómenos relacionados com o tema da religião. O primeiro deles é o da criação dos 

demónios através do mecanismo de projecção. Tal mecanismo supõe um modo eficaz de 

iludir o conflito que traça a ambivalência de sentimentos. Através dele, a parte má, a dos 

sentimentos hostis, é evacuada para o exterior, aliviando desse modo o conflito da 

duplicidade de sentimentos opostos. Concebemos os demónios, conclui Freud, como 

projecções de sentimentos hostis que os sobreviventes guardam face aos mortos. 

 

Então a hipótese em que se baseia esta teoria é de que a pessoa querida, quando 

morre, transforma-se num demónio. E porquê esta transformação? Westermark responde 

a esta questão dizendo que a morte é uma das maiores desgraças humanas e parte do 

princípio que os mortos estão descontentes com a sua sorte. Para os primitivos a morte é 

sempre violenta, e por isso a alma deve estar cheia de cólera e ávida de vingança. Todavia 

o estudo das perturbações psiconeuróticas pode dar uma explicação mais ampla, que 

engloba a dada por Westermark. Quando uma mulher perde um marido ou uma filha a sua 

mãe sucede, com frequência, que os sobreviventes passam a ter sentimentos de culpa, e 

questionam-se se não terão contribuído, por negligência ou imprudência, para a morte da 

pessoa amada. 

 

A culpabilização provém de um desejo inconsciente do sujeito, que teria sido tão 

forte, que teria provocado a morte. Portanto, existe um sentimento de hostilidade 

inconscientemente dissimulado por detrás de um terno amor. Trata-se, assim, de um caso 

clássico de ambivalência da afectividade humana. Contudo, esta hostilidade sentida pelo 
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inconsciente e que tem como satisfação a morte do ser amado, tem no primitivo um 

destino diferente, pois é exteriorizada e atribuída mesmo ao próprio morto. Este processo 

de defesa é muito frequente na vida psíquica comum e também na patológica é a chamada 

projecção. Comprova-se, deste modo, mais uma vez que o tabu nasce no terreno de uma 

ambivalência afectiva 

. 

Para a formação do tabu em geral, como já foi dito, a projecção serve para resolver 

um conflito afectivo. Mas a projecção não é unicamente um meio de defesa, dado que ela 

existe também em casos em que não há conflito. A projecção para o exterior de 

percepções interiores, processos afectivos e intelectuais tal como as percepções sensoriais 

são projectadas de dentro para fora e utilizadas para a formação do mundo exterior, em 

vez de permanecerem no nosso mundo interior. Só depois da formação de uma linguagem 

abstracta é que os homens começaram a ser capazes de ligar as representações verbais das 

sensações a processos internos, iniciando, pouco a pouco, a compreensão do seu mundo 

interno. 

 

Ao seguir a evolução das relações entre sobreviventes e mortos, verifica-se que a 

sua ambivalência tem vindo a diminuir com o tempo. Só praticamente os neuróticos 

continuam a sentir uma culpa dolorosa quando morre alguém próximo, igual à 

ambivalência afectiva dos povos de antigamente. Como esta ambivalência tem vindo a 

diminuir até à data, o mesmo acontece na sequência ao tabu, porque este não é mais do 

que um sintoma de transição entre os desejos contrários em conflito. Na análise do tabu 

pode projectar-se uma certa luz sobre a origem da consciência moral. A consciência tabu 

constitui, provavelmente, a forma mais antiga da consciência moral. Deste modo, também 

a consciência moral nasce de uma ambivalência afectiva inerente a determinadas relações 

humanas, tal como a neurose obsessiva. 

 

A comparação final entre tabu e a neurose obsessiva revela que existem relações 

entre as diversas formas de neuroses e formações sociais. E mostra também como é 

importante o estudo psicológico das neuroses para a compreensão do desenvolvimento da 

civilização. As neuroses apresentam, por um lado, grandes analogias com as grandes 

produções sociais da arte, da religião e da filosofia, e, por outro lado, mostram-se como 

deformações das ditas produções. Segundo Freud poder-se-ia dizer que a histeria é uma 

obra de arte deformada, a neurose obsessiva é uma religião deformada e a paranóia é um 
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sistema filosófico deformado. 

 

 

 

Animismo, Magia e Omnipotência das Ideias 

 

O terceiro ensaio inicia-se com uma confissão das limitações que a psicanálise 

comporta na sua aplicação às ciências do espírito. As contribuições avançadas 

necessariamente sofrem de uma certa insuficiência e pretendem, portanto, servir somente 

de estímulo aos especialistas. A insuficiência far-se-á notar de modo especial quando se 

trata da aplicação a um fenómeno cultural de dimensões tais como o animismo. 

 

A primeira parte do ensaio dedica-se por inteiro à análise sobre a origem e a 

natureza do animismo. Este é considerado, no seu sentido estrito, como a teoria das 

representações da alma e, no seu sentido mais amplo, a teoria dos seres espirituais em 

geral. 

 

Os povos primitivos povoam o mundo de um infinito número de seres espirituais, 

benéficos e maléficos, aos quais atribuem as causas dos fenómenos naturais. Crêem que 

esses seres são animados, sendo do reino vegetal, animal e mineral. Os primitivos 

acreditavam também que as pessoas têm almas que podem abandonar os corpos e 

transmigrar para outros corpos, pelo que eram independentes do corpo. Muitos autores 

admitem que esta representação das almas constitui o nódulo primitivo do sistema 

animista. 

 

Mas como chegaram os homens primitivos a estas concepções dualistas, em que 

assenta o sistema animista? Existe a suposição de que foi pela observação dos fenómenos 

do sono e da morte, e no esforço de tentar explicar estes estados. Para o primitivo a 

imortalidade era natural e lógica, só conseguindo atingir a representação da morte muito 

posteriormente. 

 

Pode-se dizer que o animismo é um sistema intelectual, porque não explica 

fenómenos individuais, e tenta perceber o mundo na sua totalidade. A humanidade 

conheceu sucessivamente, através dos tempos, três sistemas intelectuais, ou seja, três 
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grandes concepções do universo: 

1. A animista (mitológica) 

2. A religiosa 

3. A científica 

 

De todos estes sistemas podemos ver que também o primeiro subsistiu até aos 

nossos dias, através das superstições, assim como subjacentes á construção dos idiomas, 

das nossas crenças e da nossa filosofia. Esta sucessão das três concepções do mundo dá a 

entender que o animismo implicou as condições preliminares das religiões que 

posteriormente vieram a surgir. 

 

A parte seguinte do ensaio Freud dedica-a ao estudo da magia. Nela há que 

encontrar o motor das formações animistas e não numa curiosidade de tipo intelectual. É a 

necessidade prática de dominar o mundo o que originou o nascimento dos primeiros 

sistemas de pensamento sobre o mundo (Weltsystems). 

 

O sistema animista é acompanhado por uma série de comportamentos que servem 

para dominar os espíritos dos homens, dos animais e das coisas, surgindo assim, a 

feitiçaria e a magia. A magia tem fins muito diversos, tais como submeter os fenómenos 

da natureza à vontade dos homens, dos animais, proteger-se dos inimigos e de todos os 

outros tipos de perigos e prejudicar os que lhe são hostis. 

 

Algumas destas práticas mágicas faziam-se por imitação, a magia pode ser 

aplicada também em casos onde o processo de espiritualização da natureza ainda não foi 

realizado, como, por exemplo, fazer chover por meios mágicos, reproduzindo 

artificialmente as nuvens e as tempestades. Isto é, os actos realizados são análogos ao 

fenómeno que se deseja. Frazer chama esta magia de "imitativa" ou "homeopática”. 

 

Outras práticas mágicas são denominadas de "contagiosas", onde o que importa é 

a relação no espaço e a sua representação, para que o fenómeno desejado aconteça. Os 

homens tomaram equivocadamente a ordem das suas ideias pela ordem da natureza e daí 

imaginarem que o controle que têm ou parecem ter sobre os seus pensamentos lhes 

permite exercer um controle correspondente sobre as coisas. Um bom exemplo disso é 

quando um melanésio consegue apoderar-se do arco, cuja flecha o feriu, coloca-o num 
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sítio fresco pensando com isso diminuir a inflamação da ferida. Os motivos que 

impulsionaram a magia não são outra coisa senão os desejos humanos. Sabe-se que o 

homem primitivo tem uma confiança desmesurada no poder dos seus desejos. 

 

Nesta continuidade existem crianças muito pequenas, que se encontram em 

condições psíquicas semelhantes, só que não possuem as mesmas condições motoras, pois 

começam por procurar a realização dos seus desejos de uma maneira verdadeiramente 

alucinatória. O homem primitivo, ao seu desejo junta um impulso motor, ou seja a 

vontade, que entre de imediato ao serviço do desejo. Trata-se, assim, de um exagerado 

valor atribuído ao desejo. A imagem reflexa do mundo interior sobrepõe-se à imagem do 

mundo exterior, ocultando-o. Pode, desse modo, dizer-se que o processo que rege a 

magia, ou seja, a técnica do pensamento animista é a "omnipotência das ideias". 

 

A conservação desta "omnipotência das ideias" também se verifica com bastante 

clareza na neurose obsessiva. Nas neuroses é a realidade interior que nega a formação de 

sintomas e não a realidade exterior, pelo que os neuróticos vivem num mundo especial 

onde somente a moeda neurótica é moeda corrente; isto é, eles são afectados apenas pelo 

que é pensado com intensidade e imaginado com emoção, ao passo que a concordância 

com a realidade externa não tem importância. O histérico reproduz e demonstra nos seus 

sintomas, sucessos que não aconteceram senão na sua imaginação. Um neurótico pode ter 

sentimentos de culpa tão fortes, que só seriam justificados num assassino várias vezes 

reincidente, e ao mesmo tempo ter sido sempre uma pessoa respeitadora e escrupulosa 

para com os seus semelhantes. Ao submeter-se ao tratamento psicanalítico que converte 

em consciente o inconsciente, observa-se que lhes é difícil crer na liberdade das ideias e 

temem sempre manifestar os seus desejos maus, como se ao exteriorizá-los se desse 

fatalmente o seu cumprimento. Esta atitude e as superstições que dominam a sua vida, 

mostram como estão próximos dos selvagens que crêem que podem transformar o mundo 

exterior com as suas ideias. 

 

Ao aceitar-se que a evolução das concepções humanas do mundo sejam a ordem 

referida (fase animista, religiosa e científica), é também fácil seguir a evolução da 

"omnipotência das ideias" através destas fases. 

 

Na fase animista atribui-se ao próprio homem a omnipotência. Assim, a última 
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parte deste ensaio centra-se no conceito de omnipotência das ideias. Freud descreve a 

relação que se estabelece entre as diversas concepções do universo e os diversos estádios 

de evolução da libido, tendo justamente em conta o papel que nelas corresponde a 

omnipotência das ideias: a contínua renúncia à mesma irá marcando paralelamente o 

progresso de maturação da sociedade. 

 

Na religiosa, cede-se aos deuses, mas o homem não renuncia totalmente à 

omnipotência, pois reserva-se o direito de influir sobre os deuses, de forma a fazê-los 

actuar conforme os seus desejos. 

 

Na concepção científica, já não existe lugar para a omnipotência do homem, este 

reconhece a sua pequenez e resigna-se à morte e a todas as necessidades naturais. Mas na 

nossa confiança no poder da inteligência humana, que conta já com as leis da realidade, 

um pouco da crença primitiva na omnipotência ainda sobrevive na fé dos homens no 

poder da mente humana, que entra em luta com as leis da realidade. 

 

Aceitando-se que a omnipotência das ideias constitui um testemunho a favor do 

narcisismo, pode tentar-se estabelecer um paralelo entre o desenvolvimento da concepção 

humana do mundo e a libido individual. Desse modo, tanto temporalmente como pelo seu 

conteúdo, à fase animista corresponde o narcisismo, à religiosa o estado que é 

caracterizado pela fixação da libido nos pais, e a fase científica aquele estádio de 

maturação em que o indivíduo renuncia ao princípio do prazer e se subordina ao da 

realidade e procura o seu objecto no mundo exterior. A arte é o único domínio em que a 

"omnipotência das ideias" se manteve até aos nossos dias. Somente na arte acontece ainda 

que um homem consumido por desejos efectue algo que se assemelhe à realização desses 

desejos. 

 

A técnica do animismo, ou seja, a magia, revela-nos claramente a intenção de 

impor aos objectos da realidade exterior, as leis da vida psíquica. Mas os princípios sobre 

os quais repousa a magia são mais primitivos e antigos que a técnica dos espíritos em que 

assenta o animismo, pois a magia utiliza a totalidade da omnipotência das ideias e o 

animismo cede uma parte dessa omnipotência aos espíritos, abrindo assim o caminho à 

religião. 
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E o que é que levou o primitivo a fazer esta passagem? Os espíritos e os demónios 

não são senão as projecções das suas tendências afectivas. O primitivo personifica essas 

tendências e povoa o mundo com essas criações. Admite-se que essa tendência é 

acentuada quando a projecção implica a vantagem de um alívio psíquico. Foi, portanto, já 

a posição dos sobreviventes em relação aos mortos que impulsionou e obrigou o homem a 

ceder aos espíritos uma parte da sua omnipotência e sacrificar a sua liberdade de acção. 

 

Nem na representação primitiva da alma, nem tão pouco na moderna se pode falar 

numa delimitação semelhante a que a ciência actual estabelece entre actividades psíquicas 

conscientes e inconscientes. A alma animista reúne as propriedades de ambas as 

instâncias: a sua fluidez, mobilidade e a sua faculdade de abandonar um corpo e apoderar-          

-se de outro distinto são características que fazem lembrar a natureza da consciência. 

Contudo, a forma oculta que mantém, por detrás das manifestações da personalidade, faz 

lembrar o inconsciente. 

 

 O Retorno Infantil ao Totemismo 

 

A finalidade deste último ensaio é compreender de uma forma mais profunda a 

natureza do totemismo, pelo que a descrição de Reinach sobre o assunto é de elevado 

interesse para esse aprofundamento. 

 

Reinach descreveu o seguinte código de totemismo: Certos animais não podem ser 

mortos nem comidos e exemplares da sua espécie são criados e cuidados por seres 

humanos. Um animal que tenha morrido de morte acidental é chorado e enterrado com as 

mesmas honras que um membro do clã. Nalguns casos, a proibição de comer estende-se 

apenas a uma determinada parte do corpo do animal. 

 

Quando um dos animais que são geralmente poupados tem que ser morto por força 

da necessidade, pedem-se-lhe desculpas e, por meio de diversos artifícios e subterfúgios, 

faz-se uma tentativa de atenuar a violação do tabu. Quando o animal é vítima de um 

sacrifício ritual é solenemente chorado. Em determinadas ocasiões solenes e em 

cerimónias religiosas usam-se as peles de certos animais. Onde o totemismo ainda se 

encontra em vigor são utilizados os animais totémicos. 
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Clãs e indivíduos adoptam nomes de animais, ou seja, dos animais totémicos. 

Muitos clãs utilizam representações de animais nas suas insígnias e armas; os homens 

costumam pintar ou tatuar figuras de animais no corpo. Se o totem for um animal temível 

ou perigoso, imagina-se que poupe os membros do clã que recebeu o seu nome. O animal 

totémico protege e dá aviso aos membros do seu clã. O animal totémico prevê o futuro 

dos membros leais do seu clã e serve-lhes de guia. 

 

Os membros do clã totémico acreditam, com frequência, serem aparentados com o 

animal totémico pelo laço de uma ascendência comum. Desta relação que é considerada o 

catecismo do totemismo podem distinguir-se três variedades de totem: 

1. O totem da tribo que se transmite hereditariamente. 

2. O totem particular de um sexo. 

3. O totem individual. 

 

 Do ponto de vista religioso, o totemismo consiste nas relações de respeito e mútua 

consideração entre o homem e o totem. Do ponto de vista social, [pressupõe] as 

obrigações dos membros dos clãs entre si e o respeito às outras tribos. O lado social do 

totemismo expressa-se num mandamento muito rigoroso: os membros de um clã totémico 

consideravam-se irmãos e obrigavam-se a ajudar-se e a proteger-se reciprocamente. Os 

laços totémicos são mais fortes que os de família no sentido que actualmente se atribui. A 

mais importante dessas normas é a que diz respeito às relações matrimoniais. Assim, 

resulta que esta divisão das tribos implica um fenómeno que aparece pela primeira vez na 

época totemista: a exogamia. 

 

Progressivamente foi-se impondo a necessidade de chegar ao enigma sobre a sua 

natureza, isto é explicar a ligação da organização totémica e a proibição do incesto. 

Existe, acerca disto, pontos de vista muito diferentes. Quanto à origem do totemismo a 

questão que se coloca é como chegaram os homens primitivos a denominar-se, e a 

denominar as suas tribos com nomes de animais, plantas e objectos inanimados. As 

teorias que respondem a esta questão podem dividir-se em três grupos: teorias 

nominalistas, sociológicas e psicológicas. 

 

No âmbito das teorias nominalistas, Garcilasso de la Vega atribui o fenómeno 

totémico ao facto de as tribos terem necessidade de distinguir-se umas das outras, daí a 
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designação por nomes. Já Max Mueller, defende que o totem seria : 

1. Uma insígnia do clã. 

2. Um nome do clã. 

3. O nome de um antecessor do clã. 

4. O nome de algo venerado pelo clã. 

 

Herbert Spencer, assenta a sua teoria de que era para certos indivíduos 

apresentarem determinadas qualidades que recebiam nomes de animais, e depois 

transmitiam aos seus descendentes. Contra esta teoria Fison observa que o totem é sempre 

uma designação colectiva e nunca de um indivíduo. 

 

Do ponto de vista sociológico, Durkheim é de opinião que o totem seria o 

representante visível da religião social destes povos, seria, portanto, como que um objecto 

de culto. Outros autores apoiam esta ideia, dizendo que são as tendências sociais que 

levam à formação das instituições totémicas. A.C. Haddon supõe que as tribos se 

alimentavam, ao princípio, de uma só espécie de animais ou plantas, e depois 

comercializavam-na com outros produtos de outras tribos. Após o negócio a tribo acabava 

por ser conhecida pelo animal que dominava. No entanto, este regime nunca foi 

comprovado. E também não se percebe como é que a partir daqui o animal totem passava 

a ser respeitado e adorado, levando a sua abstenção como alimento. 

 

A nível psicológico a primeira teoria de Frazer baseia-se na crença de uma alma 

exterior, e o totem representava o refúgio dessa alma, confiavam, portanto, a alma ao seu 

totem para a proteger, pelo que tratavam de não fazer mal ao portador da mesma. G. A. 

Wilken dá outra explicação para a origem do totemismo, ligando-a à transmigração das 

almas: o animal por quem passavam as almas dos mortos convertia-se num parente por 

consanguinidade, ou seja, é como um antepassado seu e por isso era venerado como tal. 

 

A teoria psicológica mais recente é a de Wundt, que pensa que o objecto totémico, 

sendo normalmente um animal era porque os primitivos lhes atribuíam uma alma, isto é, 

certos animais devido à sua mobilidade, como, por exemplo, a serpente, ou ao seu poder 

de voar, estando neste caso os pássaros, e outras qualidades inspiravam ao homem 

surpresa ou medo. Os animais teriam uma alma idêntica à humana. Desse modo, o 

totemismo segundo Wundt ligava-se directamente ao animismo. 
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A origem da exogamia e as suas relações com o totemismo 

 

Freud fala das diversas teorias sobre este ponto, sendo descriminadas abaixo, 

segundo os pontos de vista de alguns autores. Frazer pensa que o totemismo e exogamia 

são distintas na sua origem e natureza, embora se cruzem acidentalmente em algumas 

tribos. Outros autores acham que a exogamia é uma consequência necessária das ideias 

fundamentais do totemismo. Mac Lennan explica a exogamia com a subserviência de 

costumes mais antigos em que havia o hábito em tribos anteriores de se raptarem 

mulheres de outras tribos por haver poucas, devido ao costume de matarem à nascença as 

crianças do sexo feminino, tornando-se cada vez mais raro o casamento com mulheres da 

mesma tribo. 

 

Descontente com a insuficiência destas explicações Freud realça que o facto de as 

restrições sexuais exógamas terem sido impostas intencionalmente não esclarece o motivo 

que levou à sua imposição. Este assunto não esclarecido levou a que se questionasse de 

onde partiria, em última análise, o medo do incesto, que na opinião de Freud deve ser 

considerado como tendo a mesma raiz que a exogamia. 

 

Westermark explica a fobia do incesto, dizendo que entre as pessoas de sexo 

diferente que foram criadas juntas há uma aversão inata para estabelecerem relações 

sexuais. Faltariam, assim, as condições necessárias para despertar o instinto de cópula, 

mas, nesse caso para que seria necessário uma lei refrear um instinto natural? Freud é de 

opinião que aquilo que a natureza proíbe e castiga não tem necessidade de ser proibida 

por lei. A psicanálise, pelo seu lado, mostra a impossibilidade da existência de uma 

aversão inata relativamente às relações incestuosas. Acrescenta que, pelo contrário, que os 

primeiros desejos sexuais do ser humano são de natureza incestuosa e que estes desejos 

reprimidos são a causa determinante das neuroses. Dessa maneira, o ponto de vista que 

explica o horror ao incesto como sendo um instinto inato deve ser abandonado. 

 

Uma outra tentativa de explicação da origem da proibição do incesto, que se liga à 

hipótese de Darwin sobre o estado social primitivo da humanidade, seria que o homem 

teria vivido como acontece com os gorilas, em que só o macho mais velho e robusto 

ficaria com todas as fêmeas, porque chegando a uma certa idade os machos mais jovens 
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seriam expulsos da tribo, após uma luta. Estes andariam depois à deriva até encontrarem 

uma fêmea e depois constituir outra família. Deste modo, acabaram estas condições por 

tornar numa lei constante, ou seja, a proibição das relações sexuais entre membros da 

mesma tribo. 

 

A observação psicanalítica tenta elucidar esta questão estabelecendo uma 

comparação entre as fobias que certas crianças sentem por alguns animais e o totemismo. 

A atitude da criança relativamente aos animais apresenta numerosas analogias com o 

primitivo, pois que a criança não mostra aquele orgulho do homem adulto que o leva a 

traçar uma linha de demarcação entre ele e os outros representantes do reino animal. Pelo 

contrário a criança considera-os como iguais a si. Mas neste perfeito relacionamento entre 

a criança e o animal acontece, por vezes, que esta começa de repente, a sentir medo de 

certos animais e a evitar o contacto. Esta fobia recai sobretudo nos animais que a criança 

conhece directamente, ou por livros ou gravuras. Em todas as zoofobias, revelou-se que 

quando a criança é do sexo masculino, a angústia refere-se ao próprio pai, só que é 

deslocada sobre o animal. O ódio nascido da rivalidade com o pai não é passível de se 

desenvolver livremente na vida psíquica da criança, porque se opõe ao afecto e admiração 

que existem na mesma, encontrando-se assim numa situação afectiva ambivalente. A 

criança alivia-se do conflito que surge dessa atitude emocional de duplo aspecto, 

ambivalente, para com o pai, deslocando os seus sentimentos hostis e temerosos para um 

substituto daquele. 

 

Tanto no complexo de Édipo, como no complexo de castração, o pai desempenha 

o papel de um temido adversário dos interesses sexuais infantis. Estas zoofobias têm 

semelhanças com o totemismo nomeadamente uma complexa identificação com o animal 

totémico e uma atitude ambivalente em relação ao pai. Devido a estas semelhanças pode-         

-se substituir no totemismo o animal totem pelo "pai", até porque não se acrescenta nada 

de novo, pois os povos do sistema totémico já proclamavam esta relação, considerando o 

totem como seu antepassado. Em consequência desta situação se o animal totem é o pai, 

surgem os dois mandamentos capitais do totemismo, a proibição de matar o totem e o de 

realizar o coito com uma mulher pertencente ao mesmo totem, que são coincidentes com 

os crimes de Édipo, que matou o pai e casou com mãe, sendo simultaneamente também 

coincidentes com os desejos primários das crianças, cuja repressão insuficiente ou 

redespertar formam talvez o núcleo de todas as psiconeuroses. Surge então a hipótese de 
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que o sistema totémico seja o resultado do complexo de Édipo. 

 

A relação do sistema totémico com a religião 

 

Nesta análise tenta-se descobrir a origem e o significado do rito do sacrifício e o 

seu desenvolvimento posterior. O sacrifício, isto é, o acto sagrado, por excelência, não 

tinha a importância que posteriormente adquiriu, ou seja, a de uma oferenda a uma 

divindade para apaziguar e conseguir um favor. Tudo faz supor que o sacrifício era no 

início um acto de confraternização social entre a divindade e os seus adoradores, um acto 

de comunhão. O homem sacrificava ao seu deus aquilo de que ele mesmo se alimentava. 

Tais sacrifícios eram uma cerimónia pública e uma festa celebrada pelo clã inteiro. A 

religião era algo comum e o dever religioso uma obrigação social. 

 

A força ética da refeição pública de sacrifício assentava na ideia de que comer e 

beber em conjunto era um de meio fortalecer as obrigações recíprocas. Mas porque é que 

se atribui a essa força de união ao acto de comer e beber em conjunto? A comida de 

sacrifício era uma comida solene que só era passível de ser ingerida se estivessem 

reunidos os membros do clã. A refeição feita em comum, do animal totem, permitia a 

penetração nos corpos, e só com ela se podia estabelecer um laço que unia todos os 

participantes com os seus deuses. Este laço não é mais do que a "vida" do animal 

sacrificado, à vida que se manifestava na sua carne e no seu sangue e se transmitia por 

meio da comida a todos que a consumissem. Na opinião de Robertson Smith, a morte 

sacramental e o consumo em comum do animal totémico, inatingível no tempo normal, 

devem ser considerados em relação com as características importantes da religião 

totémica. Após a morte e consumo do animal fazia-se uma festa, em que se dava liberdade 

a todos os instintos, dado que o efeito de absorção do totem é o reforço da identidade 

comum com o totem. Por tal facto se explica a alegria dos membros da tribo, os quais 

após o luto festejavam dando assim permissão a qualquer tipo de gratificações, estando 

estas na origem da festa. O caso é que o excesso faz parte da essência do festival; o 

sentimento festivo é produzido pela liberdade de fazer o que por via de regra era proibido. 

 

Confrontando a concepção psicanalítica do totem - a substituição do pai, a 

proibição de matar e de comer - com a hipótese de Darwin sobre o estado primitivo da 

sociedade humana, pode-se avançar com a suposição que relaciona vários elementos, 



 

 

65 

 

simplificando-os: a teoria de Darwin não dá importância à origem do totemismo, mas 

admite a existência de um pai violento e zeloso, que se reserva o direito de ter todas as 

fêmeas e que expulsa os seus filhos conforme vão crescendo. Baseando-se na festa da 

comida totémica pode-se dizer que os irmãos expulsos se reúnem um dia e matam o pai e 

devoram o seu cadáver. Unidos levaram a cabo aquilo que individualmente lhes era 

impossível. Devorando-o apropriavam-se de parte da sua força e identificavam-se com 

ele. A refeição totémica, que é talvez o mais antigo festival da humanidade, seria assim 

uma repetição e uma comemoração desse acto memorável e criminoso, que foi o começo 

da organização social, das restrições morais e da religião. 

 

Eles odiavam o pai e esse sentimento expressava um entrave às suas exigências 

sexuais e ao seu anseio de poder, contudo, simultaneamente amavam-no e respeitavam-        

-no. Após terem satisfeito o seu ódio e o seu desejo de identificação com ele, aparecem os 

sentimentos de amor, que anteriormente, estavam dominados pelos sentimentos de 

hostilidade. Desse modo, surge a culpabilidade, pelo que o pai morto adquire um poder 

muito maior do que tinha possuído em vida. Dá-se um fenómeno curioso, ou seja, aquilo 

que o pai lhes tinha proibido em vida, vai começar a ser proibido por eles mesmos. O que 

até então fora interdito por sua existência real foi doravante proibido pelos próprios filhos, 

de acordo com o procedimento psicológico, comum nas psicanálises, sob o nome de 

obediência adiada. Desautorizaram o seu acto, isto é, proíbem a morte do totem, que é a 

substituição do pai, e renunciam à recolha dos frutos do seu crime, recusando o contacto 

sexual às mulheres que se encontravam agora acessíveis. Este processo deu origem a 

certos actos considerados como determinantes no carácter da religião. A religião totémica 

surgiu da consciência de culpabilidade dos filhos, numa tentativa de apaziguar o 

sentimento e reconciliar-se com o pai. Todas as religiões posteriores se mostram como 

uma tentativa de solucionar o mesmo problema. Portanto, a ambivalência inerente ao 

complexo paterno existe tanto no totemismo como nas outras religiões posteriores. A 

sociedade repousa, então, sobre a responsabilidade comum do crime colectivo. 

 

Outra questão que se coloca é a da ideia de como é que a religião passa para a 

existência de um Deus. A investigação psicanalítica diz que o indivíduo concebe a 

imagem de Deus à imagem e semelhança com o seu pai carnal, sendo Deus uma 
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sublimação do pai
23

. Desta maneira, o totem teria sido a primeira forma de substituição do 

pai e Deus outra forma posterior mais desenvolvida, em que o pai havia já recuperado a 

forma humana. Esta pode advir das modificações da relação com os animais como é, por 

exemplo, o caso da domesticação. Outra perspectiva é que a primitiva igualdade 

democrática de todos os membros da tribo não pode ser mantida com o avanço da 

civilização, tendo surgido assim o desejo de ressuscitar o antigo ideal de pai, elevando à 

categoria de deuses homens que se demonstravam superiores aos restantes. O animal, 

mais tarde, perde o seu carácter sagrado e desaparecem as relações entre o sacrifício e a 

festa totémica. O sacrifício converte-se numa simples oferenda, isto é, um acto de 

desinteresse e renúncia a favor da divindade. Nesta fase Deus aparece tão acima dos 

homens que estes só podem comunicar com Ele através de sacerdotes. 

 

Freud admite que os sentimentos de rebeldia do filho e a consciência da sua 

culpabilidade, nunca mais desapareceram no desenvolvimento das subsequentes religiões. 

O cristianismo é um exemplo de tal atitude, onde a humanidade confessa, mais claramente 

que em nenhuma outra, a sua culpabilidade emanada de um crime original, em que só o 

sacrifício de um filho é o suficiente para expiação do pecado. E também neste facto que se 

recupera o simbolismo da antiga refeição totémica, ou seja, na comunhão, em que se 

consome a carne e o sangue.  

 

A comunhão cristã, no entanto, constitui essencialmente uma nova eliminação do 

pai, uma repetição do acto culposo. Podemos perceber a inteira justiça da declaração de 

Frazer de que a comunhão cristã absorveu um sacramento que é sem dúvida muito mais 

antigo que o cristianismo.
24

 

 

A concluir pode-se dizer que como consequência do complexo de Édipo e a sua 

ambivalência afectiva característica dá-se início à Religião, Moral, Sociedade e Arte. 

Segundo a teoria psicanalítica, este complexo é coincidente e constituí o núcleo de todas 

as neuroses. Também para Freud está muito relacionado com os problemas da psicologia 

social, os quais aparecem resolúveis num único ponto consistente, isto é, o da relação do 

homem com o pai. A ambivalência dos afectos está igualmente na base de muitas 

instituições culturais importantes, e que ela seja uma manifestação fundamental da nossa 
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 Quase inadvertidamente Freud utiliza o conceito de sublimação relativamente à origem da ideia de Deus. 
24

 Ibidem, p 155 
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vida emocional. No entanto, afigura-se como válida a possibilidade, de que originalmente 

a ambivalência não fazia parte da vida emocional do ser humano, mas foi criada pelos 

homens na relação com o pai. 

 

Estas premissas não estão isentas de algumas dificuldades, dado que se parte do 

princípio que há uma alma colectiva em que se dão os mesmos processos que na alma 

individual além de admitir que existe a consciência de culpa, que advém de um 

determinado acto, e que persistiu por milénios, passando a sua eficácia de geração em 

geração, gerações estas que já nada poderiam saber do dito acto, dando, assim, origem à 

seguinte questão: quanto podemos atribuir à continuidade psíquica na sequência das 

gerações? Quais são as maneiras e meios empregados por determinada geração para 

transmitir os seus estados mentais à geração seguinte? 

 

Impossibilitado por Darwin de admitir a transmissão hereditária dos caracteres 

adquiridos, Freud admite que o problema não está suficientemente explicado e afirma que 

a comunicação directa e a tradição não chegam para o solucionar. Pressupõe então que 

nenhuma geração pode ocultar à geração seguinte os seus processos mentais mais 

importantes na medida em que todos possuem a nível inconsciente um aparatus que os 

capacita a interpretar as reacções dos outros. 

 

Poder-se-á dizer que existe uma analogia entre o primitivo e o neurótico, que se 

torna mais profunda se se admitir que, para o primitivo, a realidade psíquica coincide com 

a realidade concreta. Contudo, esta suposição só tem fundamento partindo do princípio 

que os primitivos levaram a cabo aquilo que os segundos teriam intenção de realizar. 

Portanto, é necessário ter em conta as diferenças reais entre os neuróticos e os primitivos. 

O certo é que nem os primeiros, nem os segundos conhecem a separação precisa entre o 

pensamento e a acção, mas enquanto no neurótico a acção está completamente inibida e é 

representada na totalidade pela ideia, o primitivo não conhece entraves à acção. As suas 

ideias transformavam-se de imediato em actos, podendo-se dizer que a acção é a 

representação da ideia. 

Freud termina o seu último ensaio presumindo com segurança que no princípio era 

a acção citando a célebre frase do início do Fausto de Goethe Im Anfang war die Tat. 

Totem e Tabu apresenta-nos a problemática edipiana como origem da neurose, mas 

também como ponto de partida para as mais importantes formações da cultura. 
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3.3. O FUTURO DE UMA ILUSÃO 

 

A ilusão a que o título se refere é precisamente a ilusão religiosa de que Freud 

trata especificamente nesta obra que sempre o deixará descontente. A religião é 

contextualizada a partir de um debate mais lato sobre a cultura, tema retomado na obra 

seguinte Mal-estar na Civilização. 

 

A civilização humana é apresentada por Freud como um todo, no qual se inscreve, 

simultaneamente, o conhecimento e a capacidade que o homem possui de orientar as 

forças da natureza e tirar desta a riqueza para a satisfação das suas necessidades, e 

conciliar as relações dos homens entre si. Assim, embora o homem possa existir 

isoladamente, a civilização tem de preservar-se face ao indivíduo e os seus regulamentos, 

instituições e ordens têm precisamente essa função. 

 

Uma questão que se pode colocar é de onde advém essa capacidade e se existem 

princípios superiores, inabaláveis, que possam pôr em prática, quer essa capacidade, quer 

esses conhecimentos, como uma coerção em relação às gerações futuras. Para Freud 

existe um hiato entre intenção e execução na possibilidade de pôr em prática tais 

conhecimentos, passando-se desse modo do campo sociológico para o da psicologia. 

 

O seu interesse no fenómeno religioso estava longe de ser um interesse abstracto. 

Na verdade, era alimentado por uma postura pessoal agressiva, baseada em princípios 

anti-religiosos (Rizutto, 2000).Verdadeiro herdeiro do Iluminismo, Freud via a história 

como uma grande guerra entre a ciência e a religião e rejeitava qualquer hipótese de 

reconciliação entre as duas.
25

 

 

Esta obra não é, portanto, um texto que cause surpresa nem particularmente 

original. Um dos seus recursos é o uso do diálogo para ressaltar determinados pontos, o 

que sublinha o carácter deliberadamente informal do seu estilo e o seu desejo de alcançar 

um público mais amplo do que um ensaio técnico permitiria. Embora pequena, O Futuro 

de uma Ilusão é, de uma só vez, uma das mais ambiciosas explorações de Freud da 
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 Visto ao nível da História do Pensamento, Freud inscreve-se no movimento crítico da religião. Muito 

activo no século XIX, de que é um dos mais importantes representantes, juntamente com Feuerbach, 

Nietzsche e Marx. Curiosamente muitos dos argumentos deste movimento são retomados no nosso século 

pelo chamado Neo-ateísmo.  
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psicanálise da cultura e uma expressão pessoal das suas crenças ou descrenças. 

 

Segundo Freud, as primeiras renúncias instituais já encerram em si um factor 

psicológico importante para todas as outras renuncias instituais. Na verdade, a mente 

humana passa ao longo do tempo, por um processo de desenvolvimento em coerência 

com o qual se situa a gradual internalização da coerção externa, que pela acção de um 

agente mental especial, o superego, a assume e inclui entre os seus mandamentos. No que 

concerne ao grau dessa internalização existe uma referência às primeiras exigências 

culturais, um processo amplamente conseguido. No entanto o mesmo também acontece 

com as reivindicações instintuais, pelo que se torna compreensível que as pessoas sujeitas 

a uma determinada opressão se tornem hostis em relação à cultura. 

 

Após dois capítulos de considerações preliminares, sobre as tendências opostas 

que têm lugar em cada homem integrado na vida comunitária, a saber: as forças 

instintivas anti-sociais e anti-culturais de um lado, e todos os regulamentos necessários 

para ajustar as relações entre os homens obrigados à renúncia aos instintos por outro, 

Freud formula, logo no início do capítulo III, a pergunta chave, a que procurará responder 

ao longo desta obra: Em que reside o valor peculiar das ideias religiosas? A resposta surge 

na página 21: 

 

 Os Deuses têm um papel triplo a desempenhar: exorcizar as forças da natureza, 

reconciliar-nos com a crueldade do destino, particularmente a que é demonstrada na 

morte e consolar-nos dos sofrimentos e privações que a vida civilizada nos impõe.
26

 

 

Desse modo, a auto-estima do homem ao ver-se bastante ameaçada, necessita algo 

que lhe dê ânimo, pelo que à vida e tudo aquilo que a envolve devem ser retirados os seus 

terrores. Tal facto, foi em parte conseguido com a humanização da natureza, 

estabelecendo-se as aproximações das almas, de modo a permitir lidar com a morte e a 

vontade maligna de uma forma mais natural do que a insensata ansiedade através de 

meios psíquicos, a fim de lhes arrancar em parte o seu poder sobre as situações nefastas: 

Uma tal substituição da ciência natural pela psicologia não apenas proporciona alívio 

                                                 
26

 Freud (1927) SE p18. Esta frase, tantas vezes citada passou a ser um crivo crítico em relação ao qual cada 

religião tem de se posicionar. Se a crença religiosa preenche uma destas funções indicadas, na economia 

psíquica, pode desaparecer numa psicanálise bem sucedida à semelhança de um sintoma neurótico ou 

qualquer outra formação de compromisso.   
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imediato, mas também aponta o caminho para um ulterior domínio da situação. 

  

Freud constata que o progresso da civilização diminuiu a importância das duas 

primeiras tarefas atribuídas aos Deuses, porém, a terceira, ou seja, a moral, permanece 

porque a civilização tem necessidade de atribuir uma origem divina às leis para as fazer 

aceitar. 

 

No capítulo IV, Freud faz entrar em cena um oponente imaginário que vai 

formulando objecções à sua exposição. Uma dessas objecções refere-se ao contraste entre 

a posição agora apresentada e o que ficou dito em Totem e Tabu. Freud tenta demonstrar 

ao seu hipotético interlocutor que os pensamentos religiosos advêm da mesma carência 

que determinam todas as restantes realizações da civilização, isto é, da falta de defesa 

contra a indiscutível superioridade da natureza. Acrescentando a esse facto um outro 

fundamento que implicava dar outra forma às deficiências da civilização, por demais 

penosas. 

 

Em Totem e Tabu a origem da religião aparecia a uma luz diferente. A ênfase era 

colocada no relacionamento pai/filho. Deus era o pai exaltado e o anseio pelo pai era a 

razão da necessidade de religião. Aqui, é a contingência, fraqueza, desamparo dos 

humanos que arrebata o papel principal na formação da religião. Como conciliar as duas 

posições? Freud responde que não se trata de duas posições antagónicas mas sim de dois 

níveis de análise, um mais profundo e outro mais manifesto. Nesta obra, não se pretendia 

explicar a origem da religião mas sim do totemismo. Os animais totémicos tornam-se os 

animais sagrados dos deuses e as mais antigas e fundamentais restrições morais, as 

proibições de assassinato e o incesto têm a sua origem no totemismo. Se a longo prazo o 

deus animal não bastou e foi substituído por um Deus humano, isso deve-se à relação do 

desamparo da criança com o desamparo do adulto. 

 

Em virtude do complexo de Édipo, a atitude da criança com o pai é matizada por 

uma ambivalência particular. Ela teme-o tanto quanto o admira e anseia por ele. Os 

indícios desta ambivalência estão profundamente impressos na religião. Ora, quando o 

indivíduo em crescimento descobre que está destinado a permanecer uma criança para 

sempre, nunca poderá prescindir da protecção de estranhos poderes superiores, numa 

palavra, quando se confronta com a sua contingência, empresta esses poderes às 
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características pertencentes à figura do pai. Cria para si próprio deuses a quem teme. 

 

O capítulo V inicia-se novamente sob a forma interrogativa: qual é então a 

significação psicológica das ideias religiosas? Admitindo que a resposta de modo nenhum 

é fácil, esta é fixada nas seguintes proposições: as ideias religiosas são ensinamentos e 

afirmações sobre factos e condições da realidade externa ou interna que nos dizem algo 

que nós descobrimos por nós mesmos e que reivindicamos a nossa crença. Visto 

fornecerem a informação sobre o que para nós é mais importante na vida, essas ideias são 

altamente valorizadas. Os que nada conhecem a seu respeito são muito ignorantes e quem 

as tenha acrescentado ao seu conhecimento pode considerar-se muito mais rico. Por outras 

palavras, a religião fornece as respostas para as interrogações mais fundamentais que o 

homem coloca a si próprio. Estas respostas, porém, segundo Freud, carecem de 

fundamentação válida.
27

 

 

Todo o capítulo V é dedicado à demonstração da diferença entre as ideias 

religiosas e as descobertas científicas. Quando nos interrogamos em que se fundamenta a 

reivindicação das ideias religiosas serem acreditadas, deparamos com três tipos de 

respostas que até nem se harmonizam adequadamente umas com as outras: 

 

1. Os ensinamentos devem ser acreditados porque já eram pelos nossos 

antepassados primitivos. É o argumento da tradição. 

2. Possuímos provas que nos foram transmitidas desde esses mesmos tempos 

primeiros. E o argumento da revelação. 

3. É totalmente proibido levantar a questão da sua autenticidade. Em épocas 

anteriores essa presunção era mesmo severamente punida. 

 

Facilmente nos apercebemos da falta de fundamentação de qualquer das 

respostas.
28

 

Temos de acreditar no que os nossos antepassados acreditavam, mas esses 

ancestrais acreditavam em coisas que hoje não só não nos é possível aceitar mas que até 

                                                 
27

 Freud parece incorrer aqui na falácia lógica de confundir as origens psicológicas das ideias religiosas com 

a sua condição de verdade. Este assunto será desenvolvido na terceira parte. 
28

 Há obviamente muitas outras razões e argumentos que fundamentam as várias profissões de fé 

encontradas na História da Teologia e da Filosofia da Religião. Freud procede aqui a uma simplificação 

excessiva.  
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nos fazem rir. 

 

Não adianta assegurar que o conteúdo das crenças foi directamente revelado 

porque essa asserção é ela própria uma das doutrinas cuja autenticidade está em exame e 

nenhuma proposição pode ser prova de si mesma. 

 

Quanto à proibição de levantar a questão da autenticidade, não pode deixar de 

originar as mais fortes suspeitas de que a sociedade se acha bastante consciente das bases 

inseguras em que se apoiam as doutrinas religiosas. Caso contrário, não deixaria de 

fornecer os dados necessários à disposição de quem quer que quisesse chegar às mesmas 

conclusões. 

 

Chegamos assim à singular conclusão de que todas as informações 

proporcionadas pelo nosso património cultural, as menos autenticadas constituem 

precisamente os elementos que poderiam ser da maior importância. Ter a missão de 

solucionar os enigmas do universo e reconciliarmo-nos com o sofrimento.
29

 

 

Acima do tribunal da razão, não há outra instância a que apelar. Há que rejeitar o 

credo quia absurdum
30

 de Tertuliano. A verdade das doutrinas religiosas não pode 

depender apenas de uma experiência interior que dá testemunho dessa mesma verdade. As 

doutrinas religiosas são pois ilusões, mas não erros, e a distinção é importante. A crença 

de Aristóteles, de que os insectos se desenvolviam da sujidade, era um erro. A crença de 

que a tabis dorsalis constituía o resultado de excessos sexuais, era um erro. Colombo, ao 

acreditar que tinha descoberto um caminho marítimo para a índia, estava iludido. O que é 

característico das ilusões é o facto de derivarem de desejos humanos. 

 

Neste contexto pode-se dizer que por decorrerem de desejos humanos estão muito 

próximos dos delírios psicóticos, diferindo no entanto, da estrutura mais complicada 

desses delírios, estando estes em contradição com a realidade. Assim: 

 

                                                 
29

 Idem. p25 
30

Mais uma expressão muitas vezes citada e que Freud credita com a sua citação dado que esta vem ao 

encontro da sua visão da religião como absurda e irracional. De facto o que Tertuliano escreve, no seu 

período montanista, na sua obra De Carne Christi, é: Credibile est, quia ineptu est et certum quia 

impossibile. Esta frase é bem mais subtil e matizada do que a citada por Freud embora a figura de Tertuliano 

sempre tenha sido controversa a nível teológico (McManners, 1996; Lacoste, 2004)   
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 Podemos, portanto, chamar uma crença de ilusão quando uma realização de 

desejo constitui um factor proeminente na sua motivação e, assim procedendo, 

desprezamos as suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à 

verificação.
31

 

 

No tocante às doutrinas religiosas insiste que estas são ilusões incapazes de prova, 

pelo que nenhuma pessoa consegue determiná-las como verdadeiras. Parte delas são de tal 

modo improváveis, tão discordes com tudo aquilo que activamente descobrimos sobre a 

realidade do mundo, que elas podem ser igualadas, se para tal se considerar de modo 

apropriado as desigualdades psicológicas, a delírios
32

. Mas tal como não podem ser 

comprovadas, do mesmo modo não podem ser contraditas. 

 

Nesta fase ainda se conhece pouco para se poder tocar neste ponto de uma forma 

crítica, dado que os enigmas do mundo só, pouco a pouco, se manifestam à nossa 

investigação, pelo que existem muitas problemáticas às quais a ciência não pode dar 

resposta. Contudo, só o trabalho científico institui a única via possível para que possamos 

tomar conhecimento da existência exterior a nós mesmos. Por isso, não se deve esperar 

muita coisa da intuição e da introspecção
33

. Pelo contrário a doutrina religiosa acha fácil 

responder às perguntas para as quais a ciência não tem uma solução. Estas questões 

poderiam ser consideradas demasiado sagradas. Nesse ponto, é de esperar que se encontre 

uma objecção, defende. Outra questão que coloca é a de saber se é possível aprender 

alguma coisa sobre a realidade externa através da observação e da elaboração de 

raciocínios a que o trabalho científico nos leva. Tudo isto implica um pensamento crítico 

sobre nós mesmos e através desses conseguirmos obter uma visão do mundo. Freud 

considera não ter à sua disposição meios para fazer frente a um empreendimento de tal 

envergadura, pelo que apenas dá seguimento ao seu trabalho numa das suas vertentes, isto 

é, o campo da religião. 

 

Para Freud seria algo de muito bom a existência de um Deus que tivesse instituído 

um mundo, uma ordem moral neste e uma vida para além dele. Ao identificar as doutrinas 

                                                 
31

 Ibidem , p 30 
32

 Apesar de distinto psicopatologista Freud não se dá conta que ao aproximar a origem das crenças 

religiosas aos delírios faz uma analogia com as psicoses afastando-se consequentemente do núcleo 

neurótico que vinha defendendo. Desenvolveremos este aspecto adiante aquando da nossa análise crítica. 
33

 Esta posição filosófica, conhecida como cientismo, é característica do século XIX embora Freud escreva 

bem adentrado no século seguinte. 
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religiosas como ilusões o autor coloca-nos perante uma outra questão: não poderão ser de 

natureza semelhante outros predicados culturais de que fazemos alta opinião e pelos quais 

deixamos nossas vidas serem governadas? E também coloca outras questões que se 

relacionam com as regulamentações políticas ou as relações entre os sexos. 

 

Podemos, em resumo, apresentar assim as restantes teses fundamentais desta obra, 

de resto retomadas de trabalhos anteriores: 

a) As ideias religiosas constituem realizações de desejos infantis, sustentados por 

reminiscências históricas; 

b) A religião é a neurose obsessiva da humanidade. Ela deriva do complexo de 

Édipo e das relações pai/filho; 

c) O crente está ligado por laços afectivos à essência do fenómeno religioso. 

Tendo uma neurose obsessiva universal está dispensado de ter uma neurose pessoal. 

d) As noções religiosas são integradas pela criança numa idade em que não põe 

em dúvida o seu fundamento. Quando começa a consciência crítica, as doutrinas têm para 

si valor inatacável. 

 

Freud termina com um pungente apelo à fé no seu Deus, Logos
34

 prometendo que 

este atenderá a todos os desejos que a natureza externa permita, embora de modo gradual 

num futuro imprevisível e para uma nova geração de homens, introduzindo sem disso se 

aperceber, uma nova escatologia
35

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Freud fala aqui, sem ironia, na sua fé em Logos (no sentido de ordenamento racional do Mundo) sem se 

referir ao facto de que Logos é também a segunda pessoa da Trindade Cristã num sentido que abarca e 

transcende a Ordem do Mundo (Ratzinger, 2005)  
35

 Temos aqui a filiação de Freud no pensamento da modernidade, com a sua fé no progresso ilimitado 

graças às conquistas permanentes da Ciência e da eficácia técnica. Fé na deusa Razão que o pós-

modernismo veio desacreditar proclamando o fim das Grandes Narrativas (Lyotard, 1979)  
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3.4. MAL-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO 

 

Três anos após a publicação de O Futuro de Uma Ilusão, Freud faz sair Mal-Estar 

na Civilização36, onde também fala de religião. 

  

 Vai começar por responder a Romain Rolland que o tinha censurado por não ter, 

em O Futuro de Uma Ilusão, apreciado a verdadeira fonte dos sentimentos religiosos, e 

que seria uma sensação de eternidade, um sentimento de qualquer coisa de ilimitado e por 

assim dizer oceânico. Este sentimento é um facto subjectivo e não um artigo de fé sem 

trazer consigo qualquer garantia de imortalidade pessoal. Freud responde que não 

consegue descobrir em si esse sentimento oceânico e insiste na questão de saber se esse 

sentimento está a ser correctamente interpretado, avançando uma interpretação genética 

(no sentido psicanalítico) para esse sentimento. 

  

Se normalmente o Ego parece ter uma fronteira bem delimitada com o mundo 

exterior existem fenómenos como, por exemplo, no amor, em que essas fronteiras 

ameaçam desaparecer. Em algumas situações patológicas isso também acontece pelo que 

a experiencia mística dever-se-ia a uma preservação do sentimento do recém-nascido que, 

num primeiro momento, não distingue o Ego do mundo externo ou seja mais 

correctamente o Ego inclui tudo, só posteriormente separando de si o exterior. Nestas 

pessoas persistiu na sua vida mental esse sentimento primário do Ego paralelamente ao 

sentimento do ego mais estrito. 

  

 Retomando um tema clássico, o da procura da felicidade como objectivo da vida, 

Freud pensa que é função de cada um encontrar por si próprio a felicidade, escolhendo o 

que está dentro das suas possibilidades e adaptando-se às condições dessa procura. Desse 

ponto de vista ele pensa que a religião é nociva a este processo de adaptação e selecção, 

impondo a todos, de modo uniforme, as suas próprias vias para através delas chegar à 

felicidade e à imunização contra o sofrimento. 

 

Insiste em que a religião menospreza o valor da vida e deforma de modo delirante 

a imagem do mundo real eliminando a inteligência. Por este preço, amarrando os seus 

                                                 
36

 Não se tratando de uma obra sobre religião, mas como o nome indica, de problemas civilizacionais 

limitamo-nos a expor as referências do texto à temática religiosa. 
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adeptos ao infantilismo psíquico e fazendo-os participar da alienação colectiva, a religião 

só conseguiria poupar uma quantidade de seres humanos a uma neurose obsessiva, mas 

nada mais que isso
37

.  

 

3. E quanto ao amor? Trará felicidade? Freud defende que só uma pequena 

minoria lá pode chegar por esse caminho, e entre esses coloca S. Francisco de Assis: 

 

Está reservado a uma restrita minoria dentre os homens, graças à sua estrutura, 

atingir a felicidade pela via do amor, mas para isso é indispensável fazer passar a função 

amorosa por vastas modificações de ordem psíquica. Estes indivíduos tornam-se 

independentes do prazer do objecto, por meio duma substituição de valores, isto é, 

atribuindo ao seu próprio amor o tónus primitivamente assente sobre o facto de ser 

amado; protegem-se contra a perda da pessoa amada, tomando por objecto do seu amor, 

já não seres determinados, mas todos os seres humanos em igual medida; assim evitam 

finalmente as peripécias e decepções inerentes ao amor genital, afastando-se do seu 

objectivo sexual e transformando as pulsões instintivas num sentimento de "objecto 

inibido". A vida interior que criam por esse processo, essa maneira terna, igualmente 

descontraída de sentir, inacessível também a qualquer influência, já não tem qualquer 

semelhança externa, embora dela proceda apesar de tudo, com a vida amorosa genital, 

as suas agitações e as suas intempéries. S. Francisco de Assis foi talvez aquele que 

penetrou mais longe adentro dessa via que conduz à utilização completa do amor para 

provocar o sentimento de felicidade interior.
38

 

 

As objecções contra esta visão do amor suposta fonte de felicidade são que, por 

um lado, está longe de ser acessível a todos os homens e, por outro, mesmo quando é 

possível em alguns homens, ao não fazer discriminações, parece perder parte do seu valor. 

Freud tem dificuldade em aceitar o amor universal porque não lhe parece "razoável" amar 

um estranho: 

 

"Ora, se eu tenho que amá-lo (com este amor universal) só porque também ele é 

um habitante desta terra, à maneira dum insecto, duma minhoca ou de uma cobra, receio 

                                                 
37

 Mais uma vez Freud amalgama delírio e neurose esquecendo que do ponto de vista psicopatológico são 

incompatíveis. 
38

 Freud (1930) SE p 101-102. Embora não o refira esta leitura poderia certamente ser aplicada por Freud á 

compaixão do Budismo Mahayana. 
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muito que só uma parcela ínfima de amor se liberte do meu coração dirigindo-se a ele e 

certamente que não poderei conceder-lhe tanto quanto a razão me autoriza a conservar 

para mim próprio. Qual a razão da entrada em cena, e tão solene, dum preceito que, a 

sermos razoáveis, não seriamos capazes de recomendar a quem quer que fosse?
39

 

 

O mandamento Ama o teu próximo como a ti mesmo é simultaneamente a mais 

forte defesa contra a agressividade e o melhor exemplo dos processos antipsicológicos do 

superego colectivo. Este mandamento é inaplicável, visto que uma inflação tão grande de 

amor apenas podia fazer baixar o seu valor, mas de modo nenhum afastar o perigo. 

 

Só o que sucede é que aquele que no estado actual da civilização se conforma com 

tal preceito apenas actua em ordem à própria desvantagem, em relação àquele que se 

coloca acima desse preceito. Que grande obstáculo deve ser para a civilização a 

agressividade, se fugir a ela torna tudo tão infeliz como apelar para ela! A ética dita 

natural nada nos oferece neste domínio senão a satisfação narcísica de nos podermos 

julgar melhores que os outros. A ética, que se apoia sobre a religião, acena com as suas 

promessas dum além melhor. Enquanto a virtude não for recompensada nesta terra, a 

ética (estou convencido disso) pregará no deserto
40

. 

 

Conclui com uma declaração de colorido marxista afirmando que uma 

modificação efectiva nas relações humanas no respeitante à propriedade seria mais útil 

que qualquer espécie de preceitos éticos. 
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 Idem p110 
40

 Ibidem p 143 
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3.5. MOISÉS E O MONOTEÍSMO
41

 

 

Neste conjunto de ensaios Freud debruça-se sobre a figura histórica e bíblica de 

Moisés defendendo a tese de que o libertador e legislador do povo judeu, não foi judeu 

mas egípcio - o seu nome deriva do léxico egípcio. Por outro lado, a interpretação do mito 

do abandono nas águas que se vincula a Moisés obriga a concluir que este fora um 

egípcio, mas que todo o povo necessitava de o transformar num judeu. A hipótese de 

Moisés ter sido egípcio daria lugar a importantes conclusões embora apoiada em meras 

probabilidades psicológicas. 

 

Freud parte portanto da concepção de que Moisés era egípcio. Sendo assim não é 

fácil conjecturar o que pode ter induzido um nobre egípcio a encabeçar uma horda de 

imigrantes estrangeiros culturalmente inferiores a abandonar com eles o seu país. O 

reconhecido desprezo dos Egípcios pelos povos estrangeiros é justamente o motivo que 

impediu alguns historiadores de admitirem a possibilidade de Moisés ter sido egípcio. A 

esta dificuldade junta-se uma outra: o povo judeu do Egipto praticava algum culto 

religioso e se Moisés que lhe traz outra mensagem era egípcio, tudo nos leva a presumir 

que essa religião devia ser egípcia. No entanto, algo se opõe a esta possibilidade: a 

circunstância de, entre a religião judaica atribuída a Moisés e a religião egípcia o contraste 

ser total. A primeira é um monoteísmo de grande rigidez: só existe um Deus único, 

omnipotente e inacessível. Pelo contrário, na segunda, existe uma variedade de divindades 

com origens e hierarquias diferentes. 

 

Porém, um estranho episódio da história religiosa do Egipto, abre-nos uma nova e 

inesperada perspectiva. Existe a possibilidade de a religião que foi dada por Moisés ao 

povo judeu ser uma religião do Egipto mas não a religião egípcia. Durante a XVIII 

dinastia, por volta de 1375 a.C. subiu ao trono um jovem faraó (Amenhotep IV). Este 

monarca começou por impor aos egípcios uma nova religião. Tratava-se de um rigoroso 

monoteísmo, talvez a primeira tentativa deste género na história da humanidade. Após a 

sua morte em 1358, a nova religião foi eliminada e a memória do rei herético proscrita. 

 

                                                 
41

 O título da obra traduzido à letra é O Homem Moisés e a Religião Monoteísta. Mantemos o título da 

Standart Edition por ser internacionalmente conhecido mas utilizaremos como texto de base a tradução 

portuguesa de Paulo Samuel (1990) Lisboa: Guimarães Editores, vertida directamente do alemão.   
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A conclusão que Freud retira é a de que se Moisés era egípcio e se transmitiu aos 

judeus a sua própria religião, então esta era a de Ikhnaton, a religião de Aton. Ikhnaton foi 

o nome que Amenhotep adoptou para suprimir as sílabas que formavam o nome divino do 

proscrito deus Amón. Nesta religião de Aton o soberano encontrou um movimento que 

não precisava de criar porque bastava que a ele se ligasse. 

 

Partamos da premissa de que Moisés era um homem pertencente a uma família 

nobre, membro até da família real, como diz a lenda, por certo, tinha consciência dos seus 

dotes, era ambicioso e enérgico; quem sabe se sonhava tornar-se, um dia, chefe do seu 

povo e senhor do seu reino. Íntimo do faraó, era um decidido prosélito do novo culto 

cujas ideias dominantes compreendera e assimilara. Aquando da morte do monarca e ao 

iniciar-se a reacção, [Moisés] viu destruídas todas as suas esperanças e desígnios. No seu 

infortúnio descobriu um expediente. Ikhnaton alienara o espírito do seu povo e facilitara o 

desmembramento do império. Moisés concebeu um plano tendente a fundar um novo 

império, constituir um novo povo, ao qual poderia dar por culto a religião desdenhada 

pelo Egipto. De acordo com este esquema, o Êxodo do Egipto terá ocorrido num período 

entre 1358 e 1350 a.C, quer dizer após a morte de Ikhnaton. O objectivo da viagem só 

poderia ser a terra de Canaã. Os mesmos motivos que estão na base do Êxodo dos Judeus 

explicam também a prática da circuncisão. Os judeus com quem se dispunha a abandonar 

a pátria teriam de ser substitutos aperfeiçoados dos egípcios que deixavam para trás. De 

forma nenhuma podiam ser inferiores a estes. Queria fazer deles um "povo santo" e para 

indicar tal consagração levou-os a adoptar este costume egípcio. Por outro lado resultaria 

conveniente para ele esta distinção dos judeus impedindo-os de se misturarem com os 

povos estrangeiros que encontrariam na sua emigração, tal como os próprios egípcios 

tinham feito ao diferenciar-se de todos os estranhos. 

 

A Premissa Histórica 

 

As conquistas da XVIII dinastia fizeram do Egipto um império mundial. O novo 

imperialismo reflectiu-se na evolução dos conceitos religiosos. Sob a influência exercida 

pelos sacerdotes do deus solar em On, surge a ideia de um deus universal, Aton, que já 

não fica restringido a determinado povo ou país. Com o jovem Amenhotep IV (que mais 

tarde mudará o seu nome para Ikhnaton) chega ao trono um faraó, cujo supremo objectivo 

é o de propagar esta ideia teológica. Institui a religião de Aton como doutrina de Estado e, 
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por seu intermédio, o deus universal converte-se em "Deus único". Opõe-se a todas as 

tentações do pensamento mágico e rejeita a ilusão de uma vida depois da morte. Trata-se 

do primeiro exemplo de uma religião monoteísta na história da Humanidade. Os 

sucessores de Ikhnaton destruíram tudo o que este edificara; a religião de Aton foi 

abolida, a cidade residencial do faraó, condenado como herege, foi pilhada e demolida por 

volta de 1350 a.C. extinguia-se a XVIII dinastia. A reforma de Ikhnaton configurou-se 

apenas como um episódio a cair no esquecimento. 

 

 Estes são os factos históricos. A hipótese que Freud formula é a de que entre os 

íntimos de Ikhnaton havia um homem (Moisés) adepto convicto da religião de Aton. Para 

este homem, a morte de Ikhnaton e a queda da sua crença implicava o fim de todas as 

esperanças. No Egipto, só podia viver como proscrito. Como fora talvez governador de 

uma província limítrofe tivera a oportunidade de se relacionar com uma tribo semita aí 

instalada há algumas gerações. Desiludido, voltou-se para estes estrangeiros diligenciando 

junto deles uma compensação para o que houvera perdido. Adoptou-os como povo e 

procedeu de modo a realizar entre eles o seu ideal. Após ter abandonado o Egipto, na 

companhia do seu séquito, consagrou-os pela circuncisão, confiando-lhes leis e 

instruindo-os na religião de Aton. 

 

 Supomos que o Êxodo do Egipto teve lugar no período de interregno que se 

seguiu ao ano de 1350. As épocas posteriores a essa data, que coincide com a conquista 

de Canaã são particularmente obscuras. A investigação histórica permitiu esclarecer dois 

factos extraídos do texto bíblico acerca desse período. O primeiro, revelado por E. Sellin 

mostra-nos que os Judeus se tornaram insubordinados e rebeldes frente ao seu legislador e 

dirigente, revoltaram-se, assassinaram-no e, a exemplo dos Egípcios, aboliram a religião 

de Aton que lhes fora imposta. O segundo facto, demonstrado por E. Meyer precisa que 

estes judeus vindos do Egipto, se uniram mais tarde com outras tribos aparentadas, que 

viviam numa província do Sinai e na Arábia; nesse local, no oásis de Cadesh, sob a 

influência dos árabes madianitas, abraçaram uma nova religião, a do deus vulcânico 

Iahve. Pouco depois, dispuseram-se a invadir e a conquistar a terra de Canaã. 

 

A crónica do Javista, redigida por volta do ano 1000 a.C. permite-nos reconhecer 

que a fusão das tribos e a conversão religiosa de Cadesh implicaram um acordo cujas 

partes ainda se distinguem uma da outra. A uma delas só interessava negar o carácter 
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recente e alienígena do deus Iahve; a outra não queria renunciar às recordações da 

libertação egípcia e da figura do seu chefe, Moisés, conseguindo situar aquele facto e este 

homem na nova versão da pré-história judaica, mantendo no mínimo, a circuncisão, o 

sinal externo da religião moisaica e impondo, talvez, certas restrições no uso do nome 

divino. Os representantes destas pretensões foram os Levitas, descendentes da gente de 

Moisés. O posterior deus dos Judeus acabou por identificar-se com o antigo deus 

moisaico. 

 

O Povo de Israel 

 

Entre todos os povos que na antiguidade viviam junto à bacia do Mediterrâneo, o 

povo judeu é o único que ainda sobrevive, tanto em função do seu nome como da sua 

natureza. Os Judeus têm de si mesmos uma opinião particularmente favorável e 

consideram-se mais enobrecidos e educados que os demais. Ao mesmo tempo anima-os 

uma particular confiança na vida, uma espécie de optimismo que as pessoas piedosas 

chamariam de "confiança em Deus". As razões desta atitude advêm do facto de os Judeus 

crerem realmente que são o povo eleito de Deus o que os leva ao seu orgulho e à sua 

confiança inabalável. 

 

Para Freud foi o homem Moisés quem impôs aos Judeus este rasgo fundamental. 

Exaltou a sua sobrestima assegurando-lhes que eram os eleitos de Deus; impôs-lhes a 

santificação e comprometeu-os a manterem-se afastados dos restantes povos. Graças a 

Moisés, a autolatria dos Judeus veio a fundir-se na religião convertendo-se num elemento 

do seu credo religioso. Foi Moisés quem criou os Judeus. A ele deve este povo não só o 

seu tenaz poder de sobrevivência como também uma grande parte da hostilidade que 

sempre suscitou e ainda hoje suscita. 

 

O Grande Homem 

  

Como é possível que um homem, sozinho, realize tamanho feito, que chegue a 

criar um povo com indivíduos e famílias indiferenciados, que possa determinar o seu 

carácter definitivo e traçar-lhe o seu destino para os futuros milénios? 

 

A razão por que o grande homem adquire, a dado momento, a sua importância 
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deve-se à necessidade de uma autoridade por parte da imensa maioria dos seres humanos, 

a qual possam admirar, à qual se possam submeter, pela qual possam ser dominados e, 

eventualmente, maltratados. A psicologia do indivíduo ensina-nos de onde procede esta 

necessidade das massas. Trata-se da saudade do pai, que cada um de nós alimenta desde a 

infância. Todos os rasgos característicos com que dotámos o grande homem não passam 

de traços paternos. A firmeza das suas ideias, a força da sua vontade, o poder dos seus 

actos, forma parte integrante da imagem do pai, mas, sobretudo, correspondem-lhe a 

autonomia e a independência do grande homem, a sua olímpica altivez que pode até ser 

levada à total falta de escrúpulos. Deve-se admirá-lo, pode-se confiar nele, contudo, é 

impossível deixar de temê-lo. 

 

Indubitavelmente, conclui, foi um tremendo modelo de pai o que, na pessoa de 

Moisés, condescendeu a assegurar aos pobres servos Judeus que seriam os seus queridos 

filhos. E que sedução neles deve ter causado a ideia de um Deus único, eterno e 

omnipotente que os considerava dignos, na sua miséria, de selar com eles um pacto e que 

prometia ampará-los sempre que permanecessem fiéis à sua veneração. Para os judeus não 

era fácil discernir a imagem do homem Moisés da do seu deus: e, nisso, não andariam 

muito errados, pois Moisés deve ter incluído no carácter do seu deus alguns traços da sua 

própria personalidade, como a ira e a inclemência. E, quando posteriormente vieram a 

matar este seu grande homem, os Judeus não fizeram senão repetir um crime que, em 

épocas arcaicas, havia sido cometido por lei contra o rei divino. Se, por um lado, a figura 

do grande homem adquiriu dimensões divinas, por outro lado o pai foi também por sua 

vez um filho. A grande ideia religiosa que Moisés se fez campeão não era propriamente 

sua, mas recebera-a do seu soberano Ikhnaton. 

 

A semente do monoteísmo não criara raízes no Egipto e o mesmo podia ter 

sucedido em Israel depois do povo se ter desembaraçado da religião que lhe fora imposta. 

Porém, surgiram no seio do povo judeu novos homens que reavivaram a tradição 

moribunda, renovaram os preceitos e as leis de Moisés até que ficou restabelecida a 

hegemonia dos bens tradicionais entretanto perdidos. Após repetidos esforços, realizados 

durante séculos, operou-se a transformação do deus popular Iahve no Deus cuja adoração 

Moisés impusera aos Judeus. Prova de uma particular aptidão psíquica das massas que 

entretanto se converteram no povo Judeu, é a presença de tantas personagens dispostas a 

suportar a carga da religião moisaica com a única recompensa de poderem considerar-se o 
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povo eleito. 

 

O Progresso na Espiritualidade 

 

Entre os preceitos da religião moisaica existe um cuja importância é maior do que 

à primeira vista se poderia supor: a proibição de se representar Deus por uma imagem; 

quer dizer, a obrigação de se venerar um Deus que não é possível ser visto. Esta proibição 

teve que, ao ser aceite, exercer um profundo efeito, pois significava subordinar a 

percepção sensorial a uma ideia abstracta, um triunfo da espiritualidade sobre a 

sensualidade e uma renúncia aos instintos com todas as suas consequências psicológicas. 

 

Moisés transmitiu aos Judeus a soberba de ser um povo eleito; a desmaterialização 

de Deus agregou um novo elemento a este secreto tesouro. Esta evolução característica da 

entidade judaica foi iniciada pela proibição moisaica de se adorar Deus sob uma imagem 

visível. Encontramo-nos, portanto, perante o fenómeno de, na evolução humana, a 

sensualidade ser gradualmente dominada pela espiritualidade e o homem sentir-se 

orgulhoso e superior por cada um destes progressos. É provável que o homem proclame 

como supremo o que lhe é mais difícil de atingir, não passando então o seu orgulho de um 

narcisismo enaltecido pela consciência de ter superado uma dificuldade. A religião que 

começou com a proibição de se formar uma imagem de Deus evoluiu cada vez mais com 

o correr dos tempos até se converter numa religião de renúncia aos instintos. 

 

O totemismo, primeira forma de religião conhecida, para Freud, contém como 

peças indispensáveis do seu sistema uma série de preceitos e proibições que não são senão 

renúncias aos instintos: a adoração do totem que implica a proibição de se lhe provocar 

qualquer dano ou matá-lo; a exogamia, ou seja, a renúncia à posse da mãe e das irmãs da 

horda; enfim, a igualdade de direitos estabelecida para todos os membros da horda 

fraterna, quer dizer, a restrição do impulso em resolver pela violência a mútua rivalidade. 

Temos de ver, nestes preceitos, as primeiras origens de ordem ética e social. Manifestam-        

-se aqui duas motivações: as duas primeiras proibições ajustam-se à ideia da eliminação 

do pai e perpetuam a sua vontade; o terceiro preceito, o da igualdade de direitos para os 

irmãos aliados, prescinde, pelo contrário, da vontade paterna e só se justifica pela 

necessidade de manter a nova ordem estabelecida, uma vez eliminado o pai, pois sem 

isso, o retorno ao estado anterior seria inevitável. 



 

 

84 

 

 

Os elementos fundamentais deste processo repetem-se na evolução do individuo 

humano. Também neste caso é a autoridade paternal com o seu ameaçador poder punitivo 

que incita a criança a renunciar aos instintos, determinando o que lhe é permitido e o que 

lhe é proibido. O carácter proibitivo está firmemente ligado ao sagrado. O sagrado é algo 

que não pode ser tocado. 

 

A vontade paterna não era só algo intocável, digno de todas as honras, mas alguma 

coisa que inspirava horror, pois exigia uma dolorosa renúncia aos instintos. Se 

recordarmos que Moisés "santificou" o seu povo impondo-lhe a prática da circuncisão, 

compreenderemos agora o sentido profundo dessa palavra, já que a circuncisão é o 

substituto simbólico da castração que o pai primitivo, no apogeu do seu poder, outrora 

impusera aos seus filhos, e quem aceitasse este símbolo mostrava através dele estar 

disposto a dobrar-se perante a vontade do pai, não obstante este exigir o mais doloroso 

dos sacrifícios. Tudo quanto na ética nos pareça grandioso, enigmático deve esse carácter 

ao seu vínculo tendo a sua origem na vontade do pai. 

 

A Verdade da Religião 

Freud procura explicar qual seria a fonte que deu origem ao enigmático carácter 

do povo judeu. Comprova que Moisés moldou esse carácter ao dar aos Judeus uma 

religião que exaltou o seu amor-próprio, a tal ponto que os fez crer superiores a todos os 

restantes povos. O que os unia entre si era um factor ideal: a posse comum de certos 

valores intelectuais e emotivos. A religião moisaica teve tais efeitos porque: 

1) permitiu ao povo participar da grandeza que ostentava a sua nova 

representação de Deus; 

2) afirmou que este povo seria o eleito desse Deus excelso, o qual teria destinado 

a receber as provas desse especial favor; 

3) impôs ao povo um progresso na espiritualidade que veio abrir a via para a 

valorização do trabalho intelectual e para novas renúncias aos instintos. 

 

Ao fim de certo tempo, o povo judeu rejeitou a religião moisaica. Seja como for, a 

religião de Moisés não morreu sem deixar rasto, porquanto dela se conservou uma espécie 

de lembrança, junto de alguns membros da casta sacerdotal, beneficiada talvez pelas 
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antigas crónicas escritas. E foi esta tradição de um passado glorioso que continuou a 

actuar profundamente, ganhando cada vez mais domínio sobre os espíritos até que, por 

fim, conseguiu transformar o deus Iahve no Deus de Moisés. Freud formula a hipótese de 

que seria preciso aceitar este postulado para que se nos tornasse compreensível tal efeito 

da tradição. 

 

O retorno do recalcado 

Em termos esquemáticos pode afirmar-se o seguinte: por efeito de uma certa 

vivência, surge uma exigência instintiva que procura ser satisfeita; o ego nega essa 

satisfação, seja porque fica paralisado pela grandeza da exigência, seja porque reconhece 

nela um perigo. O ego defende-se contra o perigo através do processo da repressão. O 

impulso instintivo é de algum modo inibido e a sua motivação esquecida, assim como as 

percepções e representações que lhe correspondem. Todavia, o processo não fica com isto 

concluído, pois o instinto conservou toda a sua potência e, ou tende a recuperá-la ou, 

volta a reanimar-se a coberto de uma nova motivação. Neste caso, renova a sua pretensão 

e, ficando-lhe bloqueado o caminho até à satisfação normal por aquilo que podemos 

chamar de "cicatriz de repressão", abre uma nova via em outro ponto mais fraco, 

alcançando uma satisfação substituta que, por sua vez, se manifesta como sintoma sem 

contar com a compreensão do ego. Todos os fenómenos da formação de sintomas podem 

ser descritos como "retornos do recalcado". No entanto, o seu carácter distinto reside na 

profunda deformação que sofre o material psíquico retornado em comparação com o seu 

conteúdo original. 

 

 

A Verdade Histórica 

 

Os anteriores excursos psicológicos permitem compreender o facto da religião de 

Moisés só ter chegado a exercer a sua influência sobre o povo judeu quando se converteu 

numa tradição. Quando Moisés impregnou o seu povo da ideia de um Deus único, não lhe 

trazia nada de novo, mas algo que significava a reanimação de uma vivência pertencente 

aos tempos primordiais da família humana, uma vivência que, há muito, se extinguira na 

lembrança consciente dos homens, mas esta vivência fora tão importante, teria produzido 

transformações tão decisivas na vida do homem que é forçoso pensar que terá deixado na 
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alma humana alguma marca permanente, algo comparável com uma tradição. 

 

A psicanálise do indivíduo ensina-nos que as primeiras impressões recebidas pela 

criança numa idade em que apenas tem a capacidade da linguagem se vêm um dia a 

manifestar através dos efeitos de carácter obsessivo, sem que elas mesmas cheguem a ser 

conscientemente lembradas. Idênticas condições devem reger as primeiras experiências da 

Humanidade. Um desses efeitos será e emergência da noção de um grande Deus único, 

que cabe aceitar como uma recordação, uma recordação deformada, mas no fundo real. 

Esta noção tem um carácter compulsivo: simplesmente deve ser criada. Na medida em 

que é deformada, podemos designá-la por "delírio"; dado que alberga o retorno do 

recalcado, deve ser vista como "verdade". Também o delírio psiquiátrico aloja uma 

partícula de verdade, e a convicção do enfermo expande-se desde esta verdade até 

abranger toda a envolvência delirante. 

 

Freud relembra que, em Totem e Tabu, intentou reconstituir a situação arcaica da 

qual promanaram os efeitos descritos. Para esse fim recorreu a reflexões teóricas de 

Charles Darwin, de Atkinson e de W. Robertson Smith, articulando-as com descobertas e 

sugestões da prática psicanalítica. De Darwin serviu-se da hipótese de o homem viver 

originalmente em pequenas hordas, cada uma das quais brutalmente dominada por um 

macho de certa idade, que se apropriava de todas as mulheres e castigava ou matava todos 

os machos jovens, incluindo os seus próprios filhos. 

 

De Atkinson procede a segunda parte desta descrição: esse sistema patriarcal teve 

o seu fim durante uma rebelião dos filhos que se aliaram contra o pai, dominando-o e 

devorando-o. Segundo a teoria totémica de Robertson Smith, a horda paterna deu lugar ao 

clã fraterno totémico. Para poderem viver unidos na paz, os vitoriosos irmãos 

renunciavam às mulheres (as mesmas pelas quais tinham morto o pai) e aceitaram 

submeter-se à exogamia. O poder do pai estava destruído; a família organizou-se de 

acordo com o sistema matriarcal. Em lugar do pai, foi erigido como totem determinado 

animal; nada nem ninguém podia causar-lhe dano ou matá-lo; mas uma vez por ano, toda 

a comunidade masculina se reunia num banquete em que o totem era despedaçado e 

comido em comum. Não era permitido a ninguém abster-se deste banquete, que 

representava a repetição solene do parricídio, origem da ordem social, das leis morais e da 

religião. 
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O Desenvolvimento Histórico 

 

Os processos que estudamos, na vida de um povo são muito similares aos da 

psicopatologia. Vemo-nos obrigados a concluir que os sedimentos psíquicos desses 

tempos primordiais se converteram numa herança que, em cada nova geração, só precisa 

de ser reanimada, não adquirida. 

 

O retorno do recalcado efectua-se lentamente; o pai volta a ser o chefe da família 

mas já não possui a omnipotência do pai primitivo da horda proto-histórica. O animal 

totémico cede o lugar a um deus mediante transições ainda perfeitamente reconhecíveis. 

Primeiro o deus antropomorfo ostenta a sua cabeça de animal; em seguida mostra uma 

preferência para se metamorfosear neste animal específico; mais tarde ainda, este animal 

torna-se sagrado e converte-se no seu companheiro favorito, ou então admite-se que o 

deus matou esse animal e dá-se-lhe um sobrenome correspondente. 

 

Foi pouco a pouco que se deu o passo até à adoração de um único Deus, chegando 

por fim a hora de se decidir conceder todo o poder a um único Deus e não se tolerar 

outros deuses junto dele. Só nessa altura ficou restabelecida toda a grandeza do pai 

primitivo da horda inicial: os afectos que lhe eram dirigidos podiam, agora renovar-se. O 

primeiro efeito do reencontro com aquele Ser perdido e ansiado durante imenso tempo foi 

tremendo e corresponde por inteiro à descrição que dele nos deixou a tradição da entrega 

da Lei no Monte Sinai. Admiração, renovado respeito e gratidão por se ter alcançado a 

graça perante os seus olhos: a religião de Moisés só exprime estes sentimentos positivos 

frente ao Deus-Pai. Assim um repto de devoção a Deus é a primeira reacção perante o 

retorno do grande Pai. 

 

Com isso se fixava para o futuro a orientação que seguirá esta religião patrística, 

mas o seu desenvolvimento não se esgotou aqui. A própria essência da relação paterno-          

-filial inclui a ambivalência; portanto no decurso dos tempos teve que reanimar-se 

forçosamente aquela hostilidade que outrora havia impulsionado os filhos para o 

assassinato do admirado e temido pai. No quadro da própria religião de Moisés não podia 

ter cabimento a expressão directa do ódio parricida: só se impunha criar uma poderosa 

reacção contra o mesmo, gerando-se uma consciência de culpabilidade por essa 
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hostilidade, com os remorsos da consciência por se ter pecado contra Deus e se continuar 

pecando. 

 

Num novo repto de ascetismo moral, os Judeus impuseram-se, a si mesmos, 

renúncias aos instintos constantemente renovadas, alcançando deste modo, pelo menos 

nas suas doutrinas e nos seus preceitos, cumes éticos que ficariam vedados a todos os 

restantes povos da Antiguidade; mas essa ética não consegue ocultar a sua origem num 

sentimento de culpabilidade pela contida hostilidade contra Deus. Leva estampado o selo 

do inconclusivo e do que não pode ser resolvido, que caracteriza as formações reactivas 

da neurose obsessiva; note-se também que serve os fins ocultos da necessidade do castigo. 

 

Foi na mente de um Judeu, Saulo de Tarso - que na qualidade de cidadão romano 

se chamou Paulo - que pela primeira vez surgiu esta declaração: Se somos assim tão 

desgraçados é porque matámos o Deus-Pai. E perfeitamente compreensível que só 

conseguisse agarrar esta parte da verdade tendo presente o delirante disfarce desta boa 

nova: "estamos redimidos de toda a culpa desde que um dentre nós sacrificou a sua vida 

para expiar os nossos pecados". Nesta fórmula não se menciona o assassinato de Deus, 

mas um crime que devia ser expiado por uma morte sacrificial só poderia ser um 

homicídio. Aliás a conexão entre o delírio e a verdade histórica ficava estabelecida pela 

asseveração de que a vítima propiciatória não teria sido senão o próprio Filho de Deus. 

 

O pecado original e a redenção pela morte sacrificial converteram-se nos pilares 

da nova religião fundada por Paulo. A nova religião enfrentou a antiga ambivalência 

contida na relação paterno-filial. Se é exacto que o seu conteúdo fundamental era a 

reconciliação com Deus-Pai e a expiação do crime que fora perpetrado contra ele, não 

deixava de ser verdade que a outra face da relação afectiva se manifestava no Filho, 

aquele que assumira a expiação, convertendo-se, por sua vez, em Deus junto do Pai e, na 

realidade, assumindo o lugar do Pai. O Cristianismo transformou-se numa religião do 

Filho. Não pôde iludir, pois, o aziago destino de ter eliminado o Pai. 

 

Apenas uma parte do povo Judeu aceitou a nova doutrina. Os que a recusaram 

continuam hoje a chamar-se Judeus e, devido a esta decisão, separaram-se do resto da 

Humanidade de uma forma ainda mais aguda do que outrora. Tiveram que suportar a nova 

comunidade religiosa - que para além dos Judeus agregou Egípcios, Gregos, Sírios, 
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Romanos e por fim também os Germanos - e a acusação de terem assassinado Deus. 

 

Na sua versão definitiva, este libelo seria assim: "Eles não querem admitir que 

mataram Deus, ao passo que nós admitimo-lo e fomos redimidos dessa culpa". Percebe-         

-se, então, o que de verdade se oculta por detrás desta exprobração. Os Judeus assumiram, 

de certo modo, uma trágica culpabilidade que se lhes tem feito expiar com um severo 

rigor. 
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4. SINTESE SISTEMÁTICA DO PENSAMENTO DE FREUD SOBRE A 

RELIGIÃO 

 

Após a análise dos principais textos de Freud sobre a religião, estamos agora em 

condições de, seguindo Freud, procurar elucidar a natureza psicológica do fenómeno 

religioso a partir de quatro aspectos principais. 

 

De realçar que chegamos desde já á conclusão provisória de que o pensamento 

freudiano sobre a religião não é uniforme. Se tem quase sempre um aspecto crítico vai 

variar quanto às origens psicológicas. 

 

Teríamos assim sucessivamente a religião compreendida como:   

a) Fenómeno projectivo patológico, aproximando-se por isso das psicoses, 

perturbações mentais mais graves. 

b) Equivalente colectivo de neurose obsessiva. 

c) Talvez se possa admitir que as crenças religiosas são uma sublimação, o que 

as colocaria ao nível das mais altas realizações da humanidade: a Arte e a 

Ciência. 

 

Esta última possibilidade pode ser apenas entrevista no que fica latente da obra 

freudiana, constitui talvez um possível ponto de ancoragem para uma releitura menos 

crítica do pensamento freudiano sobre a religião. Será legítima? 

 

d) A publicação de um manuscrito inédito de Freud não incluído na Standart 

Edition (Solms, 2006) vem trazer à colação outra leitura da religião mais especificamente 

do Cristianismo como defesa em relação aos impulsos homossexuais ou mais 

precisamente em relação a uma feminilidade com que no decorrer do desenvolvimento 

psicológico os homens precisam de conciliar com a sua masculinidade. Como as obras 

que analisam o pensamento de Freud sobre a religião não mencionam habitualmente este 

manuscrito, dada a sua publicação relativamente recente, vamos examiná-lo com algum 

detalhe. 
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4.1. RELIGIÃO COMO ILUSÃO PROJECTIVA 

 

Em psicanálise entende-se por projecção a atribuição ao objecto dos nossos 

próprios conteúdos mentais: desejos, impulsos, pensamentos ou afectos, na medida em 

que estes são inaceitáveis à consciência. 

 

O sujeito põe fora de si, na realidade exterior, o que pertence ao seu mundo 

interno. É o caso do paranóico, que se sente ameaçado e perseguido porque projecta nos 

outros os seus próprios impulsos agressivos. A projecção, em certas ocasiões, constitui 

uma chave para a compreensão psicológica do fenómeno religioso. 

 

Como referimos na introdução, logo em 1904, no último capítulo de 

Psicopatologia da Vida Quotidiana, após ter falado sobre a superstição, Freud refere uma 

concepção religiosa do mundo afirmando que esta não é mais do que uma psicologia 

projectada no mundo exterior. 

 

Esta analogia com as psicoses, aqui com a paranóia, ali com as ideias delirantes, 

baseiam-se no a priori de que a religião preenche o critério de afastamento em relação à 

realidade, considerada esta como apenas abordável pela metodologia científica, de acordo 

com o clima positivista da sua época. 

 

Todas as doutrinas religiosas são ilusões. Não ê possível prová-las e ninguém 

pode ser obrigado a tê-las na conta de verdadeiras ou a acreditar nelas. Algumas, são de 

tal modo inverosímeis e estão em tamanha contradição com aquilo que, à custa de tanto 

trabalho, aprendemos sobre o universo que bem podemos compará-las, tendo 

naturalmente em conta as diferenças psicológicas, às ideias delirantes.
42

 

 

Esta comparação é retomada  numa carta de Freud a Fliess, de 1897:  

 

"Fazes uma ideia do que sejam os mitos intrapsíquicos? Ora bem, são essas as 

últimas produções da minha actividade cerebral. A obscura percepção interna do seu 

próprio aparelho psíquico, pela parte do sujeito, provoca ilusões que, como é natural, se 

                                                 
42

 Freud (1927) SE p31  



 

 

92 

 

encontram projectadas no exterior e, de um modo característico, no futuro e no além. A 

imortalidade, a recompensa, todo o além, tais são as concepções da nossa psique interna. 

É uma psicomitologia. 

 

 

Qual a origem da ilusão projectiva? Segundo Freud, vem da nostalgia, porque o 

homem tem um pai omnipotente que o consola e protege, na eterna luta contra as 

adversidades da existência. O fundamento último da religião é o desamparo infantil da 

espécie humana. Através da natureza, o homem-criança forja deuses segundo o modelo do 

pai. A religião é assim concebida como fuga à realidade. Por isso, Freud exorta os homens 

à superação deste infantilismo. 

 

Defende que dada a inexistência de provas sobre as proposições doutrinárias 

religiosas, estas limitam-se a comunicar algo que não se encontrou e a reivindicar que 

nelas se creia argumentando com a tradição ou proibindo o seu questionamento. Mesmo 

os filósofos iluministas com o seu deísmo, orgulham-se da descoberta de um conceito 

mais elevado de Deus, embora este Deus nada mais seja do que uma sombra fugidia. 

 

Sob o ponto de vista da psicologia, as ideias religiosas surgem de uma 

necessidade que é comum a todas as outras realizações da civilização, ou seja, da 

necessidade de defesa contra a força superior da natureza. A origem ilusória da religião 

tem implicações em relação ao seu valor. Neste sentido, as representações religiosas não 

derivam da experiência e do pensamento racional, mas da realização dos desejos mais 

antigos e mais intensos da Humanidade, isto é, do desejo da criança desamparada que 

procura protecção. 

 

Os deuses cumprem a sua tripla função: banir o terror da natureza, reconciliar-nos 

com o destino e oferecer valores com que guiemos a nossa vida (de algum modo 

garantindo que os maus, serão punidos num final escatológico e os bons recompensados). 

Valores ilusórios, mas não erros, como vimos, na medida em que se baseiam em 

realidades psíquicas elas próprias resultado da realização de desejos. 

 

Um dos elementos fundamentais para a constituição da ilusão é, por conseguinte, 

a busca do prazer, que não tem em conta as limitações da realidade. Contudo, o prejuízo 
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que daí advém é elevado: quando nos deixamos embalar na ilusão estamos longe da 

verdade, mas, se a derrubamos, sobrevém a decepção. Ora a religião é a supremo garante 

das ilusões e, em particular, da grande ilusão construída pelo narcisismo humano que é a 

imortalidade. 

 

Mas, em Freud, a suspeita de ilusão recai sobre todo o tipo de actividades 

humanas. As instituições estatais, as relações entre os sexos, o próprio projecto científico, 

as propostas utópicas, tais como o marxismo ou o anarquismo, todas estas áreas são 

revistas com o olhar crítico de Freud que parece não poder já deter-se diante de nenhuma 

possibilidade de suspeita. 

 

Para Freud se a religião não possui o monopólio da ilusão, apresenta-se, sem 

dúvida, como a sua melhor representante e como a sua mais sólida trincheira. O espírito 

militante de Freud arremete contra a religião por considerá-la o obstáculo mais decisivo 

ao desenvolvimento da sociedade humana. Daí, que só se torne possível atingir tal estádio 

de desenvolvimento através da renúncia ao mundo do desejo infantil, que se encontra 

implicado nas crenças religiosas, e por uma adequação à realidade que só por meio da 

razão científica se poderá alcançar. 

 

A ilusão, elucida-nos Freud, não é o mesmo que o erro. Não se define a partir do 

objecto mas sim desde o pólo subjectivo. Todavia como construção que apenas se atém à 

força do desejo pressupõe um imenso desprezo pela realidade na qual estamos obrigados a 

viver. Por isso a ilusão pode voltar-se contra o próprio sujeito, aproximando-se 

perigosamente dessa espécie de sonho acordado que é o delírio. 

 

Com efeito, a linha de interpretação proposta pelo modelo onírico conduz à ideia 

de que a crença religiosa, no seu perigoso afastamento da realidade, pode ir desde a mera 

realização do desejo até à transformação delirante do mundo externo. Por conseguinte, 

através do modelo onírico, a interpretação do facto religioso roça a psicose, na medida em 

que o delírio, como sintoma que expressa a ruptura com a realidade que frustra o desejo, 

inscreve-se numa dinâmica muito mais próxima da "loucura" do que a mera perturbação 

neurótica. 

 

Na análise que faz do caso do presidente Schreber, Freud dá-nos a entender que o 
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delírio de conteúdo religioso podia constituir-se como uma tentativa de lidar com a 

angústia. A fantasia feminina do célebre paranóico transforma-se assim, através do delírio 

religioso, numa formidável realização de desejos. Esta dinâmica do desejo, inscrita na 

psicose, não encontra, no seu desenvolvimento, nenhuma contenção por parte da realidade 

exterior e alcança nos conteúdos religiosos um ilimitado campo de expressão. 

 

Põe-se no entanto um problema a partir desta perspectiva, quando queremos 

diagnosticar o conteúdo delirante, o carácter delirante (psicótico) ou meramente ilusório 

(infantilizado) que se pode atribuir às crenças religiosas. Se o critério se baseia no grau 

mais ou menos afastado da realidade, em que a crença se encontra, temos de convir que 

não é nada fácil determinar em que medida, por exemplo, uma expectativa sobre o futuro 

dos homens pode ser considerada ilusão ou delírio. Só um critério de carácter subjectivo e 

pessoal pode decidir a questão. A suspeita sobre uma crença, diz-nos Freud, será tanto 

maior quanto mais intensa for a realização do desejo que ela comporta e quanto menor 

seja a consideração do seu conteúdo pelas condições conhecidas da realidade. 

 

Entre as várias condições da realidade destaca-se a sua dimensão frustrante no 

que respeita aos desejos, podendo mesmo, em inúmeras ocasiões, constituir-se em fonte 

de mal-estar e dor. Foi este tema que Freud desenvolveu no seu Mal Estar na Civilização. 

Como tivemos oportunidade de ver na análise da obra, entre as diversas posições que 

podem adoptar-se para combater o sofrimento que gera a realidade, a religião foi incluída 

na categoria da deformação delirante da realidade. A religião, com mais pretensões que 

nenhuma outra alternativa (ciência, droga, arte), opta pela construção de uma imagem da 

realidade em que se iluminam as suas características menos toleráveis substituindo-as por 

outras mais condizentes com o próprio desejo - tal como o paranóico ou o homem que 

sonha, que não têm a capacidade de reconhecer o seu afastamento face ao real. Trata-se de 

um delírio colectivo que evita, em muitos seres humanos, a entrada numa patologia 

individual e nada mais. 

 

Delirante é também, para Freud, o conjunto dogmático judaico-cristão, 

deformação de outras realidades não reconhecidas que, como todo o delírio, também 

assenta numa pequena parte da realidade. Particularmente delirante lhe parece a 

mensagem teológica de salvação que São Paulo elaborou para dar solução ao terrível 

sentimento de culpa derivado de uma verdade histórica desfigurada e não reconhecida. O 
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desejo soube eliminar, como no sonho, aquela dimensão do conflito insuportável para a 

consciência e substitui-la pela nebulosa concepção do pecado original. 

 

Sonho, delírio e ilusão formam assim uma tríade cuja dinâmica tem em comum 

um aspecto fundamental: a realização de desejos dá-se à margem da realidade exterior. 

Deste modo, a religião segundo o grau de empenho que use para ignorar as condições da 

realidade exterior, apresenta-se preferencialmente como uma ilusão de carácter mais ou 

menos infantil ou como uma autêntica transformação delirante próxima do modelo do 

delírio psicótico. 

 

E no que toca à ciência? Como é que esta se posiciona face à ilusão? Para Freud é 

indiscutível que a crítica científica descodificou totalmente a pretensão que a religião 

podia oferecer, já que a psicanálise conseguiu mostrar as vias ocultas, através das quais a 

religião se arrogava semelhantes pretensões. 

 

Posto isto, não será, porventura, pelo afastamento da realidade, através da ilusão, 

nem pela sua transformação em delírio que conseguiremos atingir um grau suficiente de 

bem-estar e domínio racional das pulsões. Mais eficaz será o labor humilde e honesto da 

ciência que, por se ajustar à realidade, veiculará o máximo possível de felicidade. 
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4.2. A RELIGIÃO COMO NEUROSE COLECTIVA 

 

Se a projecção está na origem dos conteúdos doutrinários, já as práticas religiosas 

são explicadas pela analogia com a neurose obsessiva explicava Freud em Actos 

Obsessivos e Práticas Religiosas. 

 

Torna-se aqui necessário explicitar o que se entende em psicopatologia por 

neurose obsessiva: trata-se de uma perturbação mental que pode atingir bastante 

gravidade e que se caracteriza pelo surgimento  de ideias recorrentes que se impõem à 

consciência do sujeito contra a sua vontade e que põem em causa os seus valores. Estas 

ideias denominadas obsessões, provocam grande sofrimento, na medida em que são 

sentidas como indesejáveis, estranhas ao "Eu" e o sujeito, por mais que se esforce, não 

consegue evitá-las. 

 

Relacionadas geralmente com temáticas de sujidade física e moral ou 

agressividade, como por exemplo uma mãe que sente impulsos recorrentes para esfaquear 

o filho ou um homem que se sente sujo ou contaminado, estas ideias são de tal modo 

ansiogénicas que o sujeito é compelido a realizar certos comportamentos com vista à 

diminuição dessa mesma ansiedade. São as compulsões, comportamentos estereotipados, 

muitas vezes sequenciados, que se transformam em rituais de complexidade crescente. O 

mecanismo de anulação retroactiva, reminiscência do pensamento mágico, está na origem 

destes rituais, executados na convicção de que os efeitos indesejáveis das obsessões são 

anulados com a consequente diminuição da ansiedade. 

 

Ora, muitas práticas religiosas consistem precisamente em rituais, repetidos, por 

vezes até à exaustão, com a finalidade de anular as consequências ligadas à representação 

do pecado
43

. É o que nos diz Freud, que atendendo a diversas concordâncias e analogias 

arrisca conceber a neurose obsessiva como constituinte de uma inclinação patológica para 

a formação das religiões e a qualificar a religião como uma neurose obsessiva universal. 

 

As neuroses, em geral, estão também relacionadas com o complexo de Édipo, tal 
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 As penitências em que o padre mandava rezar por exemplo 50 Padres-nossos e 100 Avé Marias, após a 

confissão ou o proverbio português: Do comer e do rezar vá de começar são ilustrativos deste aspecto 

analógico com os rituais compulsivos.  
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como a religião e, em particular, o mito cristão como foi referido em Totem e Tabu. As 

relações que se estabelecem entre neurose e religião são múltiplas e variáveis no texto 

freudiano. Como já fizemos referência anteriormente, as primeiras alusões ao tema 

religioso surgem no contexto dos seus estudos sobre a neurose histérica. Ali, a 

religiosidade apresentava-se como opositora ao mundo dos desejos e pulsões do indivíduo 

e portanto como mais um factor causal de neurose. O recalcamento que se empreendia 

com a ajuda da religião necessitava desta para manter controlado o desejo reprimido, o 

qual nem por isso perdia a sua tendência à livre realização. Restava como única saída a 

expressão através dos sintomas. Logo neste primeiro esquema freudiano, determinados 

delírios religiosos e devoções exacerbadas eram consideradas claras expressões desviadas 

de conteúdos mentais reprimidos. Ainda não se extraiam, no entanto, todas as 

consequências teóricas que estes fenómenos implicavam. 

 

Foi a investigação sobre a neurose obsessiva que conduziu Freud ao estudo e 

interpretação da experiência religiosa. Se, por um lado, a neurose histérica se perde na 

opacidade do corpo, por outro, a linguagem com que se expressa o obsessivo não é a dos 

sintomas conversivos somáticos, possuindo, pelo contrário, todas as características do 

sistema consciente. Por conseguinte, pode falar-se a este propósito de um dialecto cultural 

que, em definitivo, funcionou, para Freud, como uma matriz de leitura sobre o aspecto 

patológico do pensamento religioso. 

 

À semelhança dos sintomas obsessivos (e de todos os sintomas neuróticos) a 

religião tem essa natureza de formalização de um compromisso entre o impulso e a sua 

interdição, entre pulsão e defesa, entre desejo e lei. Todavia, importa notar, que tal 

compromisso ou pacto realizado fora da consciência do crente, não corresponde se não a 

uma consciência deturpada na mesma medida em que as suas autênticas motivações 

permanecem ocultas para aquele que as vivencia. É por isto que Freud se atreve aqui a dar 

o passo temerário de considerar a neurose obsessiva como religião individual e a religião 

como neurose obsessiva universal. Ainda assim, nesta fase do pensamento freudiano, a 

diferença permanece pelo facto de o neurótico obsessivo reprimir conteúdos sexuais 

enquanto que, na conduta religiosa, Freud adivinha o recalcamento de conteúdos 

agressivos, anti-sociais e egoístas. No entanto, esta distinção eliminar-se-á a partir do 

momento em que as pulsões do Eu passam a ser consideradas como parte integrante da 

líbido e também quando a analogia do comportamento obsessivo e religioso passa a 
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situar-se a partir da identidade do conflito originário: o complexo de Édipo. 

 

É em Totem e Tabu que se estabelece essa identidade de origem, assinalando-se aí 

o conflito edipiano como fonte comum tanto da patologia neurótica como das formações 

culturais, morais, do direito e da religião. A partir deste momento, quer o neurótico, quer 

o homem religioso aparecerão a Freud como elementos que interiorizam a estrutura 

edipiana, sem conseguirem ultrapassar essa situação infantil e pantanosa. Estabelece-se, 

deste modo, a relação entre neurose e religião, na medida em que ambas derivam da 

mesma fonte dinâmica, o complexo de Édipo. Assim, verifica-se uma ligação de 

identidade, no que respeita à origem, mas, por outro lado, também há uma analogia 

quanto ao processo de formação - o trauma -, seguindo-se um período de latência e, 

finalmente, o retorno do recalcado deslocado sob a forma de sintomas, num caso, e de 

dogma moral e rituais no outro. 
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4.3. A RELIGIÃO COMO SUBLIMAÇÃO? 

 

Freud reconhece o valor protector da religião, enquanto fenómeno colectivo em 

relação às neuroses individuais dos crentes. Por outro lado, não deixa de reconhecer o seu 

valor civilizador, sobretudo na passagem ao monoteísmo. 

 

A religião também conferiu aos Judeus uma representação divina muito mais 

grandiosa (…) a ideia de um Deus maior. Quem quer que acreditasse nesse Deus devia 

(...) participar na sua grandeza e sentir-se elevado por isso (...) A proibição de fabricar 

uma imagem de Deus e, portanto, a obrigação de abordar um Deus invisível teve como 

consequência relegar para último plano a percepção sensorial em relação à ideia 

abstracta, o triunfo da espiritualidade sobre os sentidos (...) a renúncia dos instintos com 

tudo o que essa renúncia implica (...) Esta foi, sem dúvida, uma das etapas mais 

importantes no caminho da hominização do homem.
44

 

 

Em algumas breves e raras passagens, encontramos em Freud referência ao 

mecanismo de sublimação, não já da projecção patológica, como podendo estar na origem 

da religião. Por motivos pessoais, nunca aprofundou esta via, que confere outra dignidade 

ao fenómeno religioso. 

 

Na teoria psicanalítica, a sublimação é um mecanismo de defesa postulado por 

Freud, para explicar actividades humanas sem qualquer relação aparente com a 

sexualidade, mas que encontram o seu elemento propulsor na pulsão sexual. Freud 

menciona a sublimação sobretudo a propósito da actividade artística e da investigação 

científica ou intelectual. Diz-se que a pulsão é sublimada na medida em que é derivada 

para um novo alvo não sexual compreendendo actividades socialmente adaptadas ou 

valorizadas. O termo sublimação no corpus psicanalítico evoca ao mesmo tempo o 

sublime artístico mas também a sublimação química que designa a passagem do estado 

sólido directamente ao estado gasoso. 

 

O campo das actividades sublimadas está mal delimitado na obra freudiana. Freud 

nunca elaborou uma teorização de conjunto respeitante à sublimação pelo que não 

devemos admirar-nos que também não o tenha feito em relação à possível sublimação 
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religiosa. Refere-se, no entanto, aos mecanismos sublimatórios, um número suficiente de 

vezes para que os possamos considerar como uma via que não pode ser excluída. 

 

A primeira referência é feita em Uma Recordação Infantil de Leonardo da 

Vinci.
45

  Nas primeiras páginas encontram-se considerações sobre as conexões entre a 

sexualidade e a religião, onde se diz que, da essência desta, surgirão, por sublimação, 

inumeráveis deuses. Todavia, o texto mais significativo no que respeita à relação entre 

formação religiosa e sublimação localiza-se num largo parágrafo em que se estabelece 

uma conexão entre a imagem de Deus e a do pai, tal como este se vivencia no chamado 

complexo paterno. O Deus omnipotente e justo e a bondosa natureza mostram-se como 

magnas sublimações do pai e da mãe. 

 

Até aqui o texto oferecia-se como uma inequívoca afirmação do papel da 

sublimação na constituição da experiência religiosa. No entanto Freud pretende atribuir à 

experiência religiosa um matiz repetitivo mais próprio do retorno do recalcado que do 

sublimado que abre a novas possibilidades. 

 

Em História do Movimento Psicanalítico
46

, que se insere na polémica com Jung, 

Freud adopta uma interpretação da escola do psiquiatra suíço que considera perfeitamente 

harmonizável com os seus pontos de vista, e na qual afirma que as representações sexuais 

derivadas da situação edipiana são utilizadas para representar os mais altos interesses 

éticos e religiosos dos homens, esclarecendo assim um caso importante de sublimação... 

O sonho e a neurose seriam equivalentes, pelo contrário, a uma espécie de negativo, que 

mostraria a solução regressiva desta sublimação. Trata-se, portanto, de uma sublimação 

religiosa oposta à regressão e que se manifesta tanto no sonho como na neurose. 

 

Também em a Introdução ao Narcisismo
47

, e no mesmo contexto da polémica 

aberta com Jung, Freud distingue nitidamente a posição do louco da do eremita, por mais 

que ambos levem a cabo uma separação radical em relação ao mundo exterior. O primeiro 

carrega toda a sua líbido sobre o próprio "Eu", dando origem à perda de contacto com a 

realidade, enquanto que, o segundo, pode manter afastado totalmente o seu interesse 
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sexual e tê-lo sublimado, convertendo-o num intenso interesse face ao divino. A 

sublimação e não repressão, portanto, como geradora da vivência religiosa. 

 

De sublimação religiosa fala-nos Freud também na Autobiografia 
48

 quando se 

refere à actividade do pastor protestante O. Pfister, que  sempre achara conciliável a 

psicanálise com uma religiosidade sublimada.
49

 Na correspondência de Freud com este 

bem-intencionado pastor de almas, o tema da sublimação, através da religiosidade, surge 

frequentemente num tom que parece misturar o respeito com a ironia. A possibilidade de 

completar uma terapia através de uma sublimação religiosa desperta, em Freud, um 

sentimento de inveja, embora, reconheça que, nesse ponto, a separação nos caminhos que 

ambos podem prosseguir torna-se inevitável. 

 

Porém, e considerando os textos analisados, pode-se afirmar, pelo menos, que a 

questão fica em aberto. Esses textos impossibilitam, certamente, afirmar de modo 

categórico que, na opinião de Freud, a religiosidade fique excluída de toda a possibilidade 

de sublimação. Seria, portanto, necessário presumir - se bem que a religiosidade 

individual pode mobilizar os processos sublimatórios prestando-se como novo fim para 

grande parte da energia pulsional do sujeito - o facto religioso, considerado na sua 

dimensão colectivo-cultural, e diagnosticado por Freud (sempre analogicamente), como 

cultura doente e neurótica. Haveria, ainda assim, espaço para o paradoxo, deduzindo, do 

texto freudiano, que o indivíduo se protege da neurose individual através de um dos 

mecanismos sublimatórios pelos quais se torna possível participar no meio cultural. 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO RELIGIOSA E HOMOSSEXUALIDADE LATENTE 

 

Mark Solms publica em 2006 a tradução inglesa de um manuscrito inédito de 

Freud que não sendo um texto específico sobre religião avança uma interpretação para a 

identificação com Cristo a partir da homossexualidade latente no que se tornaria a quarta 

leitura freudiana sobre a origem psicológica da religião, aqui especificamente a 

identificação com Cristo. 

 

A história deste manuscrito começa com um acordo entre o Mestre vienense e o 

diplomata americano William Bullit com vista à publicação conjunta de uma 

psicobiografia do presidente americano Woodrow Wilson com quem Bullit tinha 

trabalhado de perto. 

 

Este exercício psicobiográfico acabou por ser publicado, em 1966, com o título 

Woodrow Wilson - um Estudo Psicológico, mas foi conhecido muito tempo antes 

circulando como cópia dactilografada. 

  

Apesar de no prefácio do estudo ser afirmado pelo próprio Freud tratar-se de um 

texto de autoria conjunta, a relutância deste na sua publicação e o facto do estilo do texto 

não coincidir com o estilo literário de Freud, como se sabe grande escritor, a quem foi 

atribuído o prémio Goethe, acabou por fazer duvidar da autoria conjunta, por parte da 

própria Ana Freud e de outros elementos do círculo freudiano como o seu biógrafo oficial 

Ernest Jones. 

 

Até Erik Erikson, autor de reconhecidas psicobiografias, que iremos analisar, terá 

rejeitado a possibilidade de Freud ter escrito “ um livro desastroso e mau” pelo que 

segundo ele era fácil de ver que Freud não poderia ser responsável por quase nada do que 

estava nele escrito
50

  

Sabemos hoje que houve de facto relutância mútua e dificuldade de aceitação 

entre o que Freud e Bullit terão escrito acabando ambos por concordar com a versão final, 

muito amputada, relativamente à versão original do manuscrito de Freud, porque Bullit 

não poderia aceitar alguns dos pontos fortes avançados nesse manuscrito, que terá sido 

                                                 
50

 Solms (2006) p 1264. 



 

 

103 

 

escrito em 1931. 

 

Entre estes estavam precisamente as ideias de Freud sobre o Cristianismo 

dificilmente aceitáveis por um cristão crente como Bullit. A publicação tardia (já após a 

morte de Freud) deveu-se ao facto de ambos pensarem que o estudo só deveria ver a luz 

da publicação após a morte na segunda mulher de Wilson o que só viria a ocorrer em 

1961. 

 

Que nos avança exactamente Freud sobre o Cristianismo neste estudo psicológico 

sobre o presidente Wilson? Tendo o cuidado de nos esclarecer que não se trata de uma 

psicanálise de Wilson, que não seria possível dado que há pormenores da sua vida mental 

só possíveis de obter “ao vivo”, existe pelo menos material suficiente para, segundo 

Freud, “inferir correctamente as linhas principais do seu desenvolvimento mental”. 

 

Não nos interessam aqui as análises concretas sobre Wilson, mas sim o tema 

introduzido por Freud relativamente ao Cristianismo. 

 

Sem pretender que a psicanálise tenha posto a descoberto os segredos últimos da 

vida mental humana, Freud afirma, na sua análise, que parte da força que trabalha na 

mente humana, a que chamou líbido, a energia do impulso sexual. Por esta designação 

expressa-se tudo o que na linguagem comum se quer dizer pela palavra ambígua “amor“. 

O conceito de líbido provavelmente seria sobreponível ao conceito platónico de Eros, mas 

o importante a reter é que a líbido “catexiza” certas regiões ou partes do aparelho 

psíquico. 

 

Um segundo princípio da sua análise, a que Freud chama teorema, é o da 

constituição bissexual de todos os seres humanos. Isto significa que todos nós homens ou 

mulheres, somos compostos simultaneamente de elementos masculinos e femininos 

naturalmente em diferentes proporções embora nesta proporção a predominância da 

masculinidade ou feminilidade psicológica não coincida com as contrapartes anatómicas. 

 

A psicologia deve aceitar estes factos mesmo que ainda não os consiga explicar, 

(com uma certa ingenuidade, dizemos nós, Freud remete para eventuais avanços futuros 

da endocrinologia cabais esclarecimentos destes factos), mas o importante a reter é que 
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este jogo de proporções entre masculinidade e feminilidade está relacionado com a 

homossexualidade mas não de maneira directa dado que por exemplo “um homem muito 

masculino” pode tornar-se homossexual apesar da preservação plena da sua 

masculinidade, não mudando o carácter da sua sexualidade mas apenas o objecto de 

desejo. 

 

Que tem tudo isto a ver com o Cristianismo? Para o compreender temos de entrar 

em linha de conta com o conflito edipiano, por demais conhecido e as cinco vias abertas à 

líbido à criança para o resolver:1- a do narcisismo, 2- a da passividade diante da mãe, 3- a 

da passividade em relação ao pai, 4- a da actividade (agressão) dirigida à mãe e 5- a da 

actividade relativa ao pai. O jogo complexo de necessidade de actividade e passividade 

relativamente a ambos os progenitores ditará as vicissitudes da nossa história individual 

mas, segundo Freud, o Cristianismo vem oferecer uma “solução” precisamente através da 

identificação com Cristo. Como entendê-lo? 

 

Em muitos casos um homem cuja atitude passiva em relação ao pai não encontrou 

expressão directa pôde encontrá-la identificando-se com Cristo, uma identificação 

obviamente corrente e até encorajada na vida mental de um cristão, podendo segundo 

Freud ser encontrada em pessoas completamente normais (sublinhado nosso). 

 

Não será por isso surpresa que esta identificação consiga alcançar o fito 

extraordinário de conciliar dois desejos muito poderosos e absolutamente contrários ao 

mesmo tempo, a saber: ser completamente passivo e subserviente em relação ao pai (ou 

seja completamente feminino) e por outro lado ser completamente masculino, poderoso e 

autoritário como o próprio pai. 

 

Cristo conseguiu realizar ambos os desejos, por um lado submeteu-se 

humildemente à vontade do Pai e ao fazê-lo tornou-se ele mesmo Deus, ao render-se a 

uma total feminilidade obteve o fim último de toda a masculinidade, a omnipotência. 

 

Nesta linha de raciocínio não é, portanto, surpreendente a extraordinária expansão 

do cristianismo nos primeiros séculos da era Cristã simultaneamente com um acentuado 

declínio da expressão da homossexualidade coincidindo até com a sua supressão oficial. 
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A identificação com Cristo permitiu uma forma de expressão à homossexualidade 

aprovada socialmente mas também aceite pelo superego que sempre pretende assemelhar-           

-se a Deus. Cristo é, portanto, a reconciliação perfeita entre a masculinidade e a 

feminilidade, entre a extrema masculinidade e a passividade total. Ao submeter-se ao Pai 

triunfa sobre Ele e torna-se Deus.  

 

Este mecanismo de conciliação de impulsos opostos, inscritos na nossa 

bissexualidade constitucional, ou seja, identificar-nos com Cristo é algo tão satisfatório 

que neste artigo Freud, ao contrário do que tinha feito, em 1927, no Futuro de uma Ilusão 

já examinado, prevê para a religião cristã um longo futuro, não sendo previsível que as 

pessoas abram mão facilmente de um modo de “salvação” de um dos mais difíceis 

conflitos psíquicos com que têm de lidar…
51
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 Françoise Dolto (1977) na sua Psicanálise dos Evangelhos vai insistir nesta 

ligação á homossexualidade latente nos próprios Evangelhos, descobrindo-a nas ligações 

de Jesus a Lázaro e João.  
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5. DISCUSSÃO: CRÍTICA À CRÍTICA FREUDIANA 

 

A extensa e prolixa obra de Freud expõe-se a críticas de índole diversa sobretudo 

quando, afastando-se do material clínico assume um carácter especulativo. 

 

Freud nunca aceitou que a psicanálise se limitasse ao campo da psicopatologia, 

onde não seria mais do que um modelo teórico, entre outros, procurando o seu 

alargamento a toda a vida mental (normal e patológica) e entregando-se a exercícios de 

psicanálise aplicada ao conjunto das ciências humanas, da antropologia à história, da 

religião à literatura e às artes plásticas. É sobretudo esta última forma que a psicanálise se 

arrisca, "ao meter a foice em seara alheia", a ver revelada a falta de fundamentos das suas 

bases metodológicas, o totalitarismo com que quer tudo submergir ao furor interpretativo. 

 

A passagem pelo crivo da crítica reflexiva da própria crítica freudiana da religião 

pode ser feita pelo menos de três modos principais que corresponderão a outras tantas 

abordagens metodológicas distintas. 

 

Seria possível e certamente mais radical, questionar os fundamentos da própria 

teoria psicanalítica em si, como ponto prévio a qualquer aplicação desta teoria "extra 

muros" e nomeadamente aos fenómenos religiosos. 

 

A montante dos textos analisados sobre a religião poderíamos pôr em causa, por 

exemplo, o próprio complexo de Édipo e o percurso desta descoberta de Freud, pelo que, 

revelada a sua falta de fundamento, cairia por terra a pretensão deste, em fazer derivar a 

religião da famosa constelação edipiana. 

 

Sobre Freud e a psicanálise, muita tinta tem corrido pondo em destaque o 

incumprimento dos critérios de cientificidade da área que Freud pretendia ter inaugurado 

como nova ciência do inconsciente. De facto, as proposições de psicanálise não são 

passíveis nem de verificação nem de falsificação, nem jamais se estabeleceu o consenso 

do establishment científico em relação aos seus temas principais, o que Freud tristemente 

reconheceu e o atormentou até ao fim da vida. 

 

Muitos autores da área psicanalítica desistiram já do carácter de cientificidade da 
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sua disciplina, refugiando-se em posturas hermenêuticas e permitindo aos seus delatores a 

denúncia da psicanálise como uma das suas grandes imposturas do século XX. 

 

Mesmo na área da psicopatologia, onde nasceu, a psicanálise há muito perdeu o 

seu lugar proeminente, cedendo espaço a modelos psicobiológicos ou cognitivistas, 

limitando-se os seus cultores, cada vez menos numerosos nos hospitais e nas 

universidades a reunir-se em sociedades ditas científicas organizadas de acordo com o 

modelo das seitas esotéricas. 

 

Não é esta todavia a nossa posição. Como tivemos ocasião de escrever: 

 

 (…) claro que todas estas considerações e dúvidas não implicam que se deite 

fora o bebé juntamente com a água do banho. 

 

Permanece incontestável e, em nossa opinião, muito útil clinicamente o essencial 

da mensagem psicanalítica: os conceitos de inconsciente dinâmico, de resistência e 

transferência, de tal maneira divulgados, são já património da cultura universal52. 

 

Entendemos a psicanálise como uma teoria critica, um momento desconstrutivo 

da cultura contemporânea, que desfaz as ilusões da consciência, que pretendia pelo seu 

carácter intencional, fundar o mundo. Não é mais possível depois de Freud, deixar de ter 

em conta esse outro dentro de mim, outro que fala e age por nós e em nós, outro que não é 

mais do que o desejo inconfessado e inconfessável ou, talvez, avançando com Klein para 

além do próprio Freud possamos admitir a existência de muitos mins em mim, mins que 

mantém múltiplas relações entre si e que constituem a trama do nosso mundo interno 

revelado nos sonhos. 

 

Não pisamos este primeiro caminho crítico porque não foi esse o "jogo" a que nos 

propusemos logo de início. Interessa-nos como já referido na introdução entender o que 

nas posições de Freud sobre a religião é especificamente psicanalítico e o que é fruto de 

parasitagem de pré-conceitos pessoais. Ora, isso não seria possível sem uma aceitação 

prévia do "jogo de linguagem psicanalítico" esforçando-nos nós por vigiar o rigor 
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  Amorim Rodrigues, V., Gonçalves L. (1997) A Banha da Cobra? Ensaio sobre a Prática 

Psiquiátrica Contemporânea, Lisboa, Publicações Dom Quixote, p.18. 
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metodológico da sua aplicação, ou seja, perceber na segunda parte e terceira partes se com 

as mesmas regras se pode chegar a um resultado diferente. 

 

Uma segunda via crítica, também seguida por numerosos autores (Rizutto, 2000) 

seria fazer provar a Freud um pouco do seu próprio remédio. Isto é, aplicar ao próprio 

Freud o método psicanalítico, revelar as suas opções mais profundas, as angústias do 

homem por detrás da aparente impassibilidade do pensador. 

 

Por este método não seria difícil provar que a persistência de Freud em falar da 

religião, tema tão afastado da clínica, se deve a vivências muito pessoais, relacionadas 

com a sua situação de judeu entre católicos, de observações deturpadas da experiência 

religiosa e também de circunstâncias infelizes que o puseram em contacto com práticas 

muito afastadas do que é a verdadeira religiosidade. 

 

Confessamos o nosso pouco interesse, neste nível de análise, em descobrir o 

homem Freud por detrás do pensador. A psicanálise dos grandes homens, filósofos, 

cientistas ou artistas, pode apenas revelar dados anedóticos sobre a origem deste ou 

daquele pensamento a partir desta ou daquela vivência. O que tem importância é o 

pensamento puro, o sistema coerente de ideias, que elevando-se acima das vivências 

particulares, alcança uma dimensão colectiva de formação cultural, isto é para usar a 

conceptualização de Popper, passa do mundo dois para o mundo três. É no erro de 

confusão entre estes dois domínios que incorrem algumas pseudo-análises que 

redutoramente fazem derivar o pensamento de Nietzsche à falta paterna ou o formalismo 

kantiano do Édipo mal resolvido ou homossexualidade latente ou quaisquer outros 

dislates. Não, em definitivo, o que nos interessa é primeiramente a obra reduzindo-se a 

fonte pessoal a uma ou outra clarificação episódica. 

 

Resta-nos então enumerar as críticas já alinhadas por vários autores, aos textos 

analisados revelando graves deficiências conceptuais: 

1. Tem sido assinalada a fragilidade das bases antropológicas de que parte 

Freud para desenvolver as suas suposições. Existe hoje um consenso unânime 

entre os antropólogos sobre a inaceitabilidade das teses freudianas: as 

especulações sobre a horda primitiva, o assassinato do pai primitivo, o 
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totemismo como primeiro sistema social e antessala da religião, a relação 

arbitrariamente estabelecida entre totemismo e exogamia, a refeição totémica, 

todas estas ideias caíram uma a uma à medida que a antropologia ia 

adquirindo conhecimentos mais seguros. (Moreno, 2000) A história contida 

em Totem e Tabu não passa de uma lenda inventada por Freud ou para usar 

uma expressão de Eliade um Roman Noir.  

De entre os vários pontos frágeis citados, desenvolveremos dois que 

invalidam completamente a especulação de Totem e Tabu. 

 

a) O rígido esquema evolutivo utilizado por Freud (bebido no caldo de 

cultura positivista do século XIX) postula a passagem universal do 

animismo e totemismo ao politeísmo e por fim ao monoteísmo, último 

patamar alcançado pelos judeus. 

 

Nada de mais questionável de acordo com a história comparada das 

religiões e a investigação etnológica sobre o tema. De facto, Freud não 

compreendeu ou deturpou o material riquíssimo recolhido por Tyler e 

Marett, Frazer e Robertson Smith. É a sua interpretação do material que se 

presta a dúvidas, nomeadamente a concepção do mana como fluido 

impessoal fora do controle das pessoas, ou visto como atribuição de vida a 

todas as coisas mesmo objectos inanimados ou a já referida combinação de 

totemismo e exogamia. 

 

Quanto ao rígido esquema evolucionista está hoje irremediavelmente 

datado. As religiões evoluíram de modo não sistemático e proliferaram nas 

diversas regiões do planeta. 

A pretensão de que a fase animista ou totémica foi a forma original de 

religião em todo o lado é um postulado dogmático e não um ponto provado 

historicamente. Pelo contrário, o que hoje se pensa é que as ideias 

animistas longe de serem originais são fenómenos derivados. V. Schmit 

avançou mesmo com a hipótese, igualmente não provada, de um 

monoteísmo primitivo de onde o animismo e o totemismo teriam 

"degenerado". 
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De facto, a religião primordial nunca foi encontrada porque simplesmente 

não pode ser encontrada, dado que as fontes históricas necessárias não 

estão em lugar algum disponíveis o que encerra por enquanto a questão. 

 

Os povos que Freud pensava, de acordo com o seu tempo, serem primitivos 

tem atrás de si uma longa história não escrita o que torna impossível tomá-

los como modelos para os seus ensaios sobre as origens. O que sabemos, 

comprovadamente, é que nenhum povo foi descoberto sem traços de 

religião, que esta sempre existiu desde que há homens e que histórica e 

geograficamente é ubiquitária e universal. 

 

O próprio Frazer, que Freud cita abundantemente, apenas encontrou em 

quatro tribos, das várias centenas que estudou, um ritual de refeição 

totémica semelhante ao descrito em Totem e Tabu. 

  

b) Talvez a maior dificuldade do ponto de vista científico, de todo o 

edifício teórico de Totem e Tabu, a propósito do trauma originário e 

fundador da cultura humana, seja a sua subsistência e passagem através de 

gerações. À psicanálise (assim como ao marxismo, vide o caso Lyssenko) 

faria "jeito" se de facto houvesse herança de caracteres adquiridos. A 

adopção desesperada de um Lamarckismo nunca foi aceite mesmo pelos 

seus discípulos e seguidores, dado estar em flagrante contradição com o 

que a genética vem descobrindo sem margem para dúvidas. 

 

2.  Também os conhecimentos deformados e insuficientes de Freud sobre a 

Bíblia e a religião cristã, de modo nenhum lhe permitiam chegar às 

conclusões que defendeu. Ele próprio confessa que o seu romance histórico 

sobre Moisés tinha a base de sustentação de uma bailarina em pontas. 

 

De acordo com a moderna egiptologia e crítica bíblica, uma a uma caem as 

pretensões freudianas: que Moisés era egípcio, baseado apenas em 

especulações etimológicas, que a religião moisaica teve a sua origem no 

monoteísmo egípcio de Aton, não hesitando em "falsificar" a cronologia, 
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procedendo ao atraso dos acontecimentos do Êxodo em mais de um século 

para o fazer coincidir com o tempo de Akhenaton; a tese do assassinato de 

Moisés é insustentável; o tema da circuncisão e dos traços do monoteísmo 

egípcio, a identificação forçada do Aton egípcio, o Adonai hebreu e o Adónis 

sírio, tudo isto deixa, em termos críticos, muito a desejar. 

  

De um modo geral pode afirmar-se, neste ponto, que Freud deformou a 

leitura e interpretação do texto bíblico de maneira deficitária e pouco rigorosa 

do ponto de vista histórico. Claro está que os perfis e dados psicológicos 

elaborados com bases tão pouco seguras caem também por terra. Estamos 

portanto, agora sim, em condições de concluir que apenas a interferência de 

motivações pessoais, particularmente no que concerne à problemática 

religiosa, explica esta parcialidade nos juízos e interpretações. É provável que 

a ausência de um ambiente de religiosidade no âmbito familiar tenha 

condicionado prioritariamente a consciência e percepção religiosa de Freud, 

de onde deriva o seu famoso ateísmo. Por outro lado, o ambiente religioso de 

severa fé católica, da Viena da sua época, contrasta com a adesão de Freud ao 

ideal supremo do progresso científico e determinam uma intensa aversão e 

agressividade face aos valores morais e religiosos vigentes. 

 

De assinalar ainda a postura epistemológica de Freud influenciada 

simultaneamente por Darwin e Comte que aliada à sua tendência especulativa 

afectou a sua posição no que diz respeito à religião. 

 

A todas estas críticas, oriundas das várias ciências humanas com quem as 

descobertas Freudianas foram “articulando” conhecimentos e perspectivas, 

poderemos ensaiar a nossa contribuição para uma leitura desconstrutiva, na 

linha do filósofo Derrida, mostrando que o discurso freudiano sobre a 

religião não funciona a partir da própria lógica da psicopatologia 

psicanalítica, constituindo-se a religião como um indecidível (Derrida,2005; 

Reynolds,2007; Nascimento,2004). 

 

A psicopatologia psicanalítica é, na sua essência estrutural. Não só postula 

um aparelho psíquico com estruturas constantes e diferenciadas (susceptíveis 
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de entrar em conflito, tanto na primeira como na segunda tópica) como 

também o próprio diagnóstico psicanalítico procura identificar a estrutura ou 

organização psíquica do paciente a partir de critérios, ditos precisamente 

estruturais, a saber: a difusão da identidade, os mecanismos de defesa, o teste 

da realidade, o tipo de conflito, o tipo de angústia e o tipo de relações de 

objecto constitutivas do seu mundo interno. (Bergeret,1997,1998; 

Kernberg,1980; Gabbard,1992; Aguilar,2003; Braconnier,2007; 

Menechal,1999). 

 

Embora não exista total consenso sobre a tipologia das organizações 

psíquicas nem sobre a importância relativa dos critérios estruturais que 

permitem a sua identificação (Bergeret,1991) há acordo sobre a existência de 

uma estrutura neurótica, formada sobre o primado do complexo de Édipo, 

tido precisamente como organizador psíquico, em contraponto a uma 

estrutura psicótica dita pré-edipiana, não existindo, em princípio, passagens 

entre as linhas estruturais. 

 

A comparação comummente utilizada para explicar a formação destas 

estruturas, que remonta ao próprio Freud, é a de um cristal cuja estrutura 

deriva do alinhamento atómico e quando sofre um impacto, por exemplo do 

martelo do mineralogista, não parte aleatoriamente mas sempre da mesma 

maneira, formando figuras geométricas em função do jogo de forças e linhas 

de clivagem de acordo com esse mesmo alinhamento. 

 

Também alguém com uma estrutura por exemplo neurótica, sujeito a factores 

de stress suficientemente fortes para serem comparados a um impacto 

externo (a martelada) só “partirá” de acordo com o nível do seu 

desenvolvimento psíquico (dado que as estruturas são hierarquizadas a partir 

do grau de maturação psicológica) e produzir-se-ão sintomas neuróticos 

identificáveis num diagnóstico psiquiátrico sintomático (ansiedade, 

obsessões, compulsões, fobias, sintomas conversivos) acontecendo o mesmo, 

mutatis mutandis no caso das estruturas psicóticas, o que significa que 

quando um psicanalista e um psiquiatra não-psicodinâmico estão a utilizar as 

expressões neurótico ou psicótico podem estar a referir-se a coisas bem 
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diferentes, caso estejam a falar, o segundo, da perturbação sintomática e, o 

primeiro, da estrutura subjacente (Bateman,1998). 

 

Ora, no caso da religião, Freud não parece ficar surpreso por atribuir 

características simultâneas de linhas estruturais incompatíveis e como vimos 

não se incomoda de pensar que formalmente as crenças religiosas podem ser 

comparadas aos delírios psicóticos ainda que a sua génese seja, em termos do 

seu conteúdo, similar à neurose obsessiva. Em que ficamos? A crença na 

Trindade, por exemplo, é equivalente a um delírio colectivo, com origens 

pré-edipianas e resultante de um mecanismo de defesa primitivo como a 

projecção com o consequente afastamento da realidade exterior como é 

próprio das psicoses ou um disfarce neurótico da impossibilidade de 

resolução do Édipo com o Espírito Santo a substituir a mãe (deslocamento) 

que assim se juntaria ao Pai e ao Filho, permitindo a ocultação do desejo e 

afastamento da agressividade? Ou não estaria ligada a nenhuma das 

estruturas? Ou estará a ambas? 

 

A religião põe em causa a dicotomia neurótico versus psicótico surgindo 

como um domínio indecidível que causa instabilidade no discurso freudiano 

sobre a religião e, qual vírus que acaba por impedir a comunicação do código 

genético celular, também dificulta a compreensibilidade deste discurso 

mostrando que em última análise, do ponto de vista da própria 

psicopatologia, não funciona.    
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SEGUNDA PARTE: DEPOIS DE FREUD 

 

6. VISÃO PANORÂMICA DOS DESENVOLVIMENTOS PÓS-FREUDIANOS 

DA PSICOLOGIA PSICANALÍTICA 

 

O movimento psicanalítico continuou a sua marcha após a morte de Freud, 

enriquecendo-se com descobertas e contribuições importantes, mantendo embora os 

pontos teóricos fundamentais estabelecidos pelo pai fundador. 

 

Ainda em vida de Freud, a psicanálise sofreu várias dissidências, algumas bem 

conhecidas e vividas de modo doloroso. Os casos de Jung, Adler, Reich, Rank e tantos 

outros de menor divulgação são classicamente referidos e, em não pequena conta, na 

origem destas dissidências estiveram também desacordos em relação à dogmática posição 

de Freud no que diz respeito à religião. Exemplar é o caso de Jung no que a este assunto 

se refere. 

 

Como estes autores criaram a sua escola própria, o que fizeram não é já 

psicanálise, embora inseridos no grande campo psicodinâmico, designando as suas 

disciplinas por nomes específicos; psicologia analítica no caso de Jung, psicologia 

individual no caso de Adler, Daseinsanalyse no caso de Binswanger, etc. 

 

A Associação Internacional de Psicanálise (IPA) fundada pelo próprio Freud, 

reúne, ainda hoje, os psicanalistas de todo o mundo que, não prescindindo de 

contribuições próprias, guardam os pontos fundamentais da ortodoxia. 

 

O "núcleo forte" da disciplina subsistiu, quase sem modificações, as ideias de 

inconsciente dinâmico, transferência, resistência, sexualidade infantil, complexo de Édipo 

e as bases da técnica clínica, regras da associação livre, neutralidade e interpretação como 

principal recurso terapêutico. 

 

Muitos outros aspectos da teorização freudiana foram reelaborados e sofreram 

desenvolvimentos profundos. Dentre estes talvez de referir a não-aceitação da pulsão de 

morte e as ideias hoje consensuais de aceitação da relação de objecto como um fim em si 

em detrimento da noção de Freud de que o objecto seria apenas procurado com o fim da 
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descarga pulsional. 

  

Mais do que uma teoria unificada, a psicanálise apresenta-se hoje como um 

paradigma onde convivem, por vezes conflituosamente, diversas abordagens teóricas das 

quais passaremos sucintamente em revista as principais, distribuídas pelas áreas 

geográficas que as viram nascer: 

 

a) A psicologia do ego teve as suas origens nos anos trinta e tornou-se 

predominante até aos anos sessenta nos Estados Unidos, país para onde 

emigraram muitos analistas europeus fugindo à perseguição nazi. 

  

Hartman, Lowenstein, Kris, Rapapport, contam-se entre os autores desta 

corrente que postulou uma zona egóica livre de conflito edipiano e valorizou o 

conceito de adaptação como critério importante de saúde mental e objectivo 

do tratamento. As análises exaustivas das funções do ego nomeadamente os 

mecanismos de defesa contam-se entre as suas contribuições mais 

importantes. Esta corrente teórica, declinante em termos internacionais, 

actualmente, segue no fundamental as opiniões de Freud sobre a religião, 

ressalvando muito embora os seus possíveis aspectos adaptativos. 

 

Excepção notável a este declínio de influência é a de Erik Erikson cujas 

contribuições enquanto psicólogo do desenvolvimento se mantêm actuais e 

foram incorporadas nos manuais de psicologia geral. A sua leitura da religião 

diverge da freudiana na medida em que a considera uma maneira possível de 

resolução saudável de um conflito próprio de uma das fases do 

desenvolvimento por si descritas. Um modo portanto adaptativo de o Ego 

cumprir a sua função como demonstra nas suas psicobiografias de Lutero e 

Ghandi.  

 

b) Também nos Estados Unidos, a corrente culturalista, mais tarde rebaptizada de 

interpessoal, muito em voga nos anos sessenta e setenta, teve o mérito de 

divergir do Mestre em vários aspectos fundamentais, pondo em causa, 

abertamente, alguns dos seus dogmas "sacro-santos". Erich Fromm, Horney, 

Sullivan chamam a atenção para a importância dos factores socioculturais para 
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a instalação e continuação do conflito neurótico, deslocando claramente o 

centro de gravidade do intrapsíquico para o sociocultural. Em relação à 

religião têm a coragem de se afastar de Freud e conferir uma primeira 

abertura, ainda tímida, à possibilidade de a religião encerrar valores positivos 

não patológicos. À postura desta corrente importante em termos históricos 

dedicamos um capítulo, centrando-nos na obra de Erich Fromm. 

c) A psicologia do self, penúltima grande vaga norte-americana, surge com vigor 

a partir dos anos setenta à volta dos trabalhos importantíssimos de Heinz 

Kohut. As inovações que introduz são tão radicais, que é surpreendente não ter 

dado origem a uma secessão da IPA. A partir de estudos sobre o narcisismo 

Kohut propõe-se ultrapassar a teoria das pulsões e centrar-se nas deficiências 

arcaicas do self e da identidade. As suas noções do objecto do self, self 

grandioso, imago parental idealizada, transferência gemelar etc. não têm 

interesse apenas para a técnica, dando origem a trabalhos importantes e muito 

recentes sobre a religião, assunto que, como veremos, interessou o próprio 

Kohut e foi abordado por outros autores no contexto desta influente corrente 

teórica. 

d) Em França a figura tutelar de Lacan, sob o mote de regresso a Freud, determina 

uma dissidência da corrente principal. Autor genial influenciado pelas áreas da 

linguística e do estruturalismo, desenvolve uma teorização própria, com 

importantes trabalhos sobre a compreensão psicanalítica lacaniana da religião 

que não será desenvolvida dado o afastamento dos critérios de selecção que 

adoptámos, nomeadamente a sua saída da IPA, após bastante controvérsia. 

e) Entretanto em Inglaterra, na sequência dos trabalhos de Melanie Klein, forma-

se a chamada teoria das relações de objecto, hoje dominante na IPA e crucial 

no âmbito do nosso tema, teoria psicanalítica e religião, na medida em que 

algumas noções de autores como Bion, Winnicott, Meltzer, Fairbairn, etc, 

conferem uma dignidade até ai insuspeitada aos fenómenos religiosos. 

 

É a partir desta perspectiva teórica que autores como Ana Maria Rizzutto 
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(também influenciada pela psicologia do self) ou William Meissmer se debruçam 

especificamente sobre a psicologia profunda da religião tal como iremos analisar. 

f) O movimento psicanalítico americano conheceu, a partir dos anos 60, um ponto 

de viragem, de certo modo em correspondência com a teoria das relações de 

objecto que, entretanto, se desenvolvia em Inglaterra, e que ficou conhecido como 

The New American Psychoanalysis ou simplesmente Psicanálise Relacional. 

Embora pluralista, simbolicamente é reconhecido o seu início teórico com o artigo de 

Hans Leowald, publicado, em 1960, intitulado On the therapeutic action of 

psychoanalysis em que o autor examinando os vários factores de promoção de mudança 

do paciente insistia no valor terapêutico da relação por si só. Esta posição será aceite e 

partilhada por todos os autores desta corrente, que se desenvolverá em múltiplos sentidos 

nomeadamente hermenêuticos com Spense e Roy Schafer, socioconstrutivistas como 

Hofmnan e fenomenológicos e intersubjectivos com Stolorow entre outros. 

A perspectiva da psicanálise relacional sobre a religião foi desenvolvida por James Jones, 

que estudaremos.    

.  
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7.DISSONÂNCIA PRECOCE: OSKAR PFISTER E GREGORY ZILBOORG 

 

A personalidade firme de Sigmund Freud teve uma influência considerável na 

evolução da psicanálise enquanto campo de investigação e descobertas no âmbito da 

mente humana. 

Freud vigiou rigorosamente os caminhos que a sua criação ia tomando não se 

coibindo de admoestar e até afastar discípulos próximos sempre que entendia que estes 

seguiam por vias que já não respeitavam as balizas teóricas e princípios fundamentais do 

que ainda podia considerar-se o interior do campo psicanalítico. 

Esta atitude de controlo esteve na origem de dissidências dolorosas e ruidosas de 

nomes sonantes como Adler, Jung, Rank, Ferenczi ou Stekel. De todos estes talvez o mais 

doloroso tenha sido o de Jung, considerado por Freud como o príncipe herdeiro, primeiro 

presidente da Associação Psicanalítica Internacional e em quem Freud apostava, não só 

pela sua inteligência e conhecimentos, mas também pelo elevado prestígio nos meios 

psiquiátricos, onde a psicanálise encontrou dificuldades de penetração e, acima de tudo, 

pela origem não-judaica de Jung o que ia ao encontro do desejo de Freud de libertar a 

psicanálise da “má fama” de ser uma “teoria judaica”. (Brown,1963; Makari,2008) 

Como contraponto e prova da não linearidade da personalidade freudiana o Mestre 

soube cultivar e manter amizades com pessoas que não só podiam estar afastadas das suas 

ideias do ponto de vista teórico como discordarem especificamente de algumas ideias 

defendidas por si com veemência. Estão neste caso o psiquiatra Ludwig Binswanger e o 

pastor Oskar Pfister. 

O psiquiatra Ludwig Binswanger pode ser considerado o pai da Análise 

Existencial ou Daseinsanalyse, método de compreensão psicológica da doença mental e 

de um modo geral das pessoas em sofrimento psíquico, alternativo à psicanálise. 

Verdadeiro aristocrata da psiquiatria, dirigia a clínica psiquiátrica de Bellevue, perto de 

um lago suíço, na família há três gerações (avô e pai ambos psiquiatras dirigiram 

sucessivamente a clínica), frequentada por grandes nomes da cultura europeia. 

Binswanger descontente com a meta- psicologia freudiana vai procurar inspiração para a 

compreensão dos seus doentes na filosofia da existência de Heidegger e nas descrições 
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dos modos relacionais humanos de Buber. 

Esta divergência não impediu Freud de manter uma amizade muito estrita com o 

psiquiatra suíço, expressa numa carta enviada por Freud por ocasião de uma homenagem 

organizada para comemorar os seus oitenta anos, na qual, por motivo de doença, não 

esteve presente. Nesta carta agradecia a Binswanger o facto de ter cultivado a amizade 

mútua apesar do afastamento das respectivas posições teóricas e expressa o grande 

significado desta atitude. 

Tendo isto em conta já não nos surpreende a amizade, à primeira vista ainda mais 

improvável, tendo em conta as ideias iconoclásticas de Freud sobre a religião, examinadas 

na primeira parte deste trabalho, com o pastor evangélico suíço Oskar Pfister (1873-

1956). 

Apesar da admiração sem limites que este pastor de Zurich nutria por Freud e do 

entusiasmo com que divulgou a psicanálise pretendendo pô-la ao serviço do que chamava 

a cura das almas, Pfister nunca hesitou em discordar e mesmo em polemizar com Freud 

no que dizia respeito às suas ideias sobre religião. 

Na sua biografia de Freud, Jones diz-nos que este tinha por Pfister uma verdadeira 

paixão, admirando os seus hábitos morais, o seu altruísmo generoso e também a sua 

generosidade relativamente à natureza humana. A correspondência publicada entre os dois 

é testemunho dessa amizade que, como todas as verdadeiras amizades, não era desprovida 

de um toque de ironia carinhosa manifestada no tratamento que Freud dispensava ao seu 

amigo, referindo-se-lhe como “Caro homem de Deus” ou “Santo homem” o que vindo de 

um ateu empedernido não deveria deixar de divertir ambos
53

. Freud apreciava 

particularmente o importante trabalho de Pfister na aplicação da teoria psicanalítica à 

educação dos jovens que posteriormente evoluiu para o que Pfister chamou a pedanálise e 

finalmente se tornou a psicanálise infantil. 

Nascido em Wiedikon, nos arredores de Zurich, Oskar Pfister era ele próprio filho 

de um pastor que morreu quando o jovem Oskar tinha apenas três anos de idade. Casou 
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 Esta correspondência mostra que a cumplicidade entre estes dois homens vai para além da mera 

comunhão intelectual, comentando o estado dos assuntos mundanos no interior do movimento psicanalítico 

e até assuntos muito pessoais como a atracão de Pfister por uma jovem paroquiana. Pfister correspondia ao 

tratamento afectuoso de Freud chegando a afirmar numa carta, de Outubro de 1927, que o considerava não 

um judeu, apesar da sua admiração por Amós, Isaías, Jeremias e os autores de Job e Eclesiastes, mas um 

Cristão.   



 

 

120 

 

duas vezes e o seu filho seguiu a carreira psiquiátrica. 

Colocado numa paróquia em Zurich, Pfister interessava-se pela psicologia, 

procurando nesta disciplina ajuda para a difícil tarefa de ajuda espiritual e orientação 

moral numa região industrializada, onde sentia que a teologia abstracta e escolástica que 

tinha aprendido era insuficiente para dar resposta às angústias do homem moderno. A sua 

aproximação à psicanálise, onde encontrou algumas destas respostas, não se faz por 

motivos académicos ou de mera curiosidade intelectual. Pfister sempre deu uma 

importância ao trabalho paroquial, recusando por duas vezes uma cátedra universitária. 

Começou por se aproximar de Jung, seu conterrâneo, também ele filho de pastor, 

que o supervisionou num caso concreto de uma mãe de família que se sentia atormentada 

por cartas anónimas e inscrições insultuosas que se cruzavam no seu caminho. Jung 

diagnosticou um estado crepuscular acompanhado de delírio persecutório (Roudinesco, 

1997) e Pfister pode sentir progressos no acompanhamento do caso pelo que nasceu, a 

partir daí, uma amizade entre estes dois homens. 

Pfister virá a conhecer Freud por intermédio de Binswanger e o entusiasmo de 

Pfister pela psicanálise leva-o a aderir de imediato à Associação psicanalítica de Zurich, 

fundada por Jung, e, após a dissidência deste, funda com outros nome,s entre os quais 

Hermann Rorschach (inventor do conhecido teste que leva o seu nome), a Sociedade 

Suíça de Psicanálise. 

Pfister não hesitou em tomar partido por Freud no desentendimento com Jung 

utilizando palavras duras para o ex-amigo e referindo-se às suas ideias em carta de Julho 

de 1922, como 

 Interpretatices que apresentam todo o tipo de imundícies como uma marmelada 

espiritual elevada, todo o tipo de perversidades como oráculos e mistérios sagrados e 

introduzem fraudulentamente um pequeno Apolo ao lado de um pequeno Cristo, que não 

valem nada às almas espantadas. Não é mais do que hegelianismo traduzido 

psicologicamente. 

A amizade de Freud e o entusiasmo na divulgação da psicanálise na Suíça não 

livraram Pfister de problemas de aceitação e legitimidade pelo facto de não possuir um 

diploma médico. A sua postura desagradava tanto aos meios eclesiásticos, que o 
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submetiam a severos inquéritos, como à hierarquia médica mesmo dentro dos meios 

psicanalíticos pelo que nem o suporte de Freud evitou cisões e uma certa marginalização 

de Pfister, que praticava sessões muito curtas para o padrão psicanalítico standart (50 

minutos) e cuja postura consistia numa mistura de trabalho pastoral e cura psicanalítica. 

Discordando de Freud, para Pfister a verdadeira fé é libertadora e protectora em 

relação à neurose. Numa revisão crítica que efectuou relativamente à lição de abertura da 

cadeira de psicologia da religião na universidade de Neuchatel, efectuada por Maurice 

Neeser (Pfister, 1923), o pastor suíço saúda com entusiasmo a criação desta cátedra,  

insistindo na ideia da compreensão da religião a partir dos motivos que operam no 

inconsciente, mas discordando da divisão, efectuada por Neeser, entre psicologia da 

religião, que apenas pretende elucidar as funções psíquicas envolvidas na atitude 

religiosa, e a psicologia religiosa que está preocupada com a verdade das crenças. 

Segundo Pfister, Neeser apoia-se em outros autores que o antecederam no 

desenvolvimento da psicologia da religião na Suiça nomeadamente Flounoy e Berguer e 

parte de dois princípios fundamentais, dos quais o primeiro é a exclusão da 

transcendência e o segundo a aceitação de uma explicação biológica. 

Ora, para Pfister estes autores têm uma concepção errada da sublimação que, de 

acordo com a psicanálise, é a transferência da energia psíquica de funções primitivas para 

funções elevadas. Nem da aceitação do fundamento biológico (que a psicanálise também 

aceita) se segue a exclusão da transcendência ligada sobretudo à significação para o crente 

tal como se um físico descreve uma casa, tendo apenas em conta as leis físicas, não 

perceberá nem o propósito da casa nem a apreciação estética da sua arquitectura não 

podendo por isso nem negá-las nem diminuir a sua importância. 

A formação filosófica de Pfister é importante para a crítica que faz a Freud 

relativamente à religião. Freud dizia-se desinteressado por questões filosóficas mas 

sabemos hoje (Roazen, 1968) que, quando jovem, Freud efectuou mais leituras filosóficas 

do que esteve mais tarde disposto a admitir. Particularmente aguda é a observação que 

Pfister faz na sua resposta ao Futuro de uma Ilusão de Freud que esta obra reproduz as 

posições da Essência do Cristianismo de Ludwig Feuerbacah. Roazen (1993) esclarece 

que quando Freud escreveu esta obra, estava a pensar precisamente em Pfister, motivo 

porque terá adiado a sua publicação. Na sua resposta intitulada A Ilusão de um Futuro, 
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publicada logo a seguir sob a forma de um longo artigo, Pfister articula e enuncia de 

modo quase profético as insuficiências da preparação de Freud no âmbito da filosofia, da 

arte e da cultura em geral, argumentos que serão repetidamente glosados no futuro. Neste 

artigo seminal (Pfister, 1997) são invertidos os dados do jogo e é a posição freudiana que 

é considerada uma ilusão na exacta medida em que passa ao lado da autêntica atitude 

cristã
54

. 

Pfister (1922) descobre em Platão um precursor da psicanálise e defende que esta 

já está em germe nos célebres diálogos em que Platão defende a famosa teoria da 

reminiscência. Conhecer, em Platão, é sempre reconhecer, levantar o véu do 

esquecimento e perceber esse conhecimento que sempre esteve no interior. Também em 

psicanálise o discernimento (insight) deriva de uma actualização no aqui e agora 

transferencial o que pertenceu a outro tempo e outro lugar e estava “esquecido” ou seja 

recalcado na profundidade do inconsciente. 

O Platão da interpretação pfisteriana foi o primeiro a perceber a importância da 

pulsão sexual, denominada Eros ou o Amor. Analisando o Simposium Pfister conclui que 

para Platão a união entre um homem e uma mulher para o propósito da procriação é coisa 

sagrada mas o amor pode atingir cumes mais altos: no corpo ele procura e encontra a bela, 

nobre e dotada alma. É no contexto desta espiritualização que Pfister vê a razão (ou talvez 

o pretexto acrescenta com ironia) para que Platão louve o amor pelos rapazes que coloca 

eticamente acima do amor pelas mulheres. Finalmente a exaltação do instinto amoroso vai 

levar à tendência filosófica de dirigir Eros para o abstracto mundo das ideias onde atinge 

o nível divino. 

Citando Nachmansohn acrescenta que é muito interessante verificar que todas as 

amplificações efectuadas por Freud do conceito usual do instinto sexual já se encontram, 

para desgosto de muitos académicos (que tão mal receberam o papel desta pulsão na vida 

humana), nos escritos do fundador da Academia. Platão é considerado um profundo 

conhecedor da mente humana e já defendia, antecipando o conceito psicanalítico de 

sublimação, que quase todas as actividades técnicas, artísticas e sociais emergem do amor, 

mencionado entre estas actividades a ginástica, a agricultura, a música, a cavalaria, a 

poesia, a arte do arco, a metalúrgica, a arte de governar e de um modo geral o amor do 
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 Freud permite a publicação deste artigo na Imago o que, para Pruyser (1964), dá a ideia da sua intenção 

de permitir expressão a algumas divergências ao seu pensamento. 
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Belo e do Bom. Antecipa a noção psicanalítica de Saúde Mental como equilíbrio entre as 

várias instâncias psíquicas e forças em conflito através da analogia que faz entre a 

medicina e a música. Assim como na música é essencial a harmonia e o ritmo também na 

medicina o acordo entre as diferentes partes do corpo e da mente conduz à saúde. 

A religião precisa de ser entendida a partir da compreensão das emoções 

derivadas do impulso amoroso e cita o Banquete para provar que as palavras de Diotima, 

mestra de Sócrates, quando se refere à filosofia como amor pelo Belo e afirma que todo o 

desejo de bem e felicidade é apenas a actuação do poderoso e subtil poder do amor já 

contêm a noção de sublimação. Assim como o amor dos corpos resulta em gravidezes e 

geração de crianças o amor da sabedoria levará à gravidez da alma e geração da virtude na 

governação dos Estados e das famílias. 

Pfister chama também a atenção para o carácter redentor da ideia platónica do 

amor. Realça a abrangência e profundidade da visão do amor como força básica a actuar 

na mente e até vê em Platão um princípio de pensamento do desenvolvimento humano 

mesmo que nesse pensamento Platão não tenha visto a homossexualidade como a vê nesta 

altura a psicanálise, como uma paragem ou mesmo perturbação desse desenvolvimento
55

. 

Esta visão abrangente de Eros, como força propulsora da vida e do amor, acabou 

por influenciar Freud quando da sua reformulação dualista da psique, que passou a ser 

vista como palco de batalha entre Eros e Tanatos. Sem nada rejeitar dos conceitos 

freudianos nomeadamente o Complexo de Édipo, a angústia de castração e a sexualidade 

infantil Pfister advoga por um Eros cristão caminho de retorno aos ensinamentos 

fundamentais de Jesus Cristo
56

. 

Ainda em vida de Freud outra voz respeitada nos meios psicanalíticos que 

discorda da sua visão redutora da ilusão religiosa é a de Gregory Zilboorg (1890-1959). 

Nascido em Kiev foi ministro do trabalho no governo social-democrático no seu 

país emigrando para os Estados Unidos na sequência da implantação do regime soviético. 

Aí estudou medicina e efectuou a sua formação psicanalítica tornando-se uma figura 

conhecida da psicanálise com pacientes célebres entre os quais George Gershwin, o 
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 Obviamente trata-se da visão psicanalítica sobre a homossexualidade do seu tempo. Tal como aconteceu 

com a religião também no caso da homossexualidade as leituras hodiernas são bastante mais positivas. 
56

 Posteriormente à sua morte foi criado o Prémio Oskar Pfister pela Associação Psiquiátrica Americana 

para destacar contribuições importantes no campo das relações entre a psiquiatria e religião. 
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compositor de obras imortais como Porgy and Bess. 

Apesar da consideração obtida pelos seus escritos técnicos entre os quais avulta 

uma História da Psicologia Médica Zilgoorg nunca condescendeu com a posição 

psicanalítica ortodoxa sobre a religião que considerava deletéria para a relação terapêutica 

com pacientes crentes cujas convicções eram consideradas pelo analista como ilusões 

infantis. 

Na compilação dos seus artigos sobre religião (Zilboorg, 1969) fica patente a 

solução encontrada por este homem, simultaneamente ébrio de Deus como o descreve a 

sua segunda mulher e fiel depositário do legado freudiano. Nascido de pais judeus num 

país ortodoxo, Zilboorg não descansa durante toda a sua vida no questionamento da fé, 

passando sucessivamente do judaísmo dos pais à ortodoxia cristã e desta ao 

protestantismo episcopaliano (já nos Estados Unidos por influência da mulher), 

descansando por fim, já perto da morte, no seio da Igreja Católica. Curiosamente a sua 

frase de morte foi, dirigindo-se à mulher “Bem tu sabes querida - arbeiten und lieben” 

(trabalhar e amar) - célebre slogan de Freud para definir a normalidade psicológica. 

Zilboorg não nega a Freud o direito de tomar a atitude que tomou em relação à 

religião. O seu erro é não perceber que a fé religiosa não assenta em métodos científicos 

de verificação. Os valores éticos e religiosos não são mensuráveis nem objectiváveis 

cientificamente. Se os desconsiderarmos nesta base então também os actos de saudar uma 

bandeira, cantar respeitosamente o hino nacional ou tirar o chapéu em sinal de respeito 

estariam desprovidos de significado e também teriam de ser interpretados como 

homossexualidade passiva ou neurose oral. 

Ora, não há segundo Zilboorg como negar que psicanaliticamente estes 

convencionalismos derivam dos componentes infantis mencionados pelo que em vez de se 

opor à religião ou rejeitá-la como neurose cultural, seria esta melhor entendida e olhada 

com mais simpatia se concentrarmos a nossa atenção sobre a sua função psico-cultural 

como um dos aspectos fundamentais da psique humana. 

Zilboorg também está atento ao outro lado, isto é à rejeição da psicanálise por 

parte da religião. Descortina aí uma desconfiança em relação à sexualidade mas também 

um argumento relacionado com a imortalidade da alma. 
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Em termos simples o argumento é o seguinte: a alma é simples, indivisível 

perfeita e imortal. A doença é uma imperfeição. Logo a alma não pode estar doente 

porque é perfeita por natureza. Logo a doença mental não existe porque seria uma 

contradição nos termos. Todas as supostas doenças mentais são doenças do corpo, 

nomeadamente cerebrais. Se Freud nos vem dizer que a alma se compõe de várias partes 

que entram em conflito entre si e fazem adoecer o todo através da produção sintomática 

entra em contradição com este princípio. Logo a psicanálise está errada.
57

 

Apesar de tudo isto, nota Zilboorg, o homem enquanto vive cuida do seu corpo 

mortal e angustia-se com a ideia deste morrer não ficando descansado com o argumento 

da imortalidade da alma.
58

  

Zilboorg reconcilia Freud com S. Tomás atribuindo e seu a seu dono. A sua 

solução é semelhante ao ovo de Colombo, simplesmente defendendo que ambos estão 

certos porque se referem a coisas diferentes. Freud está certíssimo em relação à psique 

entendida como unidade psicofísica que engloba o orgânico. S. Tomás também está certo 

nas suas proposições relativas à alma. É na confusão da psique com a alma que radica o 

erro de quem crê a psicanálise e a religião incompatíveis. 

Nesta linha de raciocínio Descartes quase se teria libertado desta confusão mas 

quando se apercebeu dos perigos envolvidos recuou e atribuiu uma sede à alma no caso a 

glândula pineal, por onde poderia comunicar com o corpo. A menos que esta confusão se 

dissipe não será possível uma compreensão adequada da psicanálise mas para isso é 

preciso que a dissipação da angústia de morte faça os psicanalistas perceber que na 

origem deste equívoco está a mais profunda herança narcísica do homem, a introjecção 

megalomaníaca do pai (origem da sensação de livre-arbítrio) e a igualmente 

megalomaníaca relutância em morrer (origem da crença na imortalidade da alma). A 

destrinça da psique como conceito científico e da alma como conceito teológico é assim 

fundamental. 

Apesar da excepção de alguns ministros protestantes, como foi o caso de que 

acima falámos do pastor Pfister, os homens religiosos de quase todas as confissões foram 

hostis à psicanálise. Vale aqui recordar a postura conflituosa da Igreja Católica, 
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 Ironicamente, o anti-psiquiatra Thomas Szasz, tão crítico da teologia escolástica, utiliza argumentos 

similares para negar a existência de doenças mentais. 
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Excepção notável é o Sócrates moribundo retratado no Fédon de Platão. 
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dominante na Áustria, onde nasceu a psicanálise (Roudinesco,1997). 

A história destas relações conheceu diversas cruzadas contra diversos aspectos do 

freudismo conduzidas por padres católicos com o suporte da hierarquia. Desde logo, em 

1921, por acção do padre Agostinho Gemelli, organizador da instituição de cuidados de 

saúde mental de base psicodinâmica mas rejeitando o pansexualismo da psicanálise. 

Mais tarde entre as duas guerras o padre Wilhem Schmidt encabeça uma cruzada 

anti-semita, no seu lugar de Director do Museu de Etnologia de Latrão. Schmidt considera 

a psicanálise nefasta ao mesmo título que o comunismo, vendo mesmo entre os dois 

movimentos um pacto secreto com vista à destruição da família e implantação do 

materialismo ateu.
59

  

Entre muitos outros episódios é de referir aqui a experiência de Cuernavaca, no 

México, iniciada em 1961, a que Zilboorg já não assistiu. Resumidamente no Mosteiro 

Beneditino de Santa Maria da Ressurreição, em Cuernavaca, foi iniciada uma experiência 

psicanalítica em grupo por iniciativa do prior Dom Gregório Lemercier. Esta iniciativa 

tinha em vista o depuramento da fé pela descoberta de todas as perturbações psíquicas 

disfarçadas de sentimento religioso para não deixar senão o que é autêntico. A psicanálise 

ao serviço da verdadeira fé permitiria tratar as tendências neuróticas susceptíveis de 

transtornar a vida monástica ao mesmo tempo que serviria para detectar e afastar as falsas 

vocações. Em 1967, o papa Paulo VI fecha o mosteiro de acordo com o parecer de uma 

comissão nomeada para avaliação da experiência. De facto, do ponto de vista eclesiástico, 

a experiência psicanalítica intramuros foi um desastre com o pedido do próprio Lemercier 

e de outros quarenta monges a pedir dispensa dos votos para se casarem ou apenas para 

poderem manter relações sexuais. 

Esta restrição que a tradição religiosa impõe às necessidades biológicas sempre 

irritou Freud, muito embora Zilboorg aponte para o facto de esses tabus e restrições serem 

mais antigos do que a nossa civilização histórica, mais antigos até do que as actuais 

religiões monoteístas. Trata-se de um erro bilateral, com consequências nefastas para 

ambos os lados. 

Outro aspecto muito criticado por Zilboorg é o da confusão entre o sacramento da 
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 A História veio provar o contrário, nos países comunistas a psicanálise foi hostilizada como ideologia 

burguesa e em muitos casos proibida. 
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confissão e a escuta psicanalítica. Ainda hoje é vulgar ouvir que o psicanalista veio 

substituir o padre e, portanto, as confissões passaram a fazer-se no divã. 

 Nada de mais equivocado segundo Zilboorg. A confissão é um acto consciente, 

que implica arrependimento e um ritual de penitência a seguir. A pessoa só pode 

confessar o que sabe e que a sua consciência reconhece como culposo. Na psicanálise o 

paciente não pode confessar-se porque a sua culpa é inconsciente e só gradualmente, á 

medida que o tratamento prosseguir dela se dará conta. Não dispõe de absolvição e a 

psicanálise não pode libertá-lo directamente dessa culpa. Pode sim ajudá-lo 

paulatinamente a distinguir a fantasia da realidade, os impulsos infantis dos da idade 

adulta, não podendo nem devendo ser curado das exigências ético-morais e religiosas da 

sua personalidade. 

Só o mórbido, o irreal e o inútil podem ser analisados, só o conflito inconsciente 

entre o infantil e o adulto, esse conflito inútil e prejudicial que impede o funcionamento 

íntegro e normal do homem, pode ser objecto de análise. A psicanálise mais profunda não 

pode alcançar e analisar os traços característicos da personalidade e os ajustes 

fundamentais que servem aos fins ético-sociais de maturidade autêntica no sentido 

psicológico e social. Tão-pouco pode uma convicção religiosa ser afectada pela 

psicanálise, a menos que se trate de um indício de neurose, e então já não é uma 

verdadeira fé ou convicção religiosa.
60
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8. UM CASO SINGULAR NA PSICOLOGIA DO EGO - ERIK ERIKSON 

 

Em 1930, Ana, filha e presumível herdeira intelectual de Freud, publica um 

trabalho, nos nossos dias considerado um clássico, intitulado O Ego e os Mecanismos de 

Defesa. 

 

Nesta obra, na continuação dos trabalhos do Pai, Ana Freud descreve os processos 

psíquicos postos em marcha pelo Eu (entendido como instância psíquica) com vista ao 

manejo da angústia e a manter os conteúdos psíquicos problemáticos fora da consciência. 

 

Descreve assim sucessivamente a projecção, o recalcamento, o deslocamento e 

outros mecanismos de defesa, conceitos ainda hoje comummente utilizados na discussão 

de casos do ponto de vista psicanalítico e até incluído na psiquiatria e psicologia clínicas 

mainstream sob a designação de estilo defensivo. 

 

Inicia uma linha de investigação que valoriza o Ego como instância de adaptação e 

mediadora das exigências contrárias respectivamente das pulsões provenientes do Id, das 

interdições superegoicas e das exigências da realidade exterior (o tão falado em clínica 

teste da realidade). 

 

É precisamente esta ideia do Eu saudável e forte, responsável pela adaptação 

social que vai ser muito desenvolvida nos Estados Unidos pela corrente que ficou 

conhecida por Psicologia do Ego representado por nomes como Lowenstein, Hartman, 

Kris, Rappaport, Jakobson, Malher e Eric Erikson. 

 

 Heinz Hartman em particular destaca-se pela importância que dá ao Eu, 

defendendo que este teria mesmo uma zona livre de conflito psíquico, constituída por um 

conjunto de funções como o raciocínio lógico-matemático por exemplo que não estaria 

primariamente relacionado com o conflito edipiano, postulado por Freud como 

organizador de toda a vida psíquica (muito embora esta zona livre seja susceptível de ser 

secundariamente afectada pelo conflito). 

 

Hartman também propõe um critério de diferenciação entre o normal e o 

patológico, hoje muito contestado, que seria a capacidade de adaptação e integração 
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social. 

 

 Sendo nos nossos dias evidentes os perigos da utilização deste conceito de 

adaptação, que Hartman importa da biologia, depois da utilização abusiva e mesmo 

monstruosa que dele fizeram as práticas psiquiátricas dos regimes totalitários, a sua 

utilização é compreensível aquando da sua proposta, nos anos 50 do século passado, com 

vista a uma aproximação da psicanálise e por extensão de toda a psicopatologia das 

ciências duras com critérios objectivos e operacionais como tinha sido também o desejo 

de Freud. 

 

Posteriormente a psicologia do Ego foi perdendo influência progressivamente, a 

partir dos anos 70, nos círculos psicanalíticos para as ideias importadas da Grã-Bretanha 

sob a forma da Teoria da relações de objecto, quer pelo aparecimento de outras correntes 

em solo americano, como a psicologia do self e as escolas intersubjectivas e relacionais. 

 

Em contraste com esta paulatina perda de influência por parte da psicologia do 

Ego, os trabalhos de Eric Erikson, que se coloca a si mesmo nesta tradição, mantêm-se 

actuais e as suas contribuições sobre o desenvolvimento humano extravasam o campo 

psicanalítico e foram integradas na cultura contemporânea. Noções como as oito idades 

do homem ou crise de identidade são hoje quase lugares-comuns da cultura psicológica. 

 

Nascido em 1902, em solo alemão (Frankfurt an Main) Erikson pertence à geração 

de intelectuais europeus que se deslocam para o outro lado do Atlântico com a chegada do 

Nazismo ao poder. Ensinou a partir daí nas mais prestigiadas Universidades americanas 

como Yale, Berkeley ou Harvard, curiosamente sem deter nenhuma qualificação 

académica ou sequer um simples bacharelato. 

 

As suas contribuições mais importantes relacionam-se com uma proposta do 

desenvolvimento egoico em oito estádios, prolongando o desenvolvimento humano por 

todo o ciclo de vida, não o limitando às fases infantis como tinha feito Freud e era dogma 

entre os psicanalistas. Propõe ao contrário que cada estádio ou idade se caracteriza por um 

conflito específico que pode ser resolvido de modo saudável através da virtude 

correspondente.  
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As virtudes resolutivas das suas oito idades (a que sua mulher acrescentou uma 

nona post-mortem para dar conta da velhice extrema) seriam: 

 

1. Esperança - Conflito entre Confiança básica versus desconfiança (primeiro ano 

de vida) 

2. Vontade - Conflito entre Autonomia e Vergonha (entre um e três anos) 

3. Propósito - Conflito entre Iniciativa versus Culpa (entre os três e seis anos) 

4. Competência - Conflito entre Industria versus Inferioridade (dos seis aos onze 

anos) 

5. Fidelidade - conflito entre Identidade e Confusão de papéis (dos onze aos 

dezoito anos) 

6. Intimidade (versus isolamento) - Dos dezanove aos quarenta 

7. Generatividade (versus estagnação) – dos quarenta aos sessenta e cinco 

8. Integridade egoica (versus desespero) - terceira idade 

 

Erikson tem uma olhar positivo sobre a religião e radica-a no primeiro estádio em 

que se adquire a confiança básica. Também é uma importante influência social para o 

desenvolvimento das virtudes que permitirão um desenvolvimento psicológico bem-              

-sucedido.  

 

Capps (2007) aponta para dois grandes aspectos da contribuição de Erikson para o 

entendimento da natureza da religião assim como a sua função psíquica. Em primeiro 

lugar temos o seu interesse na elaboração de psicobiografias de grandes figuras religiosas 

como é o caso de Martinho Lutero, o pai do movimento religioso que ficou conhecido 

como a reforma protestante que dividiu a Europa a partir do século XVI e subtraiu metade 

da Europa à influência da Igreja Católica, mas também de Gandhi, o líder indiano que 

conduziu a Índia à independência a partir dum movimento norteado pela atitude de não-

violência. Erikson utiliza os recursos analíticos e interpretativos da psicanálise para o 

entendimento de grandes figuras históricas no que ficou conhecido como exercícios de 

psico-história de que foi um dos mais brilhantes executores. Como já vimos o próprio 

Freud já se tinha dedicado a esse exercício nomeadamente analisando parcialmente 

Leonardo da Vinci, Moisés ou o Presidente Wilson mas Erikson fá-lo a partir da sua 

conceptualização teórica do desenvolvimento humano interessando-se não só pelas 

figuras referidas mas também por S. Francisco de Assis, Kierkegaard, Martin Luther King 
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e pelo próprio Jesus. 

 

Como parece óbvio este interesse tão presente nos seus escritos sobre grandes 

líderes religiosos deixa entender uma atenção aos aspectos religiosos da vida humana que, 

no seu caso, se manifestava por uma análise da religião através de vidas religiosas 

concretas e exemplares. Interessava-o também muito estudar os modos como os distintos 

momentos histórico-culturais se interpenetravam com os percursos biográficos individuais 

já antecipando o que hoje é conhecido como psicologia cultural (Belzen,2010). Quando 

publicou, em 1958, O Jovem Lutero a obra foi recebida com desconfiança por parte dos 

historiadores que, alarmados, a consideraram uma incursão indevida de uma outra 

disciplina cientifica - no caso a psicologia psicanalítica - no seu domínio exclusivo e 

apontaram falhas ou imprecisões metodológicas. Calmamente Erikson explicava que tinha 

escrito a psicografia de Lutero para convencer os seus colegas na psicologia para levar a 

História a sério e estar sempre atentos nas suas análises aos condicionalismos históricos 

em que as pessoas se desenvolvem. 

 

Em segundo lugar Erikson parece aumentar o entendimento da religião a partir da 

ilustração de como as pessoas constroem uma visão do Mundo. Pretende iluminar as 

relações mútuas entre psique e cultura na esteira do que Freud já tinha feito em Mal-estar 

na Civilização mas, desta feita, explicando como todas as influências culturais permitem 

que o indivíduo resolva com sucesso a sequência de desafios que constituem o seu ciclo 

vital. Erikson procura entender os motivos porque se escolhem certas visões do Mundo, 

dado que não o fazemos seleccionando mecanicamente ou ao acaso uma das ideologias à 

nossa disposição sob a forma de “ismos”, como escolheríamos uma televisão ou um 

automóvel, mas fazemo-lo a partir de um trabalho psicológico onde confluem factores 

culturais, familiares, temperamentais e também relativos ao conflito fundamental que 

domina a nossa vida psíquica. Cada mundividência é, portanto, construída a partir de uma 

origem psicogenética que Erikson procura identificar nas suas análises. 

 

Pensamos que é importante perceber que Erikson não escreve sobre religião 

especificamente mas cobre um terreno interpretativo muito vasto que incluiu psicologia 

psicanalítica, estética, temas agora chamados estudos culturais, narrações históricas em 

que a religião está entretecida sempre tendo como pano de fundo a sua visão do ciclo de 

vida. Neste sentido o religião pode funcionar como uma forma de solucionar um conflito 



 

 

132 

 

ligado a um estádio especifico do desenvolvimento não necessariamente sempre o 

mesmo. 

  

No caso do jovem Lutero, Erikson (1962) explora em grande detalhe as 

vicissitudes do quinto estádio - Identidade Egoica versus Confusão de Papel. Lutero 

resolveu a sua crise de identidade ao avançar um novo conceito de relacionamento do 

homem com Deus e assim iniciando a Reforma Protestante. 

  

Tampouco a religião deve ser encarada apenas como o resultado do conflito e das 

fraquezas do crente. Uma psicobiografia responsável tem necessariamente em conta os 

recursos psicológicos da pessoa a ser estudada, evitando a atitude redutora que Erikson 

chamava ironicamente de originologia. A tendência a derivar directamente a atitude 

religiosa de fontes infantis esquecendo as fases posteriores do desenvolvimento. 

 

Também posteriormente, em relação a Gandhi, Erikson (1970) procura 

compreender esta grande figura do século XX, que, à semelhança de Lutero, resolve uma 

crise de desenvolvimento ao mesmo tempo que inicia um vasto movimento religioso e 

politico que muda o panorama cultural a nível da própria humanidade. No caso de 

Ghandi, embora existam problemas de identidade, a leitura eriksoniana dá mais realce à 

crise de meia-idade que consiste no conflito em aceitar ou rejeitar as nossas 

responsabilidades em relação aos outros. Neste sétimo estádio, a generatividade pode 

consistir no cuidado dos outros (no caso de Gandhi de toda a nação indiana). Estaria aqui 

a fonte psicológica da Sayagraha a força da Verdade e o caminho da não-violência. Sem 

deixar de perceber movimentos e impulsos agressivos inconscientes no próprio Mahatma, 

Erikson consegue penetrar no âmago psicológico da Verdade de Ghandi. 

 

Já mais perto do final da sua longa carreira, Erikson escreve um longo comentário 

sobre os ensinamentos e a figura de Jesus. Mais um acto corajoso na medida em que a 

figura deste homem, tido por muitos como simultaneamente Deus, não só originou o 

“caudal de experiência” (Marina,2009) que mais influência teve no Mundo, como foi e 

continua a ser sujeito a estudos de todo o tipo como os histórico-críticos (Lambiasi,1983; 

Quesnel,1995; Sachot,1999; Gnilka,1999; Sanders,2004), exegéticos (Aletti,1999, 

Eherman,2006) jornalísticos (Tully,1997; Duquesne,2006) literários (Messadié, 1990; 

Mailer,1998; Blomm,2005, Saramago,1991), filosóficos (Zucal,2002; Hebeche, 2005; 
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Jaspers, 2003; Zizek,2008,2012), psicológicos (Slusser,1986; Baker, 2005; Duigou,2006) 

ou visto a partir de outras religiões como o Islão (Ur-Rahim, 1995), o judaísmo 

(Neusner,1994) e o budismo (Dalai-Lama, 1997; Hanh,1995) ou ainda leituras esotéricas 

do significado da sua vida e ensinamentos (Malachi,2006; Lemos,2004; Leterre,2004; 

Chopra,2008,2009; Notovich,2005: Riegert,2005) para além do rio de estudos 

especificamente teológicos. 

 

Não nos podemos esquecer que apesar destes e outros estudos o homem Jesus em 

grande parte nos escapa, pela inexistência de documentação sua contemporânea, que seja 

exterior ao meio cristão, isto é não temos material não marcado pela fé, o que se deve 

provavelmente à humildade das suas origens. Mesmo esta documentação cristã não é a 

primeira, mas a segunda ou terceira, pelo que a verdadeira história do Jesus histórico é 

sempre pantanosa, tornando impossível um consenso sobre o estabelecimento do que 

teriam sido as suas próprias palavras, as ipsissima verba, ou mesmo os seus próprios 

actos, as ipsissima gesta. Ratzinger (2007 p.10) desvaloriza muitos destes estudos que 

procuram recuperar o verdadeiro Jesus e o retratam de modo parcial ou mesmo 

tendencioso, com as apresentações de Jesus as mais diversas desde o revolucionário ao 

manso moralista e chega a afirmar que estas reconstruções são muito mais fotografias dos 

seus autores e dos seus ideais.    

 

    Separando o Jesus humano do Cristo da fé, o que Ratzinger (2007) defende não 

ser possível, Erikson centra-se no período do ensino na Galileia, que sente mais genuíno, 

desinteressando-se da fase posterior na Judeia, prisão, suplicio, condenação, morte e 

ressurreição que deram origem ao Cristianismo enquanto religião. Também neste seu 

último estudo sobre uma grande figura religiosa Erikson está muito informado sobre os 

últimas investigações sobre o homem e o ambiente sociocultural da Judeia do seu tempo 

deixando no entanto transparecer o impacto que os ensinamentos deste Galileu tiveram 

sobre um homem que também procurou, à sua maneira, desencobrir um pouco da 

Verdade.   

 

Erickson liga a religião aos aspectos formativos do desenvolvimento 

nomeadamente à procura pela verdade por sua vez ligada à integridade e ao bem-estar ou 

seja à Saúde Mental. 
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A religião é a instituição social que confirma a primeira e mais básica das virtudes 

egoicas, a esperança, que por sua vez é o resultado do amor e cuidado gerador de 

confiança na infância. A tradição religiosa também pode contribuir para a integridade do 

Eu e para a virtude da sabedoria, colheita psicológica da oitava idade do homem, fase 

final do desenvolvimento.  

 

Uma citação do Jovem Lutero é significativa do pensamento do autor: 

 

Uma palavra deve ser dita sobre uma instituição cultural e tradicional que está 

relacionada de modo profundo com a matéria da confiança, a religião. 

Não é parte do nosso ofício psicológico quando a religião deve ser confessada e 

praticada em palavras ou rituais particulares. Antes o observador psicológico deve 

decidir se sim ou não, em qualquer área sob observação a religião e a tradição são 

forças psicológicas vivas criando o tipo de fé e convicção que permeia a personalidade 

parental e assim reforça a confiança básica da criança num mundo confiável (…) com 

tudo isto em mente parece valer a pena especular sobre o facto de a religião ter servido 

para restaurar um sentido de confiança a intervalos regulares na forma de fé ao mesmo 

tempo que dava forma tangível ao sentido do mal que promete banir. Todas as religiões 

têm em comum a rendição periódica, como uma criança, a um Provedor ou provedores 

que dispensam fortuna terrestre assim como saúde espiritual; a demonstração da nossa 

pequenez e dependência através de posturas reduzidas e gestos humildes; a admissão na 

reza e canções das más acções, maus pensamentos e más intenções, a admissão da 

divisão interior e súplica para conseguir a unificação interior sob a orientação da 

Divindade (…) e finalmente o discernimento de que a confiança individual deve tornar-se 

uma fé comum, a desconfiança individual num mal formulado colectivamente enquanto a 

necessidade de cada um para a restauração deve ser parte da prática ritual de muitos e 

deve tornar-se num sinal da confiabilidade da comunidade. 

Quem quer que diga que é religioso deve derivar a sua fé daquilo que lhe foi 

transmitido na infância na forma de confiança básica; quem quer que diga que não 

precisa de religião deve derivar esta fé básica de outro lado.
61

 

 

Como fica muito patente se, respeitando o postulado básico psicanalítico, Erikson 
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vê a origem da fé nos processos psíquicos infantis, já não a faz derivar como Freud da 

sobrevivência de um infantilismo compensatório mas de uma evolução da virtude da 

confiança básica, num Mundo confiável para os ateus, num Deus confiável para os 

crentes. 
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9. PSICANÁLISE CULTURALISTA: A POSIÇÃO HUMANISTA DE ERICH 

FROMM 

 

Erich Fromm (1900-1980) nasceu, cresceu e passou o início da sua carreira na 

Alemanha, mudando-se para os Estados Unidos em 1934. Embora Fromm tivesse 

renunciado à fé judaica durante os anos vinte, a sua perspectiva alterou-se radicalmente 

com a educação religiosa que recebeu de um número de proeminentes eruditos 

talmúdicos. Ficou particularmente impressionado com a tradição profética bíblica da 

promessa da redenção humana. Fromm foi profundamente influenciado tanto por Freud 

como por Marx. Fromm é, entre os neo-freudianos geralmente visto como um daqueles 

que uniu a psicanálise e a psicologia social. A ênfase colocada nas possibilidades 

revolucionárias dos poderes humanos provém do legado de Marx, também ele ligado à 

tradição profética bíblica. 

 

Afinidades com a fenomenologia existencial encontram-se também em evidência 

no trabalho de Fromm. Tomando o ponto de vista da psicanálise humanista, Fromm 

debruçou-se extensivamente sobre a condição humana e as medidas necessárias para a sua 

transformação. Referiu-se especificamente a assuntos religiosos no livro Psicanálise e 

Religião de 1967 que utilizaremos como obra base desta exposição.
62

 

 

O tema central do trabalho de Fromm é a capacidade para os seres humanos 

actualizarem as suas potencialidades inerentes e atingirem a plenitude da liberdade e da 

consciência. Fromm define-se como um "humanista radical" que não encontra, no 

universo, força superior à humana. Não existe, diz, um reino espiritual exterior ao 

homem, nem um Deus superior. O único significado a dar à vida é o significado que as 

pessoas lhe dão. Embora ateu confesso, Fromm considera a religião importante na vida 

humana. Segundo ele, as pessoas têm uma necessidade religiosa enraizada no desejo 

premente de ultrapassar a sua separação da natureza. Fromm vê assim a religião como 

uma tentativa de resolver a contradição na vida humana: esta pertence à natureza, no 

entanto é dominada pela razão da consciência. 
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 Utilizamos também o texto publicado com o grande divulgador do Budismo no Ocidente D.T. Suzuki, 

Zen Budismo e Psicanálise 
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Contudo nem toda a religião é igual. Fromm distingue a religião humanista da 

religião autoritária.
63

 A religião humanista envolve um compromisso com todos os 

poderes humanos e com Deus que é um símbolo de tudo o que os seres humanos são 

capazes de vir a ser. A religião autoritária implica a submissão a uma autoridade externa e 

a um Deus que exige obediência cega. Fromm diz que temos de pôr de lado as ilusões, os 

ídolos e as ideologias. A realidade humana subentende sistemas de pensamento. Desta 

forma, tanto a visão autoritária como a humanista subentendem uma variedade de 

sistemas conceptuais. Concordaria indubitavelmente com o célebre religioso francês 

conhecido como Abbé Pierre que defendia que o que importa não é a diferença entre os 

crentes e os não crentes mas entre os que se interessam e os que não se interessam. 

 

Fromm verifica que existe um verdadeiro acordo entre as grandes religiões do 

mundo no que se refere aos objectivos e padrões de vida: verdade, diminuição de 

sofrimento, autonomia, responsabilidade, amor e razão, o desenvolvimento da nossa 

natureza superior (a "alma") em geral, mas verifica que estes objectivos e padrões não são 

os de hoje em dia. A nossa época é antes uma época de desordem e confusão espirituais. 

Não estamos satisfeitos, não nos amamos uns aos outros e não nos sentimos felizes. O 

intelecto serve a função de manipular os outros e a natureza (razão instrumental). A 

psicologia tornou-se uma ciência sem o seu assunto principal, a "alma", o mesmo é dizer 

sem amor, sem razão, sem consciência e sem valores; em vez disso, encontramos 

mecanismos de defesa, hábitos ou, instintos. 

 

Fromm acredita que as perturbações psicológicas devem ser entendidas como 

problemas morais. O paciente é quem é porque negligenciou as exigências da alma. Como 

psicoterapeuta considera não ter uma tarefa diferente da de um teólogo ou da de um 

filósofo que se preocupam com a alma humana e a sua cura. Insiste em não ser necessário 

acreditar em Deus para nos preocuparmos com a alma humana. Assim como a alma não 

necessita de ser considerada de substância sobrenatural. A alma pode ser estudada em 

termos puramente experimentais como realidade humana natural. 

 

Fromm defende que o psicanalista está apto a investigar a realidade humana tendo 
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 Esta divisão dicotómica da religião em dois tipos, um desejável ou saudável outro indesejável ou 

patológico, também é encontrada em outros autores com é no caso de Bergson com a sua divisão das 

religiões em estáticas e dinâmicas e em Gordon Alportt que faz a divisão da atitude religiosa em extrínseca 

e intrínseca. 
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presente sistemas de símbolos, incluindo os sistemas de símbolos da religião. Se uma 

pessoa vive uma vida de amor e acredita na verdade, o sistema de símbolos (crenças) é 

secundário, segundo Fromm. Se vive de outro modo, então os seus símbolos são inúteis. 

 

O "humanismo radical" de Fromm é uma filosofia global que confere relevo à 

singularidade humana e à capacidade dos seres humanos para desenvolverem os seus 

próprios poderes, alcançando a harmonia interior e a capacidade para criar um mundo 

tranquilo. De acordo com este humanismo, o objectivo da vida humana é a liberdade e 

independência totais. Contudo, para atingir este objectivo as pessoas devem ser capazes 

de dominar as ficções e as ilusões a que estão tão ligadas de modo a tomarem consciência 

plena da realidade. 

 

Fromm interpretou a história bíblica da queda e expulsão da Humanidade do 

Jardim do Paraíso a partir da sua relação com a natureza humana. Adão e Eva viviam, tal 

como os animais, na natureza. Nenhum deles possuía um conhecimento discriminatório 

do bem e do mal, o que equivale a uma espécie de cegueira. Daí que quando Adão resolve 

desafiar Deus e comer da árvore do bem e do mal, tal acto marca o início da história 

humana, que começa justamente com uma atitude de desobediência. Por outro lado, este 

episódio marca, igualmente o princípio  da liberdade humana e da sua discriminação. Ao 

desobedecerem, a vida humana corta os laços com a natureza e inaugura um processo de 

individuação. 

 

A importância deste corte com a natureza e o surgimento da consciência é 

comparável, segundo Fromm, ao surgimento da matéria, da vida e da existência animal. 

Não se trata da história da queda do homem mas do primeiro despertar da humanidade e 

do início da sua caminhada. Quando o animal avança para lá da natureza, o ser humano, o 

mais indefeso dos animais, nasce. A vida, com este acontecimento, tornou-se consciente 

de si mesma. 

 

Contudo, devido ao corte dos laços originais com a natureza, a nossa harmonia 

original perde-se. O conflito e o sofrimento vêm substituir uma existência tranquila. Os 

humanos estão agora sós, separados da natureza, mas também, diz Fromm, dos outros 

seres humanos e de si mesmos. A Queda marca o início da "alienação" humana. Para 

Fromm e seguindo os passos de Hegel e de Marx, a alienação significa que a natureza, as 
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coisas e os outros tornaram-se estranhos ao ser humano e que os seres humanos estão em 

contacto consigo mesmos só na medida em que se submetem às criações externas dos 

seus próprios poderes. 

 

Para Fromm o maior desejo humano consiste num regresso à natureza, à 

tranquilidade e ao conforto do lar que os homens foram forçados a deixar por 

desobediência. Acima de tudo, diz Fromm, queremos desistir da razão, da auto-

consciencialização e da escolha, porque regressar ao ventre da mãe natureza significa 

fugir ao peso da consciência e da responsabilidade, bem como escapar à liberdade que faz 

de nós humanos. No fundo, há no indivíduo humano uma tentativa de fuga à sua própria 

essência humana. Segundo Fromm, esta paixão central da vida humana manifesta-se em 

muitas formas de idolatria: a submissão ao Estado, a produção e o consumo; o desejo de 

posse, de poder e de fama. Fromm acredita que a história humana é principalmente a 

história da adoração de ídolos, insistindo que não há retorno. A auto-consciencialização e 

o conhecimento do bem e do mal são irreversíveis. A natureza humana não pode ser 

desfeita. 

 

A história dos seres humanos começa assim com um acto de desobediência, o 

nosso primeiro acto livre, o acto que em primeiro lugar define a nossa humanidade. O 

destino humano tem que, a partir daí, passar pela alienação de forma a vencê-la. Fromm 

afirma que a ruptura no sentido da alienação tem de ocorrer e que deve ser suportada. 

Devemos vivenciar a nossa actual condição como estranhos a nós próprios, aos outros e à 

natureza. Temos de assumir essa responsabilidade e trabalhar para a nova harmonia entre 

nós e a natureza. Fromm diz que ninguém pode fazer isto por nós. A vida humana cria a 

sua própria história. Livres de escolher o nosso curso, devemos aceitar as consequências 

das decisões que tomamos. Fromm diz que desta forma tornar-nos-emos o que 

potencialmente somos, isto é, o próprio Deus - e que é precisamente aquilo que a serpente 

prometeu no Jardim do Éden "vocês serão como deuses". 

 

 Fromm observa assim que o início da história humana começa com o abandono do 

lar. A harmonia original com a natureza é quebrada e ocorre uma ruptura. Vê isto como o 

cortar de laços primários que ligam os seres humanos à terra e ao pai e à mãe. Os laços 

primários existem antes da emergência plena do indivíduo (individuação). Os laços 

primários fornecem segurança mas excluem a liberdade. Libertos dos laços primários, 
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deixamos o conforto do lar. Ao tornarmo-nos individualizados ficamos sós num mundo 

ameaçador e poderoso. Tornamo-nos ansiosos, repletos de dúvidas sobre o significado de 

tudo isto, aterrorizados com a solidão, o isolamento, a insegurança. A liberdade - a 

liberdade dos laços primários, a liberdade negativa - é um fardo. 

 

É por isso que emergem impulsos dentro de nós para desistir da nossa 

individualidade de forma a livrarmo-nos de sentimentos de impotência e solidão. Estes 

impulsos, a nossa mais forte paixão, é o que Fromm chama de impulsos para laços 

secundários, laços estes que funcionam como substitutos dos laços primários perdidos. A 

essência dos laços secundários reside na submissão a tudo. Submergimos num poder 

superior a nós próprios - uma pessoa, uma instituição, Deus, a consciência ou a 

compulsão física. Para ganhar um pouco de segurança e de conforto, sacrificamos a nossa 

humanidade. A única solução produtiva à submissão da nossa humanidade aos laços 

secundários é, na posição de Fromm, a "solidariedade activa" com todos os seres humanos 

e amor e trabalho espontâneos. A actividade espontânea concilia-nos com o mundo, mas 

desta vez como indivíduos autónomos e não através de laços primários. 

 

Uma das nossas opções é então caminhar para um novo futuro, para a harmonia de 

um ser humano totalmente consciente de si mesmo, capaz de distinguir o certo do errado. 

Fromm diz que podemos tornar-nos o que potencialmente somos agora. Nessa altura 

seremos como Deus. Será então que teremos acordado do sonho que estamos a sonhar 

(Marx) e nasceremos de facto. Encontraremos de novo o lar no mundo. E isto não será o 

fim mas um novo passo na história.  

 

Fromm diz que para o mundo ocidental, a palavra "religião" implica um Deus que 

governa o universo. Mas há religiões - o Budismo por exemplo - que não aprovam um 

Deus similar. A definição de religião tem assim de incluir estas outras religiões. Fromm 

define a religião como um sistema de pensamento e acção partilhados que confere aos 

seus aderentes um quadro de orientação e um objecto de devoção, com esta definição 

todas as culturas têm uma religião. A necessidade religiosa, na sua opinião, está 

profundamente enraizada na existência do homem, sendo uma consequência directa da 

Queda, ou seja, da emergência da consciência e da liberdade humanas. A existência 

humana, segundo Fromm, é caracterizada por uma ruptura: vivemos na natureza, no 

entanto transcendemo-la pela razão da consciência. A auto-consciencialização humana, a 
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razão e a imaginação quebraram o estado harmonioso original no qual vivem os animais. 

A razão humana, embora um grande dom, é vista como uma maldição. Ao aceder à 

consciência, os seres humanos descobrem que perderam o equilíbrio. Não temos instintos 

que nos guiem e então a existência continua a ser um problema por resolver. 

 

A ruptura na existência humana é, para Fromm, o motivo pelo qual procuramos 

uma solução que conduzirá à paz connosco próprios, com os outros seres humanos e com 

a natureza. A separação da natureza opera uma ruptura que gera conflito e sofrimento e, 

por conseguinte, somos levados a procurar sempre novas maneiras de os resolver. Ao não 

encontramos a solução a nossa busca permanente mantém-se, sendo que é justamente esta 

contradição na existência humana que nos motiva a avançar, nota Fromm. Os humanos 

têm pois de ultrapassar a ruptura que encontram dentro de si, tornando-se inteiramente 

humanos. Neste sentido torna-se necessário adquirir não a harmonia que lhes pertencia no 

estado animal (laços primários), mas antes a harmonia de uma criatura que se tomou 

totalmente consciente e livre. 

 

É no contexto de procura de uma unidade renovada que Fromm enquadra a 

religião. Procurar um objecto de devoção (uma ideia, Deus) para além de nós, é a 

expressão da nossa necessidade de concentrar valores e esforços. Necessitamos de um tal 

"objecto de devoção" para "integrar as nossas energias" a fim de "transcender a nossa 

existência isolada" e dar um sentido à vida. A necessidade de religião é assim vista como 

inerente a uma actual existência instável. 

 

Não existe, na vida humana, segundo Fromm, uma fonte de energia tão poderosa 

como a necessidade religiosa. Não há escolha mas há ideais, estando na mão de cada um 

escolher entre a devoção a "poder e destruição" e a devoção a "razão e amor". 

 

Fromm confirma assim que somos todos idealistas, ter um ideal é inevitável. O 

que é importante é saber se esse ideal é válido. "As melhores e piores acções humanas 

provêm do idealismo". Os ideais devem ser todos testados para determinar se impede ou 

encoraja o desenvolvimento humano, para verificar se é uma solução falsa ou verdadeira 

para os problemas da ruptura na existência humana. Todo o ser humano é um idealista e 

todo o ser humano tem necessidade religiosa. A questão fundamental é saber se essa 

religião tem qualidade. O que é adorado: uma árvore, dinheiro, a natureza, Deus? Fromm 
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está interessado no valor da religião realmente praticada pelas pessoas. 

 

O autor atesta esta necessidade religiosa na própria prática da psicoterapia. O 

psicanalista reconhece que a neurose tem como base a religião. Fromm diz que Freud viu 

esta ligação: a neurose pode ser de facto vista como uma religião privada, uma regressão a 

uma religiosidade primitiva. Os objectivos fundamentais da vida são a independência, o 

amor, a verdade e uma existência produtiva. Um neurótico falhou nestes objectivos. 

Qualquer pessoa que não atinge os objectivos da vida desenvolve uma neurose. Se os 

objectivos superiores não são atingidos, as energias são canalizadas para objectivos 

inferiores. Só podemos escolher entre formas de religião e filosofia melhores ou piores, 

superiores e inferiores, satisfatórias ou destrutivas. Se as pessoas não têm uma visão 

aproximadamente correcta do mundo, desenvolvem uma visão baseada na ilusão à qual se 

agarram com todas as forças. 

 

Como defende Fromm tanto o Cristianismo actual como muitas filosofias ateias e 

agnósticas constituem um débil disfarce das anteriores religiões primitivas. Nas 

sociedades hodiernas são frequentes as formas de idolatria, mesmo nas religiões 

monoteístas. Fromm destaca a adoração do poder e do sucesso como formas poderosas de 

idolatria que se evidenciam actualmente. A juntar a estas formas colectivas de religião 

existe um elevado número de variáveis individuais da religião primitiva. Muitas dessas 

religiões têm o nome de neurose, mas Fromm argumenta que as podemos chamar pelos 

seus nomes religiosos: culto ancestral, ritualismo, fetichismo, o culto da limpeza. 

 

 

O culto ancestral, por exemplo, é considerado uma forma de religião 

contemporânea. Fromm refere o caso de uma mulher talentosa a quem, para além da 

pintura, nada mais interessava a não ser o seu pai. Quando o seu pai morreu, cometeu 

suicídio pedindo unicamente para ser enterrada a seu lado. Toda a sua vida girou à volta 

de um ancestral que era "um objecto de devoção" e fornecia "um quadro de orientação". 

Isto é para Fromm religião. Para que esta mulher tivesse atingido uma forma superior de 

religião seria necessário uma mudança profunda de personalidade. Para nos libertarmos 

de uma forma religiosa de devoção a um pai temos de nos tornar livres para pensar e 

amar. 
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O Totemismo é uma poderosa e popular religião na nossa cultura. Alguém que se 

dedica exclusivamente ao Estado ou a um partido, que adora a bandeira do seu grupo é 

visto como tendo uma religião totémica. Fromm cita o Nazismo e o Estalinismo como 

exemplos e nota que o nacionalismo é "a nossa forma de incesto", "a nossa idolatria" e 

que "o patriotismo é o seu culto". Similarmente destaca o culto da limpeza: para alguns 

indivíduos a limpeza e a arrumação constituem padrões para julgar os outros. Os 

indivíduos compulsivos demonstram muitos dos sintomas (rituais) de uma religião 

privada. Tal como Freud, cita o isolamento como uma desvantagem acrescida à forma 

neurótica de religião. Pertencer a um grupo é fonte de conforto, independentemente das 

crenças irracionais ou perversas do grupo. 

 

Fromm distingue duas formas de religião: a autoritária e a humanista. A religião 

autoritária centra-se na obediência e na veneração a um poder "superior" que controla as 

pessoas. As pessoas acreditam simplesmente porque as autoridades o exigem. Na religião 

autoritária, Deus é tudo, um símbolo de poder, de força e domínio e o ser humano é pobre, 

indefeso e insignificante, capaz apenas de obter poder pela total submissão ao Todo-

Poderoso. Esta submissão (laços secundários) oferece algum conforto. Contudo, ao 

submeterem-se, a autonomia e a integridade estão rendidas. Fromm verifica que os ideais 

da religião autoritária são frequentemente abstractos e longínquos no tempo. Com a 

promessa da "vida depois da morte" a felicidade é negada às pessoas no presente. A 

projecção é o principal factor na religião autoritária. Os poderes do amor, verdade e 

justiça que caracterizam a esfera humana são, na religião autoritária, canalizados para 

Deus. O que é originalmente nosso - a capacidade humana para a razão e o amor - é assim 

projectado para Deus. Deus cresce em directa proporção ao empobrecimento humano. 

Quanto mais forte Deus se torna, mais fraco se torna o homem. Deus é um ídolo, algo 

criado por nós, para o qual projectamos todos os nossos poderes e ao qual nos 

submetemos.
64

 

 

O mesmo processo de projecção ocorre na religião autoritária secular. Só que 

agora trata-se de um líder político, também ele dotado das melhores qualidades. Fromm 

caracteriza a projecção na religião autoritária como um factor alienante. O melhor que 

existe em nós é visto em Deus ou num líder. Rezamos a Deus para nos dar algo que é, 
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afinal, nosso. Estamos à mercê de Deus. Numa religião autoritária tornamo-nos 

totalmente dependentes de um Deus infinitamente superior. Fromm diz que tal alienação 

de nós próprios torna-nos maus. Não temos fé nos nossos poderes. Não temos experiência 

na nossa capacidade para amar e pensar. Para encontrarmos os nossos poderes perdidos 

temos de nos virar para Deus. Para ganhar o perdão dizemo-nos insignificantes. Mas isto 

só agrava o problema, porque sem o amor, criamos percepções erradas acerca de nós 

próprios de que a insignificância e o pecado são a consequência directa. Assim, quanto 

mais exaltamos Deus, mais baixo descemos, e quanto mais baixo descemos mais 

pecadores nos sentimos e mais necessidade temos de exaltar Deus. Ficamos cada vez mais 

alienados e incapazes de nos encontrarmos. Na opinião de Fromm, venerar uma força 

superior à vida humana traduz-se por masoquismo, auto-destruição e humilhação. 

 

A religião humanista opõe-se à religião autoritária e centra-se na vida humana e 

nas suas capacidades inerentes. Somos capazes de crescer através da razão, conhecemos 

as nossas potencialidades e limitações. O objectivo na religião humanista é tornarmo-nos 

fortes. A virtude suprema é a realização pessoal. A religião humanista prospera quando os 

indivíduos são livres e responsáveis por si mesmos. Quando a religião humanista assume 

a forma teísta, Deus é um símbolo dos poderes humanos, de tudo o que poderíamos ser 

mas não somos. Deus é um ideal de que nos aproximamos à medida que nos tornamos 

mais poderosos. Tal como a religião secular pode ser autoritária, também pode ser 

humanista. 

 

Fromm traça um nítido contraste entre SER e TER. A orientação para o ser 

centra-se nas pessoas, a orientação para o ter centra-se nas coisas. A actual orientação sob 

a forma de "cobiça de dinheiro, fama e poder" domina a civilização industrial ocidental. A 

existência centrada no ser subentende uma "relação autêntica com o mundo". A 

orientação centrada no ter significa posse. A ganância é o resultado natural da "orientação 

para o ter". A felicidade no TER reside em ser superior aos outros, numa capacidade para 

"conquistar, roubar, matar". No SER, a felicidade reside em "amar, partilhar, dar". O SER 

pressupõe um pensamento autónomo e crítico e a sua característica fundamental é "o uso 

produtivo dos poderes humanos". A "palavra morta" domina o TER, a "experiência viva e 

inexprimível", o SER. Segundo Fromm, os seres humanos têm um profundo desejo de ser: 

de se exprimirem, de se relacionarem, de escapar à prisão do egoísmo. 
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A orientação para o ter gira à volta dos objectos. Tudo pode tornar-se um objecto 

de desejo, até Deus. O TER transforma tudo o que se lhe depara em algo morto e sujeito 

ao exercício do poder. Se "eu sou aquilo que tenho", a perda das minhas posses, apagar-

me-á. Se, por outro lado, "eu sou quem sou", nada pode destruir-me. Se a vida é uma 

posse, a posse é algo a que nos devemos agarrar. Viver, no TER, significa 

necessariamente medo de morrer. A fé, no TER, é ter uma resposta que proporcione uma 

certeza completa. Encontramos esta resposta através dos outros, que a formulam e a 

transmitem para nosso consumo. A fé, no TER, significa submeter-nos aos outros e à sua 

resposta. O preço a pagar por esta inquestionável certeza é a nossa independência. 

 

A fé em Deus, no SER, é um processo contínuo e activo de auto-criação. Fromm 

refere que um dos temas principais do Velho Testamento prende-se com o facto 

de os seres humanos terem de aprender a deixar para trás o que possuem, tornar-

se livres, e SER. O Novo Testamento, é ainda mais radicalmente contrário à 

estrutura do TER. Na história da tentação de Jesus, por exemplo, Jesus e Satanás 

representam princípios opostos. Satanás representa " o consumo material, o poder 

sobre a natureza e o Homem". Jesus representa o SER, a "ideia do não ter é uma 

premissa para o ser". Jesus era "o herói do amor", um "herói do ser, do dar", um 

herói "que não queria ter nada", um herói que não queria poder e que não usava a 

força. Fromm cita outros líderes proféticos de orientação semelhante: Buda 

descobriu que ter, querer e consumir é o que faz dos seres humanos infelizes. 

Marx escreve "a propriedade privada fez de nós tão estúpidos e parciais que um 

objecto só é nosso quando o temos" e "quanto menos és, mais tens e mais 

alienada se torna a tua vida". 

 

Fromm vê a fé mais como um traço da personalidade do que a fé em alguma 

coisa. Fromm distingue duas formas de fé: a racional e a irracional. A fé racional permite-           

-nos encarar a realidade positivamente e sem ilusão. A fé racional (humanista) é uma 

convicção baseada numa actividade intelectual e emocional produtiva. Fromm vê a fé 

racional como indispensável nas relações humanas significativas. Não conseguimos ter 

relações frutuosas com os outros sem fé. A base da fé racional é a produtividade, a 

experiência das nossas capacidades. Pelo contrário, a fé irracional é a crença em algo, seja 

uma pessoa, uma ideia ou um símbolo, que surge através de uma "submissão emocional à 

autoridade irracional". Esta fé é uma convicção fanática enraizada na submissão. Um 
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exemplo da fé irracional era a fé do ditador Hitler. Fromm diz que as pessoas não podem 

viver sem fé. A questão é saber se a fé em questão é de teor racional ou irracional. 

 

O amor é visto como uma arte que requer conhecimento e esforço. O amor é 

activo, é mais um dar do que um receber. O amor expressa a nossa vontade de viver e 

enche-nos de alegria. O amor é a capacidade de entender o outro. De maneira a tornarmo-

nos mestres na "arte de amar" Fromm diz que nos devemos entregar a ela, o que requer 

um esforço disciplinado durante toda a vida. O amor provém da força e não da fraqueza. 

 

O que conta nos sistemas de pensamento não é tanto o conceito mas a atitude 

subjacente. A capacidade humana para o amor produtivo, isto é, para um amor sem 

ganância nem submissão é o amor por Deus da religião humanista. Fromm diz que o amor 

pelos outros - "Ama o teu vizinho como a ti mesmo" (Cristianismo), "compaixão por 

todos os seres" (Budismo) - é a essência dos ensinamentos de todas as religiões 

humanistas. Fromm verifica que a psicanálise confirma este ensinamento. Lidar com 

neuróticos revela que o amor é a mais importante das regras e que a violação destas regras 

é a razão fundamental para a infelicidade e a perturbação psicológica. As queixas dos 

neuróticos baseiam-se assim numa incapacidade para amar. A psicoterapia é vista por 

Fromm como uma tentativa para ultrapassar esta incapacidade. O amor, diz Fromm, é a 

resposta à ruptura que atinge a existência humana no seu âmago. A nossa mais profunda 

necessidade é ultrapassar a solidão de que estamos prisioneiros. O desejo de união com os 

outros é a nossa maior luta, a nossa mais básica paixão. 

 

Para a psicanálise, afirma Fromm, as compulsões residem no inconsciente. 

Contudo, quando a psicanálise se debruçou sobre a religião foi possível ver a nítida 

similaridade entre os rituais religiosos e as compulsões. Fromm vê os rituais irracionais 

baseados na repressão mas argumenta que os rituais racionais também existem e que estes 

nada têm a ver com a repressão. Fromm pensa que os rituais são um elemento 

extremamente importante em todas as religiões. Os seres humanos têm necessidade de 

exprimir a devoção religiosa em acções partilhadas com os outros; são expressões 

simbólicas de pensamentos e sentimentos através de acções. Fromm defende que os 

rituais racionais não são mecanismos de defesa contra desejos reprimidos, mas servem 

sim para expressar esforços válidos. 
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Fromm acrescenta que hoje em dia temos poucas ocasiões para partilhar acções de 

devoção entre nós. Qualquer ritual racional tem por isso um tremendo impacto. Por um 

lado, não temos muitos rituais significativos. Por outro, temos necessidade de partilhar 

acções simbólicas. No entanto, os rituais não podem ser manufacturados de qualquer 

maneira. Para que rituais racionais significativos possam desenvolver, têm de existir 

valores partilhados. 

 

A consciência humanista, independentemente de contingências externas, é "a 

nossa voz" não a da autoridade. Fromm vê a consciência humana como a voz da 

personalidade que exprime a procura de crescimento e de vida. Fromm diz que a 

consciência diz-nos quando estamos prestes a transgredir os nossos ideais. O pecado não é 

assim uma instância contra Deus mas contra nós, contra os nossos interesses e 

integridade. 

 

A consciência humanista é conhecimento. Temos de aprender a ouvir-nos para 

podermos compreender a nossa consciência. O fracasso, na religião humanista, é encarado 

com compreensão não com aversão, a culpa, um convite a um aperfeiçoamento futuro. A 

religião humanista está impregnada de amor. 

 

A consciência autoritária é a voz interiorizada de uma autoridade externa. A 

consciência autoritária é o que Freud chama de superego. A "validade" das exigências de 

uma consciência autoritária depende totalmente das autoridades e não do juízo pessoal. 

Prevalece o medo e a admiração pela autoridade. A autoridade, exigindo uma submissão 

inquestionável, explora o sujeito, que deve manter-se numa posição subordinada. Isto 

torna-se problemático quando o mal domina. Foram cometidos muitos crimes em nome 

do dever e da consciência. Uma "boa" consciência faz-nos sentir seguros e bons. A "má" 

consciência, a noção de que se está a ofender a autoridade, resulta, por seu lado, na 

asserção da individualidade. O "pecado", a violação das normas das autoridades, tem de 

ser expiada. O "pecador" sente que desobedeceu e tem agora de compensar o seu fracasso 

através de renovados actos de submissão. A autoridade controla o perdão, aumentando 

assim o seu poder sobre o indivíduo. 

 

Fromm considera que os místicos conheceram a verdadeira força humana e a 

identidade básica do ser humano e de Deus. A experiência mística conduz-nos à 
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afirmação dos poderes humanos, de que Deus é um símbolo. Deus necessita tanto de nós 

como nós de Deus. Fromm vê o misticismo não como uma experiência em contradição 

com a razão mas como o mais elevado grau de racionalidade no pensamento religioso. A 

experiência religiosa é uma experiência humana e não sobrenatural. Fromm salienta que é 

necessário distinguir uma experiência religiosa falsa, enraizada na doença mental de uma 

experiência religiosa saudável de união e amor. 

 

Fromm indica várias características comuns na experiência mística. Uma delas é o 

espanto perante a realidade. Uma outra é o ultimate concern (Paul Tillich) pelo sentido da 

vida e pela tarefa que a vida nos reservou. Um outro elemento comum é o conhecimento 

de uma hierarquia definida de valores, sendo o topo o desenvolvimento máximo dos 

poderes humanos: razão, amor, compaixão e coragem. A realização terrena está 

subordinada, na hierarquia, a estes valores espirituais. O místico verifica que não estamos 

no mundo para o transformar mas para nossa constante autotransformação. O mundo não 

é visto como um objecto que se opõe a nós, mas como um meio pelo qual descobrimos a 

nossa realidade e a do mundo. Outra característica da experiência religiosa é a renúncia do 

"ego" e da ganância e, consequentemente, dos medos. O místico, ao transcender o ego, 

deixa a prisão do egoísmo para trás. Um último elemento comum é "atitude de unidade" 

interior que abarca todos os seres humanos, toda a vida e finalmente todo o universo. 

Contudo, a individualidade não se perde. Existe ao mesmo tempo um sentido da 

existência individual e um sentido do todo. Fromm vê a experiência religiosa como 

surgindo precisamente da polaridade entre a individualidade e o todo. A experiência é, ao 

mesmo tempo, de orgulho e de humildade. O objectivo da vida, na experiência do místico, 

é de que ela deve ser vivida: o objectivo da vida é a vida - e não a morte como Freud 

apontava. A vida deve ser amada. Uma ciência psicológica altamente desenvolvida 

confirmará a exactidão da experiência mística. 

 

Fromm verifica haver paralelismo entre a psicoterapia e a experiência religiosa. 

Na psicoterapia, a tarefa é levar o ego individual a tomar contacto com a parte clivada do 

seu self no inconsciente. O objectivo é a reunificação do self, equivalente ao todo da 

experiência religiosa. Fromm vê o inconsciente como aquilo que está excluído do ego 

organizado. Quando o individuo entra em contacto com o inconsciente, o ego passa a 

representar uma das ilimitadas versões da vida. A repressão é uma questão de força, de 

"lei e ordem" que corta o elo entre o ego e a vida da qual este provém. A repressão leva o 
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crescimento ao fim. Por outro lado, quando a repressão desaparece, voltamos a ter 

contacto com a vida e a acreditar mais nela do que antes. A integração substitui assim a 

repressão. Visto assim o inconsciente contém tanto o melhor como o pior. Devemos 

aproximar-nos desta parte de nós mesmos, humildemente, sem horror nem espanto.
65

 

 

Fromm acredita que o conceito ocidental de Deus é uma expressão historicamente 

condicionada. No Próximo Oriente, Deus era visto como um ser equivalente ao que 

detinha o poder supremo na sociedade. A expressão religiosa era assim expressa no 

conceito de um chefe tribal ou rei. "Deus" tornou-se assim o conceito supremo do 

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Na índia, o Budismo podia exprimir a experiência 

religiosa de outras formas, não sendo necessário o conceito de Deus como chefe supremo. 

 

A batalha contra a idolatria é o tema principal do Velho Testamento. Um ídolo é 

definido por Fromm como o objecto central da paixão humana, nomeadamente o desejo 

de voltar à "terra-mãe", o desejo de poder e da posse. Os humanos, diz Fromm, transferem 

as suas paixões para o ídolo, que assim passa a representá-los. O ídolo é uma coisa, um 

aspecto parcial da vida humana que foi exteriorizado. Os ídolos não têm vida. Deus, por 

outro lado, vive. O contraste, em última análise, é entre "o amor pela morte e o amor pela 

vida". 

 

Quando a harmonia que pode ser alcançada pelo desenvolvimento do amor, da 

razão e dos poderes humanos, foi pela primeira vez vivenciada, essa vivência foi 

denominada de Braham, Tao, Nirvana ou Deus. Esta experiência ocorreu em todo o 

mundo entre 1500 e 500 a.C. Esta visão comum desapareceu devido a adições ficcionais. 

As ideologias desenvolveram-se. Assim que um sistema de pensamento se torna o núcleo 

de uma organização, os burocratas aparecem. De forma a manter o poder e controle, os 

burocratas acentuam estas adições ficcionais em detrimento das semelhanças entre as suas 

organizações e as dos outros. As diferenças não-essenciais acabam por ser tão ou mais 

importantes do que as experiências originais. Fromm conclui que a experiência no âmago 

de todas as religiões "superiores" - o que ele chama de orientação religiosa" - foram 

deturpadas no decurso do seu desenvolvimento. 
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 Lomax, Kripal & Pargament (2011) descrevem momentos sentidos como “sagrados” na psicoterapia. 
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"Deus" é, para Fromm, uma expressão poética de máximo valor no humanismo. 

Fromm acredita que o próximo passo lógico para a religião judaica dos tempos bíblicos é 

"desistir de Deus" e desenvolver o conceito de que os seres humanos estão sós no mundo 

mas com a capacidade de alcançar a paz através de relações adequadas com os outros 

seres e com a natureza. Fromm vê assim o conceito Deus como um indicador da realidade 

humana e não como algo fora de nós.
66

 Na medida em que os crentes partilham do mesmo 

objectivo, nomeadamente, a libertação e o despertar da vida humana, podem juntar forças 

numa luta comum contra a idolatria. Os indivíduos que veneram Deus de modo alienado e 

aqueles que lutam pelo mesmo objectivo em termos puramente humanos reconhecem que 

os conceitos são secundários em relação à realidade humana por trás deles. 

 

De acordo com Fromm as religiões transgridem os seus ideais de liberdade 

sempre que tendem a massificar-se, constituindo-se como grupos organizados e 

burocráticos. Nestes casos, em vez de Deus, é o grupo que passa a ser venerado, o que faz 

com que muitos crentes pratiquem a idolatria: a sua crença é num poder omnisciente e 

omnipotente aliado aos que detêm o poder na Terra. Contudo, também há muitos não 

crentes que idolatram o sucesso, os bens materiais, o sexo, a bandeira. Segundo Fromm, a 

maioria das pessoas na sociedade industrial não luta por objectivos humanos autênticos e, 

por isso, sentem-se frequentemente ansiosos, vazios, sós. Por isso, aborrecidos com a 

vida, compensam a sua depressão através de um consumo compulsivo. Concluindo, são 

seres humanos que querem ter e usar muito, mas não ser muito. 

 

O psicanalista observa a mesma atitude nas diferentes religiões. O amor, a 

verdade e a justiça são as realidades humanas apoiadas por Sócrates, Jesus, Buda e Isaías. 

Quando os ensinamentos de uma religião conduzem à autonomia, à felicidade e à 

liberdade do crente, pode concluir-se que estes ensinamentos têm subjacente o amor. Se 

os ensinamentos religiosos conduzem a fraqueza, escravidão e descontentamento, não 

provêm do amor. Muitas religiões e filosofias têm em comum o parecer de que nos 

podemos tomar totalmente humanos se desenvolvermos os poderes da razão na busca da 

verdade. Podemos alcançar a liberdade e a independência, inseparáveis da verdade. Os 

seres humanos são vistos como capazes de alcançar o amor, de reconhecer o certo do 
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 O filósofo contemporâneo Zizek (2008) defende um ponto de vista semelhante ao considerar produtiva a 

ideia da morte de Deus na Cruz passando os homens a contar apenas consigo próprios, Deus sofrendo 

simultaneamente com a humanidade. 
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errado, de ouvir as mensagens da consciência e de serem livres para as seguirem. Tanto o 

humanismo como a psicanálise têm, segundo Fromm, estes objectivos. O objectivo da 

psicoterapia é ajudar o paciente a desenvolver uma atitude religiosa humanista e não 

autoritária. 

 

Assim, Fromm considera que o tema do incesto, em Freud, foi encoberto pelo 

facto de o incluir na terminologia da sexualidade explícita. Ainda segundo Fromm, o 

incesto não corresponde ao desejo sexual pela mãe, mas antes a um desejo de a criança se 

sentir protegida por certas figuras, entre as quais a mãe se destaca. Neste sentido, o 

incesto refere-se aos laços afectivos com mãe e a natureza: "sangue e terra". Por 

conseguinte, o grande desafio da vida consiste na necessidade absoluta que os indivíduos 

têm de desligar-se psicologicamente dos laços primários que têm com a família. Para a 

maioria, a nação, a raça, a classe tornam-se “casa e família", pelo que os seres humanos 

acabam por sentir-se incestuosamente ligados àqueles conceitos por laços secundários, o 

que conduzirá ao nacionalismo e ao racismo. Fromm pensa ainda que a maioria das 

pessoas se considera equilibrada por haver desistido da luta que as faria totalmente 

humanas. Mas, ao contrário do que se poderia pensar, esta maioria, pretensamente 

equilibrada, está mais doente do que os neuróticos no que toca à actualização dos seus 

objectivos como seres humanos, uma vez que o neurótico, diz Fromm, não desistiu. Em 

conclusão, o desenvolvimento de qualquer ser humano supõe a inutilização dos laços 

incestuosos, já que, como nota Fromm, a verdadeira história do progresso humano é o seu 

desenvolvimento do "incesto para a liberdade". 

 

A maneira de agir do ser humano actual constitui, para Fromm, uma ameaça à 

religião humanista. As pessoas parecem ter parado de perscrutar em si os objectivos da 

vida e, pelo contrário, acomodaram-se a uma máquina económica. E, sobretudo, quando o 

sucesso se torna o valor superior, muitos seres continuam a professar os ideais cristãos do 

amor, da verdade e da justiça e,  pensando que veneram Deus, veneram, na realidade, um 

ídolo, porquanto professar uma religião não significa que alguém se torne religioso. 

 

Fromm lamenta que se perca tanto tempo a pensar sobre a existência de Deus em 

vez de reflectir sobre as atitudes humanas. A realidade da experiência não é abordada. 

Fromm repara que concentrar a atenção na existência de Deus pode, de facto, interferir no 

desenvolvimento de uma atitude religiosa humanista. Muitas pessoas que dizem ser 
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crentes idolatram, na verdade, a sua "atitude humana". Por outro lado, muitos ateus 

dedicam as suas vidas às pessoas revelando assim uma profunda atitude religiosa. O 

verdadeiro conflito não é entre ateísmo e teísmo mas entre uma atitude humanista e uma 

atitude idólatra. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, no mundo contemporâneo, o conceito 

tradicional de Deus perdeu os seus alicerces sociais e filosóficos. Para muitos, de facto, 

um certo conceito de Deus morreu. Quanto à experiência religiosa, se está morta, é 

preciso que nos perguntemos: quem é que está morto, Deus ou o ser humano? Este é, para 

Fromm, o problema central. O ser humano corre o risco de se tornar num simples objecto, 

alienado e cada vez mais distante daqueles que são os verdadeiros problemas da 

existência humana. Quando morrermos de facto, o problema de Deus não incomodará 

mais ninguém. Contudo, uma questão permanece fundamental para Fromm: é preciso 

reconhecer os perigos e lutar por princípios que tragam o ser humano de novo à vida, 

fazendo renascer o humanismo dos valores vividos, porque o conceito de Deus pode estar 

morto mas a experiência real por trás desse conceito deve ser capaz de o subsistir. 
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10. TEORIA DAS RELAÇÕES DE OBJECTO: DE WINICOTT A MEISSNER E 

ANA-MARIA RIZUTTO 

 

Não tem sido apenas a psicanálise a culpada do antagonismo que tem marcado as 

suas relações com a religião. Se é verdade que o caminho trilhado por Freud e seus 

seguidores insiste nos aspectos redutores e patológicos da experiência religiosa, não é 

menos verdade que do lado da reflexão religiosa e teológica há tendência para ignorar as 

necessidades e impulsos humanos focalizando-se primordialmente no potencial espiritual 

e abstraindo das vicissitudes da imersão carnal do homem. 

 

Os preconceitos mútuos só nas últimas décadas foram parcialmente ultrapassados 

quando surge toda uma geração de psicanalistas com sólida formação teológica e religiosa 

ou com formação psicológica e psicopatológica. 

 

A partir das possibilidades abertas pela teoria das relações objectais para a 

compreensão psicanalítica dos fenómenos religiosos, autores como Meissmer, Ana Maria 

Rizzutto, Vergote, Spero, James Jones e outros, fundamentados primordialmente nos 

conceitos de Winnicott, inauguram uma segunda fase das relações entre a psicanálise e a 

experiência religiosa. 

 

O que podemos esperar de uma psicologia da experiência religiosa? - interroga-se  

William Meissmer (1984), teólogo jesuíta e médico psicanalista. A resposta não é 

simples. Depende quer da metodologia adoptada quer do tipo de comportamentos que 

escolhamos estudar. Se, por exemplo, adoptamos uma abordagem comportamental e 

decidimos estudar alguns padrões de conduta caracteristicamente encontrados em pessoas 

que professam uma religião, o nosso conhecimento psicológico terá a correspondente 

limitação derivada do campo assim delimitado. O método utilizado e o campo de estudo 

escolhidos, limitam inexoravelmente os resultados obtidos. Mesmo a nível 

comportamental há muito a investigar. Muitos comportamentos invulgares fora do 

contexto religioso revestem-se de grande interesse neste contexto. É o caso de transes 

místicos, êxtases, glossolalia e todo um conjunto de fenómenos similares. 
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Se estamos convencidos que a experiência religiosa é primariamente um 

fenómeno da vida psíquica interior, então a observação do comportamento revela as suas 

limitações e impõem-se metodologias alternativas. Para Meissmer, a teoria do 

funcionamento humano e da organização psíquica de maior valor heurístico para a 

exploração da experiência subjectiva é a psicanálise pelo que adopta a perspectiva 

psicanalítica como interlocutora privilegiada no âmbito da investigação psicológica da 

religião. 

 

Enquanto a psicologia cientifica procura estabelecer leis gerais sobre o 

funcionamento psicológico humano, a psicanálise e as abordagens psicológicas dela 

derivadas, contribuíram significativamente para o estudo das personalidades individuais. 

E é nesta última perspectiva que há que procurar uma contribuição mais rica da 

experiência religiosa, segundo Meissmer. O conhecimento de qualquer personalidade 

exige a exploração das capacidades, inclinações, atitudes e crenças e inclui ainda uma 

compreensão dos aspectos afectivos e motivacionais. Cada personalidade humana é o 

produto de uma história pessoal cujos resíduos a marcam indelevelmente. A compreensão 

dinâmica dirige a nossa atenção para estes resíduos das experiências ao longo do 

desenvolvimento e para a maneira como se incorporam na estrutura da personalidade e 

afecta o modo como a pessoa se adapta ao ambiente externo. Tudo isto é de primordial 

importância para a compreensão da experiência religiosa. 

 

Foi Freud que originalmente afirmou que a atitude do crente em relação a Deus 

pode conter ressonâncias e resíduos de atitudes anteriores em relação às figuras parentais. 

Esta postura crítica permitiu uma base firme para a análise dinâmica da experiência 

religiosa. Resta-nos saber em que medida estes fenómenos do desenvolvimento precoce 

interagem com outras forças para produzir as várias experiências religiosas. A 

repercussão de uma psicologia profunda da experiência religiosa sobre a reflexão 

teológica não é pequena, de acordo com Meissmer. Se a teologia não quiser divorciar-se 

da sua fonte vital, isto é, a experiência subjectiva religiosa, se recusar refugiar-se numa 

metodologia livresca lectio meditativa, então não pode ignorar as contribuições 

psicológicas. 

 

Também a tentativa psicológica de compreender a experiência religiosa será naif e 

imprópria se não estiver informada por conhecimentos teológicos sólidos. É este diálogo 
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que Meissmer incentiva influenciado pelas importantes correntes de pensamento em que 

se inserem os trabalhos do pediatra e psicanalista B. W. Winnicott, particularmente o seu 

conceito de fenómenos transicionais. Winnicott propõe a noção de objecto transicional, 

parte integrante do desenvolvimento psicológico da criança. 

 

Estes conceitos surgiram da observação de Winnicott de crianças pequenas. E 

comum ver os bebés levar à boca o polegar ou o punho com a finalidade de estimular a 

zona oral. Este gesto não tem como único objectivo obter prazer pela estimulação directa, 

mas também, ir estabelecendo a discriminação entre o que faz parte do próprio corpo e o 

que lhe é exterior. Com o passar do tempo a criança passa a ter um relacionamento 

especial com determinado brinquedo ou objecto: um ursinho de peluche, uma boneca de 

trapos, um novelo de lã, etc. Winnicott postulou que entre ambos os fenómenos há uma 

relação, estes objectos constituem a primeira parte "não eu" do mundo da criança e como 

tais são uma espécie de ponte que se estende entre o mundo interno e a realidade exterior. 

Pelo seu carácter intermediário, apelidou-as de fenómenos e objectos transicionais, 

conceito cuja aplicação foi progressivamente alargando. Winnicott utiliza este conceito 

em três acepções diferentes: de modo evolutivo e maturativo concebendo como etapa 

normal do desenvolvimento, de modo defensivo em relação à angústia de separação e 

também definindo um espaço no interior da mente. 

 

O objecto transicional representa um importante papel no processo maturativo 

infantil e está directamente relacionado com a saúde mental. Por ser algo que não está 

definitivamente, nem dentro nem fora do espaço mental do bebé permite-lhe experimentar 

várias posições mentais e demarcando os seus próprios limites endo/exo. Quando 

manipula o ursinho ou a manta vai experienciando sensações que servem para estabelecer 

os seus limites corporais. 

 

Como se constrói o objecto transicional? Para o explicar Winnicott remonta ao 

primeiro vínculo da criança com o mundo externo: o seio materno. Este, nas mães 

suficientemente boas, está presente na altura em que a criança necessita dele, criando uma 

ilusão de omnipotência e é vivenciado como se fizesse parte do seu próprio corpo. Uma 

vez alcançada esta omnipotência ilusória, a mãe deve progressivamente ir frustrando a 

criança, desiludindo-a de modo a que a faça sentir que o seio é posse da criança mas não é 

ela ("pertence-me mas não sou eu"). 
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O objecto transicional ocupa o espaço da ilusão. Ao contrário do seio materno, 

que não está disponível constantemente, é conservado a bel-prazer da criança. E ela quem 

gere a distância entre ambos. Quando não precisa dele deixa-o de lado, quando precisa 

dele, pode manejá-lo. As mães respeitam intuitivamente o apego dos filhos aos objectos 

transicionais. Não há mãe sensível que não se lembre de ter levado o ursinho do seu filho 

quando saíram de viagem ou que não o tenha dado se a criança precisava dormir uma 

noite fora de casa. 

 

O ursinho tem um papel importante na elaboração dos sentimentos de perda diante 

da separação da mãe, funcionando como defesa em relação à angústia, principalmente de 

tipo depressivo. Como estes objectos representam a mãe é essencial que esta seja 

vivenciada como bom objecto. Se dentro da criança, o objecto materno está danificado, é 

pouco provável que recorra com frequência a objectos transicionais. E possível ver que, 

quando a mãe se ausenta por um tempo prolongado diminui o apego ao objecto 

transicional. 

 

A partir do momento em que a manipulação do objecto transicional permitir à 

criança instalar um objecto interno bom e não danificado, deve progressivamente afastar-                   

-se do primeiro, permanecendo a nível mental um espaço intermediário entre o interior e o 

exterior. É neste espaço que se desenvolvem as actividades criativas do homem inclusive 

o processo analítico. Por exemplo, uma obra de arte, não é para o seu criador uma parte de 

si próprio mas também não está completamente fora de si. Todo o trabalho criador, 

artístico, científico ou religioso prossegue do espaço transicional. 

 

Segundo Meissmer, o conceito de fenómeno transicional e o seu papel na 

estruturação na área da ilusão, abre uma via para uma mais profunda exploração da 

experiência religiosa, a partir da psicologia. Por um lado, permite explorar as dimensões 

dessa experiência sem obrigar a uma postura truncada ou redutora da influência divina; ao 

mesmo tempo dá espaço para a avaliação de todos os factores psicológicos envolvidos. 

Cria o potencial, não só, para a análise dos determinantes infantis e patológicos de 

algumas formas empobrecidas da experiência religiosa, mas também, para a investigação 

de modalidades desenvolvimentalmente avançadas da fé e compromissos religiosos, 

maturos e integrados. 



 

 

157 

 

 

Como vemos Meissmer serve-se do conceito Winnicottiano de fenómenos 

transicionais e aplica-o à religião de modo específico, coisa já feita por Winnicott mas 

apenas em termos muitos gerais (Aletti, 2004). Meissmer focaliza-se em quatro aspectos - 

fé, representação de Deus, símbolos e oração - todos eles fenómenos transicionais. 

Divergindo de Winnicott, Meissmer não se centra nas funções dos fenómenos 

transicionais, como proporcionar conforto ou mobilizar a capacidade para o jogo, 

criatividade, simbolização e outras actividades levadas a cabo no espaço transicional. 

 

Meissmer prefere dar relevo à interpenetração de factores subjectivos e objectivos 

na constelação dos fenómenos transicionais, precisamente porque procura um lugar para a 

religião, que para ele não pertence, ao domínio da objectividade dos objectos físicos, no 

espaço e tempo, nem ao mundo subjectivo da fantasia ou da alucinação. A fé por exemplo 

tem um conjunto de atributos que a caracterizam como forma de experiência transicional. 

Representa uma trama onde o subjectivo e o objectivo se combinam. Embora o crente 

traga experiências pessoais e subjectivas para a fé esta não é totalmente subjectiva. O seu 

conteúdo está baseado em tradições e experiências colectivas organizadas por uma 

comunidade e relativas à natureza do mundo. Portanto, conclui, também os pólos 

subjectivo e objectivo da experiência contribuem para a substância da crença. 

 

A análise pode aplicar-se também à imagem de Deus. Os fenómenos transicionais 

são compostos, enquanto construções psicológicas, de elementos de experiência 

subjectiva. A imagem do ser divino, que cada homem modela para si, no interior desta 

área de ilusão, compreende elementos objectivos que derivam de várias fontes mas são 

regulados e sustentados por um sistema de crenças comunitário no contexto de dada 

sociedade. Dentro de um sistema religioso organizado, a igreja ensina e propõe um 

conjunto de conceitos que formam, no contexto dogmático, a ideia de Deus. Isto significa 

que a imagem de Deus, formada e mantida interiormente como constructo psicológico, é 

influenciada por elementos derivados da projecção do mundo interno das relações de 

objecto do crente. Tem por isso elementos idiossincrásicos correspondentes às qualidades 

inerentes ao self único de qualquer outro homem. Quer dizer que, em termos psicológicos, 

cada homem cria a sua própria imagem de Deus, mesmo que a seguir, esta imagem 

individualizada entre em contacto com a rede partilhada de crenças colectivas que 

delineiam o conceito de Deus comum ao grupo de aderentes à fé. 
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O mesmo tipo de raciocínio se poderia aplicar aos símbolos religiosos ou à oração 

e demonstrar as mesmas características transicionais no sentido que lhes dá Meissmer na 

sua obra Psicanálise e Experiência Religiosa. 

 

Voltando à imagem de Deus e à sua formação do ponto de vista psicológico, tema 

importantíssimo para a psicologia e para a religião, vale a pena debruçarmo-nos sobre a 

investigação de Ana Maria Rizzutto (1981) exposta em O Nascimento do Deus Vivo. 

Propondo-se pesquisar as origens possíveis da representação privada de Deus, Rizzutto 

recolheu informação sobre a história pessoal, familiar e religiosa de vários pacientes e a 

partir daí propõe um conjunto de importantes teses: 

1. A criança internaliza as suas interacções com o ambiente exterior em termos 

de um conjunto de representações objectais. Estas são fenómenos complexos 

que incluem sensações somáticas, afectos e conceitos. 

2. Estas memórias difusas são consolidadas em ainda mais complexos conjuntos 

de representações. Por exemplo, a representação materna pode ser amálgama 

de sentimentos relativos à protecção e carinho, o som e voz da mãe e a 

necessidade de a idealizar. 

3. Em cada criança há um filósofo latente e que se interroga sobre a origem do 

mundo o que implica a ideia de Deus necessária ao desenvolvimento 

psicológico, como resposta à existência de entes. 

4. A representação de Deus é o ápex do processo de consolidação da 

representação dos objectos num mundo interno coerente o que implica que é o  

garante da coesão do mundo interno da criança e está directamente relacionada 

com um sentimento de self estruturado. Religião como re-ligação da 

experiência psicológica, dos vários objectos internos ligados por este 

"cimento" psicológico do self. 
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A representação de Deus deriva directamente da experiência precoce de ser 

"espelhado" pelos objectos significativos e pode ser afectada se essa experiência não for 

bem sucedida. 

 

Uma implicação significativa e controversa da obra de Rizzutto é a de que a 

representação de Deus é universal e indispensável a todos e cada um em ordem a impedir 

a regressão infinita de questões sobre a origem do mundo e mais importante de modo a 

permitir consolidar os fragmentos representacionais do mundo interno. 

 

A imagem de Deus está lá quer a pessoa a utilize ou não para dar sentido à sua 

vida. O ateísmo é uma impossibilidade psicológica, segundo Rizzutto, que pergunta aos 

seus estudantes, quando estes afirmam que não crêem em Deus qual é o Deus em que não 

crêem. Estes respondem sempre provando que têm uma ideia de Deus em que não 

acreditam, isto é, de que a nível consciente não querem fazer uso. 

 

Descoberta importante de Ana Maria Rizzutto, fechando o ciclo da 

correspondência psicológica com a dimensão ontológica na qual Deus é o ser cuja 

essência implica a existência, ou seja, não pode não existir
67

. 

 

Apesar da grande distância dos pontos de partida, Rizzutto chega a algumas 

conclusões semelhantes a Jung. A religião é vista em ambos como um aspecto natural do 

desenvolvimento humano em vez de um estádio infantil a ser abandonado. 

Psicologicamente, a dimensão religiosa é inerente ao ser humano (Homo Religiosus) e 

longe de ser um sintoma patológico pode ser um sinal inequívoco de saúde mental. Para 

ambos, ainda, a função psicológica primária da imago ou arquétipo divino é a integração e 

a coesão da estrutura do self. 

 

É da representação de Deus que deriva o nosso ser, diz-nos a investigação 

psicanalítica contemporânea, reforçando o que as outras áreas do saber também tinham 

descoberto. Imagem de Deus, garante da nossa coesão psíquica, objecto para o qual o self 

converge e ao qual dá sentido. 

                                                 
67

 Descortinamos nestes resultados de Rizutto o equivalente psicológico do argumento ontológico de 

Anselmo de Cantuária e que tem um longo percurso na História da Filosofia mantendo defensores ainda nos 

dias actuais. 
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11. PSICOLOGIA DO SELF: HEINZ KOHUT E PAMELA HOLLIMAN 

 

A partir do seu lugar no Instituto Psicanalítico de Chicago, Heinz Kohut (1913-

1981) desenvolveu um trabalho notável de reformulação da metapsicologia freudiana e fê-             

-lo de modo tão profundo que Wallerstein (1998) ex-presidente da IPA se surpreendia por 

Kohut e seus seguidores, terem permanecido nesta organização quando outros, por muito 

menos, se viram obrigados a abandoná-la. 

 

De facto os trabalhos de Kohut começam a partir da sua experiência clínica com 

doentes diagnosticados com perturbação de personalidade narcísica, diagnóstico que em 

grande parte por sua influência acabou por ser reconhecido nas instituições psiquiátricas 

mainstream e incluído na classificação americana de doenças mentais DSM-III a partir de 

1980. 

 

Os pacientes narcísicos colocam problemas clínicos muito diferentes dos 

pacientes neuróticos a partir dos quais a psicanálise nasceu e desenvolveu, pelo que da 

modificação da técnica Kohut passou a uma reformulação progressiva da teoria que 

acabou por assumir contornos radicais, dando origem a uma escola psicanalítica que 

adoptou a designação de psicologia do self, conceito que já tinha sido trabalhado em 

termos psicanalíticos por Heinz Hartmnan, que o distinguiu do Ego enquanto instância 

intrapsíquica. Kohut não só nunca abandonou a IPA como, pelo contrário, foi assumindo 

cargos de importância crescente chegando mesmo a presidir à American Psychoanayitic 

Association. Não obstante os discípulos de Kohut estão organizados enquanto tendência 

autónoma, com as suas publicações entre as quais o International Journal of 

Psychoanalytic Self Psychology.  

 

Bleiclmar & Bleichmar (1992) destacam dois conceitos medulares na obra de 

Kohut: Os conceitos de self e o de narcisismo. Kohut afasta-se da ênfase posta pela 

psicanálise do seu tempo, dominada pela psicologia do ego, nas funções adaptativas desta 

instância psíquica e centra-se no estudo dos tipos de transferência que os seus pacientes 

desenvolvem, a partir da sua observação empática. 

 

Mais do que na análise propriamente dita, compreendida em termos clássicos, 

baseada na interpretação triangular dos tipos de angústia, pulsão e defesa, Kohut insiste 
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nos seus livros (2009,1977,1989) na importância da empatia, conceito já com uma longa 

tradição em filosofia e psicologia mas que Kohut põe em primeiro plano no âmbito 

psicanalítico. 

 

Inovações técnicas assim como novos conceitos teóricos são progressivamente 

introduzidos na obra deste autor inovador tais como a própria perturbação narcísica 

(desenvolvendo e modificando os trabalhos de Freud sobre o narcisismo) com 

características específicas, a estrutura bipolar do self (grandioso e idealizado), a distinção 

da libido narcísica da libido objectal com linhas independentes de desenvolvimento, os 

três tipos de transferência (especular, idealizadora e gemelar), um ponto de vista evolutivo 

a partir do conceito de objectos do self e uma teoria psicopatológica a partir das 

perturbações primárias e secundárias do self. 

 

Não é aqui o lugar para a explanação pormenorizada da conceptualização 

kohutiana, mas esta corrente teórica interessa-nos na medida em que oferece uma 

reconceptualização original das raízes psicológicas da religião. Apesar de o próprio Kohut 

ter escrito muito pouco sobre religião sabemos pela sua biografia, publicada por Srozier 

(2004), que pessoalmente, se interessava muito pelo assunto, pertencendo a uma Igreja 

Unitária depois de um périplo religioso que passou pelo protestantismo, que abandonou. 

 

Biograficamente Kohut é tal como Freud um produto de Viena do princípio do 

século XX, um caldeirão cultural de forte inovação artística, filosófica, política e 

científica. Exposto a esse ambiente não surpreende que Kohut fosse um homem culto, que 

podia citar com à vontade os clássicos da cultura greco-romana mas também os grandes 

nomes da cultura alemã como Goethe. 

 

Enquanto fazia os seus estudos médicos, foi analisado por August Ainchhorn, 

nome importante entre os pioneiros da psicanálise vienense. Precisamente quando termina 

o curso de Medicina em 1938, a Áustria é anexada ao Terceiro Reich e como tantos 

intelectuais oriundos de famílias judaicas integradas, Kohut vê-se obrigado a abandonar a 

Áustria e rumar em direcção dos Estados Unidos, terra da liberdade e de refúgio de todos 

estes cérebros fugidos da Europa e que tanto contribuiriam para o extraordinário 

desenvolvimento cultural e cientifico que este país conheceu após a Segunda Guerra 

Mundial. 
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Estabelecido em Chicago onde efectuou a sua especialização em psiquiatria, foi 

sendo reconhecido como um nome prestigiado no campo psicanalítico (nos anos quarenta 

e cinquenta a psicanálise era o paradigma dominante da psiquiatria americana) e começa a 

desenvolver a sua teorização própria. A ideia de self como centro da personalidade e das 

interacções com o Mundo dá o nome ao movimento da Psicologia do Self que tem hoje 

dimensões mundiais dentro e fora da IPA. 

 

Claro que as biografias dos grandes homens trazem sempre alguns aspectos 

censuráveis (quem os não tem?) e se não se reduzem a meras apologias descobrem alguns 

esqueletos no armário. A biografia de Kohu, em que Strozier trabalhou vinte anos, não é 

excepção (o mesmo já tinha acontecido, entre outros, com o próprio Freud, sobre cuja 

biografia correm rios de tinta, e com Melanie Klein), pelo que ficamos a saber que o 

teórico do narcisismo era ele próprio um membro da “espécie” que tão bem descreveu, 

muito preocupado com a importância das suas contribuições ao mundo e com o seu 

reconhecimento pessoal. A sua sexualidade proteica com um forte componente 

homossexual e o facto de ter sido seduzido por um adulto enquanto criança pré-púbere 

são revelados assim como o facto de um dos seus célebres casos publicados em 1979, As 

duas análises do Sr. Z ser provavelmente autobiográfico. 

 

No que diz respeito à religião, Kohut não se identificava como judeu mas referia-             

-se a si mesmo como gentio primeiro e, mais tarde, como cristão frequentando a missa 

regularmente. Segundo Strozier, Kohut compreendia a religião a partir das suas origens 

psicológicas, sobretudo em termos das motivações e necessidades humanas responsáveis 

pela criação das ideias religiosas com particular ênfase para a necessidade de idealização. 

 

Diz-nos Kohut que tem que haver algo idealizável, perfeito, que nos levanta e por 

Quem queiramos viver. Trata-se de uma experiência que toca no núcleo psicológico dos 

nossos primeiros encontros com a nossa Mãe majestosa, que nos levantava quando bebés 

e nos mantinha à sua guarda. Assim levantados imergíamos na grandeza e calma 

maternas. Claro que pelo que vemos estas ideias não se afastam muito das interpretações 

de Freud e Klein, reputados ateus, fazendo derivar a prontidão com que alguns adultos se 

ligam a ilusões religiosas das experiencias infantis do estar indefeso e dependente. Talvez 

a maior diferença em relação a Freud é que a figura idealizada em Kohut é a mãe e não o 
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pai, como queria o criador da psicanálise. 

 

Assim sendo porque seria que Kohut se apresentava como um crente cristão? 

Uma possibilidade avançada por Strozier é que se tratava de uma fachada que permitia 

disfarçar as suas origens judaicas. A própria Igreja Unitária, frequentada por Kohut não é 

em si cristã mas racionalista embora os seus membros se possam apresentar como 

cristãos. Tese talvez rebuscada apoiada numa carta a Anna Freud em que Kohut terá 

criticado o peso excessivo dos grupos protestantes no seio do movimento psicanalítico e 

falado do perigo de a psicanálise ser arrastada para uma interpretação de uma “cura pelo 

amor e outros processos de identificação“. 

 

Em nosso entender esta leitura não está suficientemente alicerçada, mas o mais 

importante não é saber se as convicções religiosas de Kohut eram genuínas ou não mas 

sim se as suas ideias permitem uma leitura original sobre a religião. Nas entrevistas que 

concedeu ao jovem teólogo Randall(1984),  já próximo do final da sua vida, Kohut refere-           

-se extensamente à religião de modo positivo. Diz-nos que frequentava a Igreja Unitária 

em Hyde Park e fez amizade com o pastor chegando mesmo a realizar sermões à 

congregação. Lia o Christian Century e pensava (uma ideia do próprio Freud e de Pfister 

como já vimos) na aplicação da psicanálise, como teoria psicológica de base, ao 

aconselhamento pastoral. 

 

Kohut defendia que não era possível, como fez Freud, aplicar à religião um 

sistema de medida científico. Só com critérios quantificáveis a religião surge como uma 

tolice. O domínio da religião não é o domínio da ciência tal como acontece com a arte. A 

função psicológica da religião é a de manter íntegro, sustentar e harmonizar o self. A 

própria psicanálise não deve pretender usurpar estas funções sob pena de assumir ela 

própria um cariz religioso substituto. A função da psicanálise é outra, é o 

desencobrimento da verdade psicológica. Esta quase perversão religiosa da psicanálise 

está na veneração excessiva que os psicanalistas dedicam aos seus gurus (como veio a 

acontecer ao próprio Kohut) coisa que não acontece nas ciências naturais. Na Física, a 

descoberta de novas leis depois de Newton não significa revoltar-se contra ele.  

 

A religião dá resposta a necessidades humanas nomeadamente a necessidade de 

idealização com já vimos. A idealização é central mas não podemos pensar, de modo 
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redutor, que se trata da única dimensão do self ou da própria religião. Deus proporciona 

uma cura da fragmentação de um self por natureza fraco e sempre ameaçado.  

 

Tanto os sermões como os rituais, os cânticos e de um modo geral a vida religiosa 

dá sustentação ao self, inspira e acalma. Ao contrário de Freud que partia da 

inaceitabilidade da ideia de Deus e depois procurava explicar a sua origem psicológica 

Kohut faz o caminho inverso, primeiro aceita Deus e depois procura as origens dessa 

crença nas experiência humanas. 

 

    Kohut interessou-se por teologia sobretudo naqueles aspectos que tinham a ver 

com questões de natureza psicológica. Vendo aproximar-se a morte devido ao cancro que 

o atormentava, fez equivaler a morte à ausência de empatia em termos psicológicos, 

empatia que considerava o sucedâneo da líbido freudiana. Estar morto psicologicamente é 

estar desconectado dos outros seres humanos e encapsulado dentro de si mesmo como 

acontece nos estados psicóticos. Por isso no momento da morte é importante continuar em 

conexão com os outros e que estes não se afastem. 

 

Kohut opõe o Homem Trágico ao Homem Culpado edipiano, culpado pelo desejo 

proibido. A morte não é temida como punição simbólica, como na angústia de castração 

mas por um sentido mais profundo por não permitir a actualização de todo o nosso 

potencial sobretudo quando é prematura. Já quando vem no final da curva de uma vida 

plena e realizada deve ser acolhida como parte do ciclo vital de morte e renascimento. A 

religião dá um sentido à grandeza da experiência colectiva que é em si eterna. 

 

Também o mistério teológico da graça divina é reinterpretado em termos 

psicológicos. Trata-se da ideia de algo que nos é dado, do nosso direito de estar aqui, e de 

que Alguém nos sustenta e até nos sorri. O salmo 84:11,12 exprime esta ideia com 

exactidão. 

 

Porque o Senhor Deus é um sol e escudo 

O Senhor dará graça e glória 

Não negará bem algum aos que andam na rectidão 

Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. 
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Assim como o olhar da nossa mãe nos proporcionou a coesão necessária ao self, 

assim podemos confiar na graça de Deus que estará sempre disponível, fluindo 

incessantemente. Fica aqui satisfeita a necessidade especular. 

 

Quanto à necessidade gemelar (o terceiro tipo de transferência) é satisfeita no seio 

da Igreja ou congregação onde comungamos com outros que tem a mesma fé. A religião 

proporciona uma experiência de comunidade. De não estar só. Embora também tenha una 

dimensão solitária. Nos rituais e cânticos sentimo-nos filhos de Deus irmanados na fé. 

 

Na sequência da investigação da religião pela psicologia do self, Pamela 

Holliman (2004) desenvolve uma linha interpretativa, aprofundado as ideias kohutianas, 

da religião como experiência self-objectal. 

 

Deixando claro que para a psicologia do self a religião não é compreendida a 

partir de um modelo teórico que a interpreta como defesa em relação às pulsões ou à 

manifestação de objectos internalizados mas sim como uma relação real com Deus, o 

sagrado, o cosmos ou alguma outra realidade para lá do mundo fenoménico espácio-

temporal. Isto significa que o estudo psicanalítico da religião irá investigar o modo como 

as crenças, experiências e práticas religiosas individuais reflectem a dinâmica activa na 

construção da experiência e também na estrutura profunda das suas relações 

internalizadas. 

 

Advogando, na continuidade com o que Kohut já tinha defendido, a aplicação da 

psicanálise ao aconselhamento pastoral, área até aqui, muito influenciada por Carl Rogers  

e sua terapia centrada na pessoa, Holliman vem dizer que há três aspectos centrais na 

psicologia pastoral em que é possível fazer pontes com a psicologia do self. 1) a 

centralidade da relação na psicoterapia, 2) o uso da empatia como método principal e 3) o 

primado da experiência intima, de proximidade. 

 

Nesta visão própria da psicologia do self as possibilidades de a religião 

desempenhar clinicamente um papel muito positivo no desenvolvimento psicológico são 

de quatro tipos: 

 

A) A experiencia religiosas pode fornecer uma estrutura compensatória 
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A religião é uma matriz que define os objectos do self aceitáveis. Muitas vezes 

observamos pacientes cuja estrutura do self é frágil e instável, no entanto devido ao seu 

impacto potencial em todas áreas da vida da pessoa, a experiência religiosa pode ser um 

recurso poderoso e às vezes único para definir e sustentar um self funcionante. 

 

Com o auxílio de um caso clínico, Holliman ilustra como seria um erro desafiar a 

verdade da crença religiosa de uma paciente, tendo sido pelo contrário trabalhada a sua 

ideação religiosa para fortalecer a estrutura do self de modo a que esta pudesse adquirir 

estabilidade e força. 

 

Se antes da terapia a paciente usava a religião de forma passiva esperando que 

Deus modificasse a sua vida, posteriormente foi tomando uma postura activa, procurando 

discernir que lições Deus lhe estaria a ensinar e aumentando a sua capacidade de 

autonomia baseada na esperança. 

 

Holliman conclui, a partir da sua experiência clínica, que quanto mais rígida a 

crença ou prática religiosa maior a possibilidade de que a religião seja para aquela pessoa 

compensadora e protectora de um sentido nuclear de self. Desafiar essa estrutura religiosa 

e pretender impor outros modos de pensamento sobre Deus ou mesmo querer dar primazia 

aos significados psicológicos numa perspectiva redutora vai aumentar a resistência ao 

tratamento ou levar à interrupção da terapia. 

 

B) A experiência religiosa pode contribuir para a coesão do self 

 

Por vezes, a religião é o ultimo recurso psicológico a que as pessoas, sob pressão 

psicológica intensa, podem recorrer para não entrar numa espiral de descompensação 

psicopatológica.  

 

É frequente na nossa própria prática clínica que pacientes severamente deprimidos 

nos afirmem que o único motivo que os impede de se suicidarem é a sua fé religiosa e o 

conhecimento de que à luz dessa fé se trata de um acto proibido e muito grave.  

 

Mesmo não sendo suficiente para proteger as pessoas de estados de ansiedade ou 
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depressão a imagem de um Deus benevolente e cuidador pode ser um factor determinante 

para a não progressão da sua patologia com afundamento no desespero. 

 

C) A experiência religiosa sã pode promover o desenvolvimento do self 

 

Verifica-se particularmente em pessoas que tiveram a oportunidade de crescer em 

comunidades que promovem uma fé nutritiva e estruturante. Os programas para crianças e 

jovens organizados pelas várias igrejas podem proporcionar experiências enriquecedoras 

de pertença, de se sentir bem-vindo, aceite e até especial, muitas vezes fazendo com que 

estes jovens se sintam melhor e mais seguros do que em casa, especialmente se provêem 

de famílias onde as necessidades especulares, de idealização e gemelares não são 

satisfeitas. 

 

D) A experiência religiosa pode proporcionar oportunidades de transformação. 

 

Kohut descreveu a transformação bem-sucedida do narcisismo em criatividade, 

capacidade de empatia, de comtemplar sem terror a própria impermanência, em sentido de 

humor e em sabedoria. 

 

Também na clínica se observa que os pacientes para quem a religião proporcionou 

experiências estruturantes do self, evidenciam este tipo de transformação espiritual, como 

a capacidade de auto-reflexão, perceberem-se diferentes e ao mesmo tempo em 

comunhão, e com uma reserva suplementar e última de sentido ao participarem em algo 

maior do que eles ao mesmo tempo que proporciona um profundo sentimento de paz com 

capacidade de focalização. 

 

Holliman descreve o caso de uma freira católica, com muita dificuldade de 

aceitação do seu passado de abuso incestuoso e da sua orientação sexual lésbica para ela 

inconciliável com a sua condição de freira. Aceitando esta sua condição tripla não como 

uma maldição mas como uma bênção, pôde entrarem contacto com Deus através de uma 

prática meditativa, interrogá-lo e readquirir um sentido de propósito, valor próprio e 

pacificação consigo mesma.              
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12. PSICANÁLISE RELACIONAL: A PROPOSTA DE JAMES JONES 

 

Considerada como o último rebento da psicanálise americana, a chamada 

psicanálise relacional, movimento ainda confuso, amálgama de diversas escolas, pode ser 

considerada a contrapartida americana à teoria das relações de objecto britânica. 

 

Tessier (2005) coloca o início da escola relacional na evolução de um programa 

de pós-doutoramento em psicanálise inaugurado na Universidade de Nova Iorque em 

1952 por psicólogos formados no William Alanson White Institute. A partir de 1970 o 

programa cinde-se em duas vias, uma mais tradicional, outra assente nas teorias 

humanistas e interpessoais de Fromm e Sullivan. Nesta última via fez-se sentir também a 

influência de Kohut e do Grupo Independente Britânico e acabou por se criar uma terceira 

via, já baseada nos trabalhos, entretanto publicados, de nomes como Greendberg e 

Mitchell, via esta doravante conhecida como escola relacional. 

 

Na realidade as origens da psicanálise relacional são mais complexas, para elas 

contribuindo um leque diversificado de autores tais como Hans Leowald , a chamada 

escola americana das relações de objecto de Greenberg e Mitchell, Heinz Kohut e a sua 

psicologia do self (analisada no capitulo 11), Otto Kernberg e seus estudos sobre 

patologia da personalidade, a corrente hermenêutica de Roy Schaffer e algumas outras 

contribuições, que fizeram da chamada New American Psychoanalysis a corrente 

dominante da psicanálise actual norte-americana. 

 

As suas características principais são a passagem de chamada one-person 

psychology para uma two-person psychology, o esbatimento das diferenças entre 

psicanálise e psicoterapias colocadas num contínuo expressivo/apoio, abandono da 

referência às instâncias da segunda tópica freudiana em proveito da descrição do 

funcionamento psíquico em termos de modelos interiorizados de relações de objecto, 

papel predominante reservado aos afectos na compreensão do processo analítico, 

acentuação da interpretação da transferência tal como se manifesta no aqui e agora da 

sessão, concepção global da contratransferência concentrada essencialmente sobre as 

reacções afectivas do analista em relação ao paciente, interesse marcado pelas passagens 

ao acto transferenciais e contra transferenciais (Kernberg, 2004). 
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Dentro deste movimento, marcado desde o início por um certo pluralismo, James 

Jones (1991;1996) vem propor uma leitura relacional da religião a partir destes novos 

desenvolvimentos da teoria psicanalítica. 

 

Considerando que a mudança de um modelo freudiano para um modelo relacional 

da natureza humana tem implicações tremendas na investigação das raízes psicodinâmicas 

da religião, apoia-se em grande parte nos trabalhos de Meissner e Rizzuto (já analisados 

no capitulo 10) para propor que neste enquadramento interpessoal a religião tem a sua 

origem psicológica na necessidade, que qualquer self coeso tem, de existir numa matriz de 

relacionamentos significativos. 

 

Um self coeso, para Jones, requer uma ideia de absoluto para espelhar e focalizar 

os processos integrativos desse self. Estes processos são facilitados tanto por religiões 

ocidentais como por experiências religiosas orientais. Jones dá um exemplo de certas 

escolas de Budismo tibetano em que os devotos visualizam o seu guru de várias formas, 

sendo o objectivo deste exercício experienciar a dissolução do self na presença do mestre 

em concordância com o ensino budista da transitoriedade do próprio. Acontece que antes 

da experiência de dissolução é necessário o reforço dos laços íntimos afectivos que ligam 

o aprendiz ao seu mestre de tal modo que a unidade mestre-discípulo é visualizada 

emergindo com o Buda e depois desaparecendo no vazio. O mesmo tipo de reforço dos 

laços interpessoais é necessário nas experiências religiosas hindus ou sufis. 

 

Uma visão psicanalítica relacional da religião vai dar menos ênfase aos motivos 

sexuais e agressivos subjacentes aos símbolos e comportamentos religiosos e vai 

focalizar-se sobretudo no modo como as formas religiosas dão corpo aos vários temas 

relacionais. Adicionalmente vão também centrar-se na experiência sobretudo de tipo 

afectivo consoantes com o desvio na nova psicanálise da pulsão para o afecto. 

 

Deste modo, a psicanálise relacional vai valorizar os laços afectivos com o 

sagrado, que revelam o mundo interno do crente. A imagem experiencial da realidade 

sagrada fundamenta o sentimento de quem nós somos. O crente que se sente seguro 

fundamenta essa segurança num Deus providente e protector. O crente que se sente 

culpado fundamenta esse sentimento num Deus punitivo. O crente que se sente estranho a 

si mesmo, fundamenta essa estranheza num Deus eminentemente distante e sonha com 
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um Deus objecto do self quente e terno. 

 

Do mesmo modo que as religiões também é possível reconduzir as diferentes 

correntes teológicas em confronto no interior das várias religiões às suas origens 

religiosas. Aqui saímos do campo da psicologia da religião e entramos da fronteira da 

teologia psicológica, campo fascinante mas que já extravasa a nossa investigação. 

 

Em resumo, uma perspectiva relacional da psicodinâmica da religião pode ajudar-          

-nos a entender que relações com o nosso mundo de objectos internos são tornadas 

conscientes pela linguagem do sagrado, por exemplo, como vazio e abismo e a imagem 

do self desaparecendo no oceano do ser. Que temas da organização psíquica são 

descobertos  ao ver a Virgem Maria flutuando numa nuvem, que relações introjectadas 

são actualizadas ao sentirmos que somos pecadores nas mãos de um Deus zangado e 

ofendido, por caminharmos sozinhos nos jardins de Jesus, ou por descansarmos nos 

braços da Grande Mãe. Ressoam aqui os versos do grande Pessoa: Toma-me ó Noite 

Eterna nos teus braços/ e chama-me teu filho”.        
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13. O DEUS SIMÉTRICO: LEITURA BI-LÓGICA DE RONALD BOMFORD 

(A PARTIR DE MATTE-BLANCO) 

 

 

Qualquer livro introdutório ou vocabulário de psicanálise explica que Freud 

descreveu dois modos de funcionamento mental a que chamou processo primário 

regulado pelo princípio do prazer e processo secundário (regulado pelo principio da 

realidade). 

 

Com o processo secundário estamos todos familiarizados já que corresponde a um 

tipo de funcionamento maduro, o pensamento comum, consciente, acessível á 

introspecção, predominantemente verbal e regulado pelas regras habituais de sintaxe e 

lógica (clássica).  

 

A grande novidade é a descrição de um outro modo de pensamento, original, 

primário, de acordo com o qual o Id funciona toda a vida e também o ego imaturo. A 

extrema mobilidade catéxica própria do processo primário determina duas características 

fundamentais. Em primeiro lugar a tendência á gratificação imediata característica das 

personalidades imaturas mas também das crianças pequenas. Em contrapartida, o 

processo secundário dá ênfase à capacidade de retardar a descarga pulsional até que as 

circunstâncias sejam favoráveis. Em segundo lugar, a facilidade com que o quantum 

energético pode ser deslocado do alvo original ou mesmo do modo de satisfação, no caso 

de estes caminhos estarem bloqueados ou inacessíveis, para tomarem vias análogas ou 

mesmo consideravelmente diferentes. Como exemplos desta segunda característica 

teríamos o bebé que suga o polegar como substituto do seio materno ou no adulto o pai 

que grita com os filhos porque não pôde gritar com o patrão no trabalho (já no processo 

secundário a ligação do investimento libidinal a um objecto é muito mais firme). 

 

No tipo de pensamento próprio do processo primário (visível por exemplo no 

sonhos) há ausência de conjunções negativas, condicionais ou qualificativas em geral. Só 

o contexto permite afirmar se temos algo que deva ser entendido em sentido positivo, 

negativo, condicional ou optativo. Podem aparecer expressões antagónicas substituindo-se 

mutuamente bem como coexistir ideias contraditórias (ausência do principio de não 

contradição da lógica clássica). 
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Neste tipo de pensamento, característico do inconsciente, é também frequente a 

representação por alusão ou analogia e o todo pode ser representado pela parte e vice-            

-versa (suspensão do principio da identidade da lógica clássica). Várias ideias diferentes 

podem ser representadas, por exemplo, por uma só imagem que teria assim um valor 

polissémico (Freud diria sobredeterminado) e a representação verbal não é usada de modo 

tão exclusivo como no processo secundário, havendo utilização de impressões sensoriais 

que podem substituir palavras ou proposições. Finalmente o pensamento do processo 

primário não conhece o tempo, fazendo equivaler passado presente e futuro. 

 

Se no adulto normal os processos primário e secundário coexistem predominando 

este último na vida corrente de vigília e relacionamento social quotidian,o o processo 

primário passa a predominar quando estamos tomados por emoções intensas, nos sonhos 

pela diminuição da vigilância egoica e, nos casos de psicopatologia grave, como nos 

fenómenos delirantes e alucinatórios das pessoas afectadas de psicoses. 

 

Apesar da sensação de estranheza que nos possa causar o processo primário, de 

facto estamos mais familiarizados com este modo de pensamento do que possa parecer á 

primeira vista. A falta de sentido do tempo e a tendência a representar ideias de forma 

não-verbal são experiências porque todos passámos na primeira infância antes de 

adquirirmos intuitivamente a noção de tempo e também antes de termos acesso á 

linguagem verbal. 

 

Quando falamos, apesar da redundância das nossas expressões, sempre caímos em 

situações de aspectos comunicacionais confusos, ambíguos e mesmo ilógicos o que dá 

origem a inúmeros mal-entendidos de que os humoristas tomam partido para provocar o 

riso. À medida que a sintaxe se relaxa, por exemplo por aumento de familiaridade entre as 

pessoas, assim as expressões se podem tornar mais ambíguas. Imaginemos que alguém 

pronuncia a expressão “eis o homem de quem se fala”, consoante os contextos pode ser 

interpretada como um sarcasmo, crítica, elogio, admiração ou ainda outras. 

 

Igualmente a representação de uma parte pelo todo, ou a utilização de analogias 

ou alusões são processos de pensamento utilizados na poesia ou mesmo na compreensão 

de temas difíceis devido ao seu elevado grau de abstracção. 
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Dois processos mentais muito visíveis na análise nos sonhos e característicos do 

processo primário são o deslocamento e a condensação.  

 

No deslocamento o interesse numa representação pode soltar-se deste e ligar-se a 

outras representações ligadas à primeira por uma cadeia associativa. Este fenómeno é 

tributário de um modo geral das várias formações do inconsciente sendo a própria 

transferência, em última análise, uma forma particular de deslocamento. O deslocamento 

está na origem das fobias, por exemplo, em que o receio do objecto inicial é deslocado 

para outro objecto com este relacionado, passando este último a assumir as características 

ansiogénicas ligadas ao primeiro e portanto a ser receado e evitado. Enquanto mecanismo 

de defesa o deslocamento é inconsciente pelo que a pessoa sabe racionalmente que o 

objecto fóbico não é perigoso mas não consegue evitar um intenso desconforto na sua 

presença ao mesmo tempo que desconhece a origem desse desconforto. 

 

Como outro dos modos essenciais do funcionamento inconsciente, a condensação 

consiste na representação unificada de várias cadeias associativas em cuja intersecção se 

encontra. É também no sonho que a condensação melhor pode ser posta em evidência, por 

exemplo, uma pessoa pode estar presente por constituir um ponto nodal, representando 

vários pensamentos do sonho. 

 

Directamente ligada a estas várias características do processo primário está a 

imperecível contribuição de Freud para a compreensão dos fenómenos psicológicos em 

geral e psicopatológicos em particular: o discernimento de que o sofrimento psíquico se 

expressa simbolicamente. Ao perceber que o corpo das suas pacientes diagnosticadas 

como histéricas literalmente falava através dos sintomas corporais (paralisias, anestesias, 

contracturas) e que estes sintomas requeriam não uma explicação neurológica mas uma 

decifração do seu significado simbólico, dando livre expressão ao conflito que lhe estava 

na origem, Freud revelou o seu génio, abrindo um continente inexplorado para a 

psicanálise.  

 

Também nos sonhos é evidente a representação simbólica embora do ponto de 

vista psicanalítico ortodoxo (ao contrário por exemplo da análise junguiana que faz uma 

extensa utilização dos símbolos) a lista do que pode ser representado por um símbolo está 
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centrada no corpo humano e especialmente nalgumas das suas partes, órgãos sexuais, 

ânus, aparelhos e órgãos internos ligados à excreção, seios e outros órgãos do próprio ou 

dos membros da família mais chegada como mãe, pai, irmãos ou outros membros 

significativos. 

 

As características do processo primário são intrigantes e têm provocado diversas 

tentativas de formalização. Uma dessas tentativas foi realizada por Lacan que vai tentar 

abordar o processo primário a partir da linguística estrutural cujos fundamentos tinham 

sido lançados por Ferdinand de Saussure no seu Cours de Linguistique General. Levi-          

-Strauss tinha acabado de o fazer no âmbito da antropologia e o trabalho de formalização 

de Lacan deu origem a uma escola psicanalítica muito influente em França e no 

continente sul-americano, embora considerado heterodoxo pela Associação Psicanalítica 

Internacional dando origem à expulsão de Lacan da IPA. 

 

A partir da expressão forte, quase um slogan “o inconsciente está estruturado 

como uma linguagem” Lacan entende os processos de deslocamento e condensação como 

análogos das figuras de estilo linguísticas, metáfora e metonímia, e procede a uma 

formalização sempre crescente do funcionamento mental por meio dos seus famosos 

grafos. Mais para o fim da sua vida procura ainda uma abordagem do inconsciente a partir 

da topologia. 

 

É nesta linha de formalização que se insere Matte-Blanco, psiquiatra e 

psicanalista chileno, que desenvolve uma linha de investigação do processo primário a 

partir da lógica, beneficiando dos desenvolvimentos entretanto ocorridos nesta disciplina. 

 

Matte Blanco nasceu no Chile em 1908 e estudou Medicina na Universidade de 

Santiago. Especializou-se em Psiquiatria e o seu interesse por Psicanálise levou-o a 

Londres nos anos 30 estudando com grandes nomes da psicanálise da época como Anna 

Freud, Melanie Klein e Ernest Jones. Paralelamente interessava-se muito por filosofia e 

matemática atirando-se ao formidável Principia Mathematica de Bertrand Russell e 

Alfred Whitehead que pretendiam resolver os paradoxos lógicos trazidos pelo conceito de 

Infinito. 

 

Após um período nos Estados Unidos, onde simultaneamente trabalhava a nível 
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hospitalar e frequentava seminários de lógica matemática regressou, em 1948, ao seu 

Chile natal para assumir a Cátedra de psiquiatria na Universidade do Chile. 

 

Em 1966 vai para Roma ensinar na Universidade Católica desta cidade, onde vem 

a morrer, não sem antes publicar os resultados dos seus estudos de toda uma vida: as 

obras seminais - The Unconscious as Infinite Sets em 1975 e Thinking, Feeling and Being, 

em 1988, onde expõe, na sequência das ideias anteriormente referidas sobre o 

funcionamento inconsciente, os princípios do que chamou lógica simétrica que caracteriza 

este funcionamento. 

 

Embora à primeira vista a combinação entre matemática e psicanálise pareça 

bizarra o génio de Matte-Blanco reside nesta combinação que começa por ser 

impulsionada no seu espírito pela tentativa de compreensão dos seus pacientes psicóticos 

partindo do principio de que o seu comportamento não é completamente irracional e 

caótico mas obedece a uma lógica cujos princípios havia que descobrir. 

 

Contrastando com a lógica clássica, de origem aristotélica utilizada pelo homem 

normal, na sua vida quotidiana - a que chamou lógica assimétrica - o inconsciente, cuja 

lógica predomina no funcionamento psicótico mas que também se manifesta em pessoas 

sem patologia, por exemplo nos sonhos, é regido por outros princípios, por uma lógica 

própria, que num primeiro momento Matte-Blanco aproximou da lógica que opera com 

conjuntos infinitos, entretanto descoberta. 

 

Chamou-lhe lógica simétrica, por motivos que já veremos, e tendo em atenção 

que todos os seres humanos funcionam em diferentes níveis e proporções, com as duas 

lógicas em paralelo, ora predominando uma ora outra, chamou a esta combinação, que 

permite perceber a psique na sua totalidade Bi-lógica. 

 

 

 

 

O PRÍNCIPIO DA GENERALIZAÇÃO 

 

O primeiro princípio da lógica simétrica é o princípio da generalização, que 
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afirma que o Inconsciente não opera com indivíduos mas apenas com classes das quais os 

indivíduos são membros. Uma experiência com um gato agressivo é entendida a partir da 

classe das coisas agressivas pelo que todos os membros da classe dos gatos são agressivos 

e daí a origem de uma fobia. As fobias são um bom exemplo porque para a racionalidade 

assimétrica aparece como absurda. A pessoa sabe que o gatinho da vizinha não é perigoso 

mas não consegue evitar sentir-se em perigo junto dele.  

 

Outro exemplo poderia ser as características da pessoa por quem se está num 

período de paixão, passando a ser-lhe atribuídas toda a classe de coisas adoráveis mesmo 

qualidades que manifestamente não tem, daí dizer-se que o amor é cego. 

 

Este princípio tende a tratar não só um elemento como uma classe mas também 

essa classe como uma subclasse de uma classe mais geral, estendendo a esta última classe 

as propriedades da primeira e continuando esta operação de inclusão e extensão ao 

infinito. 

 

Nesta lógica podemos entender o fenómeno já descrito por Freud nos sonhos em 

que a parte pode significar o todo. Mesmo na linguagem comum e principalmente na 

linguagem poética é utilizada esta chamada figura de estilo - a sinédoque - em que 

designamos o todo por uma parte como quando dizemos “quatro velas estão a sulcar o 

Tejo” ou a metonímia (equivalente ao deslocamento para Lacan) como quando dizemos 

“ele não pode ver uma saia”. 

  

Na lógica dos conjuntos inconscientes uma parte pode de facto ser igual ao todo. 

Tomemos o conjunto dos números naturais 1,2,3,4,5... E o conjunto dos números naturais 

pares 2, 4, 6, 8, … Fácil é perceber que este último conjunto tem metade dos elementos do 

primeiro. Mas como sabemos que um conjunto é maior do que outro? Fazendo uma 

correspondência biunívoca entre os elementos dos dois conjuntos de modo a que no maior 

conjunto sobrem elementos. Ora poderíamos fazer uma correspondência entre pares de 

elementos dos dois conjuntos até ao infinito assim demonstrando que os dois conjuntos 

são iguais (1,2), (2,4), (3,6)…. Nesta lógica um dos conjuntos é simultaneamente parte e 

igual ao todo, permitindo compreender como funciona o inconsciente. 
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 O PRINCÍPIO DA SIMETRIA 

 

Ainda mais importante para entendermos o funcionamento inconsciente é o 

princípio da simetria. Neste princípio o inconsciente trata todas as relações como 

simétricas. Dizer que por exemplo “a tia odeia a sobrinha” é o mesmo para o inconsciente 

que “a sobrinha odeia a tia“. Matematicamente a relação de igualdade é a mais simples de 

todas e é valido que se a=b então b=a. O inconsciente trata todas as relações como as 

precedentes pelo que nesta lógica dita simétrica porque se rege por este princípio se a 

maior que b então b maior que a. 

 

Obviamente neste princípio o senso comum é grosseiramente violado. Mas ao 

mesmo tempo permite perceber uma certa ordem no interior da irracionalidade. Matte-                    

-Blanco descobriu uma chave para o entendimento das operações inconscientes e 

descreveu um padrão regular no que aparecia como pura irracionalidade caótica. Esse 

padrão é a imposição da generalização e da simetria ao senso comum, ou ao que chama, 

por antonomásia, a lógica assimétrica. 

 

É importante perceber que a lógica simétrica não se aplica apenas na compreensão 

das psicoses mas está presente e actuante no quotidiano do homem comum não apenas 

nos sonhos, mas também na linguagem poética e na arte em geral, nas piadas e humor, 

nos trocadilhos e mais importante na lógica das emoções. Por exemplo se uma mãe disser 

a cada um dos filhos que o ama com todo o seu amor, de um ponto de vista assimétrico 

estaria a contradizer-se pois não pode dar todo o seu amor a cada um, mas teria que o 

dividir pelos vários filhos, cabendo a cada um deles uma parte. Mas na lógica simétrica já 

vimos que o todo é igual à parte pelo que aplicada às emoções não há contradição e a mãe 

está a dizer a verdade. 

 

Matte-Blanco consegue deduzir dos seus dois princípios da lógica simétrica as 

cinco características que Freud já tinha descoberto no inconsciente a saber: 

desconhecimento do tempo, deslocamento, condensação, não-contradição e equivalência 

entre fantasia e realidade. A relação do inconsciente com o tempo, que nos irá interessar 

adiante decorre do princípio de simetria na medida em que para o eixo do presente 

passado e futuro, antes e depois são tratados como simétricos logo equivalentes. 
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Que tem tudo isto a ver com Deus e a religião? Apesar de ser católico praticante 

Matte-Blanco não vai aplicar estas suas descobertas na compreensão dos fenómenos 

religiosos. Esse passo será dado por Rodney Bomford com ligeiras modificações da bi-

lógica do psiquiatra chileno. 

 

Em rigor, as intenções de Bomford extravasam a psicologia da religião e dirigem-           

-se para a uma teologia fundamentada na bi-lógica. O nosso autor, padre católico e 

psicanalista pretende encontrar respostas para as perguntas fundamentais que a filosofia 

da religião e a teologia têm posto incessantemente. Fala a fé cristã de realidades ou 

fantasias ficcionadas? Deus é real ou apenas um símbolo? 

 

Bomford quer responder tanto aos movimentos cristãos fundamentalistas da 

Direita americana, que agora intervêm na politica através do movimento denominado Tea 

party e que interpretam as escrituras de modo literal, como aos teólogos do movimento 

Sea of Faith ou da chamada Teologia da Morte de Deus que Lhe negam qualquer 

realidade para além da simbólica transmitida por este conceito. 

 

No seu livro mais importante, The Simetrical God, Bomford pretende alcançar 

uma compreensão da fé cristã em termos credíveis para o homem contemporâneo. Mesmo 

sabendo que poucos líderes religiosos apoiariam as suas posições empreende uma 

empresa gigantesca qual Aquino do século XXI.  

 

De facto, desde o seu início, a Igreja tem procurado o suporte teórico da filosofia 

para a explicitação da inteligibilidade da fé. De Platão a Heidegger muitos pensadores 

foram utilizados com este propósito, sendo talvez o expoente máximo o trabalho de S. 

Tomás de Aquino aprofundando Aristóteles ao serviço da fé. Para Bomford o grande 

problema é encontrar a filosofia adequada para falar ao homem do nosso tempo. Defende 

que nem o Aristóteles do Aquinense, nem o Platão de Agostinho nem o Heidegger ou o 

existencialismo de Bultmnan , Tilich ou Macquarrie exprimem a auto-compreensão 

humana do tempo de hoje. 

 

Já a psicanálise de Freud e seus continuadores e dissidentes, fala ao conhecimento 

hodierno e está omnipresente na linguagem quotidiana, na literatura e criação artística em 

geral, no cinema e ciências humanas e é já um quase lugar-comum do homem da rua. Se a 
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ideia de que o nosso pensamento e sentimento estão enraizados numa área inconsciente de 

nós mesmos é aceite sem reservas nos nossos dias então a psicanálise pode servir como 

fundamento conceptual para a compreensão actual da linguagem religiosa sobretudo na 

sua vertente cristã. 

 

O caminho da aproximação das características de Deus e do Divino com as 

propriedades do inconsciente foi trilhado em primeiro lugar por Victor Withe no seu livro 

Deus e o Inconciente de 1949. O facto de ser um seguidor de Jung e de a Igreja pré-             

-Vaticano II não estar ainda preparada acabou por limitar a sua influência. Claro que a 

ideia que é possível encontrar Deus no interior da alma humana sempre tem sido 

defendida por místicos mesmo dentro da tradição católica e evidentemente pela Gnose 

enquanto movimento paralelo à tradição ortodoxa cristã não deixando de exercer a sua 

influência sub-reptícia em muitas ideologias contemporâneas (Jonas,1957). 

 

Como ficou atrás explicado, Freud descreveu cinco características principais do 

inconsciente. Não pode passar despercebido a um teólogo que uma destas características é 

a da eternidade característica definitiva do Deus cristão. Podemos mesmo dizer que a 

ânsia do eterno é uma motivação nuclear da crença. Evidentemente que permanece um 

“espaço em branco” entre o inconsciente de Freud e as características da Divindade. 

Bomford propõe que é Matte-Blanco que permite preencher esta solução de continuidade. 

A partir da bi-lógica a linguagem religiosa, para muitos tida como absurda e 

incompreensível torna-se inteligível.  

 

Se, citando Shakespeare entender o louco, o apaixonado ou o poeta implica o uso 

especial da imaginação também o mesmo exercício se exige na compreensão do homem 

religioso sendo que a lógica simétrica lança nova luz na compreensão das quatro. Muito 

se torna claro e Bomford não hesita em tratar muitos pontos fundamentais da Doutrina 

relendo-os à luz da lógica simétrica. 

 

Para efeitos da nossa análise interessa-nos reter, num primeiro momento, não os 

aspectos específicos da fé cristã, como a Trindade, a Encarnação ou a Ressurreição, mas a 

elucidação que a leitura da linguagem e as experiências religiosas a partir da bi-lógica, 

como propõe Bomford, podem trazer para a compreensão das raízes psicológicas da 

religião - questão principal da nossa investigação -, pelo que vamos concentrar-nos no 
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paralelismo entre as características divinas tal como comummente descritas pela religião e 

as propriedades do inconsciente tal como encaradas pela psicanálise. 

 

Neste movimento pouca ajuda obtemos da imagem de Deus identificado com um 

tirano destrutivo e punitivo, enquanto aspecto de um Superego despótico como faz Freud. 

Nunca é de mais realçar que esse conceito de Deus não é o conceito da Teologia cristã 

ortodoxa. Já as características de Deus descritas pela teologia têm muito em comum com 

as características do inconsciente descritas pela psicanálise o que permite entrever uma 

iluminação mútua entre a teologia e a metapsicologia. 

 

Bomford defende que o Deus que os místicos procuram nas profundezas da sua 

alma pode ser identificado com as profundezas do inconsciente. O misticismo abre uma 

nova camada da vida psíquica que pode parecer estranha e até desagradável devido a não 

ser familiar. Mas como nos diz o místico espanhol, do século XVI, S. João da Cruz 

(Tonnelier, 1997) 

 

Quando o olho do amor se acostuma com a escuridão apercebe-se de que esta é 

luz e o vazio plenitude 

 

Entre os teólogos há controvérsia sobre a extensão da vida mística. Jonhson 

(1981), apelando à autoridade de Rhaner, defende que a jornada mística não é uma 

procura esotérica de alguns mas um elemento de toda a vida humana. Estes autores 

acreditam num chamado universal para a contemplação, olhando para o misticismo como 

o núcleo autêntico da vida religiosa à qual todos os homens, cristãos ou não, são 

chamados, coincidindo neste ponto com os trabalhos clássicos de Bergson e William 

James. 

 

A revisitação dos ensinamentos dos místicos que só conseguem exprimir o que 

experienciam em linguagem metafórica e aproximada, colidindo com a lógica clássica, 

passa a fazer sentido a partir da bi-lógica proposta por Matte-Blanco a começar pelos 

atributos da Divindade. O paralelo entre os atributos divinos e as características que Freud 

atribui ao inconsciente é marcante e suficiente para deixar claras as potencialidades desta 

releitura a partir da lógica. 
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O inconsciente de Freud é intemporal tal como Deus na sua eternidade. A teoria 

de Matte-Blanco permite também falar em ausência de espaço do inconsciente paralelo à 

Infinidade Divina. Deus está para além do espaço, mas esta afirmação é em si paradoxal 

porque “para além” é já uma expressão espacial. Se quisermos falar da relação de Deus 

com o espaço então deveríamos dizer que o espaço está em Deus e não que Deus está no 

espaço. Há um paralelo exacto entre as categorias de Eternidade e Infinidade, tempo e 

espaço. Tal como a eternidade dá origem a tudo no tempo a infinidade dá origem à 

ubiquidade no espaço. Deus está em todo o lado e em todas as coisas mas em nenhum 

lado e em nenhuma coisa em particular. 

 

O deslocamento e condensação, descritas por Freud, são relidos em Matte-Blanco 

como a equivalência da parte e do todo ou do elemento e do conjunto. O credo cristão 

defende em paralelo que Deus não tem partes é “simples” característica que se alarga a 

Cristo, enquanto segunda pessoa da Trindade, consubstancial ao Pai que quando está na 

hóstia consagrada está lá todo, mesmo que esteja também todo inteiro nas outras hóstias 

eucarísticas, o que evidentemente contraria as regras da lógica clássica mas não da lógica 

simétrica. 

 

Todos os místicos insistem na inefabilidade da sua experiência de união com o 

Divino. Esta experiência não pode ser dita porque a própria divindade é inefável. Diante 

de Deus apenas o silêncio é adequado. Mas se tentarem comunicar a sua experiência os 

místicos servem-se de metáforas e símbolos. Estes implicam amiúde a co-presença dos 

opostos e paradoxos inconciliáveis com múltiplos sentidos na linha da simbologia e sobre 

determinação freudiana. 

 

A bi-lógica não se limita a uma compreensão dos atributos de Deus a partir da 

linguagem mística refinada e analisada pelos escolásticos, mas pode também, num 

segundo momento, lançar luz sobre a figura de Cristo, aspecto central da fé cristã. Cristo é 

aqui visto como vindo cumprir as promessas do Antigo Testamento. Sobre o Jesus 

histórico e o que verdadeiramente se passou na sua vida pouco podemos saber já que nos 

Evangelhos o Jesus histórico está inextricavelmente ligado ao Cristo da fé. A 

compreensão dos primeiros cristãos estava ligada à segunda vinda eminente do Messias e 

do fim do Mundo. Como este não se deu a história de Cristo foi mitologizada. O 

Cristianismo passou a falar de Cristo como Deus encarnado o que significa uma 
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intervenção divina na História. O que realmente se passou não sabemos e para a fé não é 

importante. A fé não é sobre factos históricos mas sobre a origem do mito nos níveis mais 

profundos da mente humana. Com o tempo a reflexão racional sobre o mito levou à 

formação da Doutrina. A aparência de racionalidade não consegue, apesar de todos os 

esforços, esconder as origens míticas nem evitar os paradoxos. Os dogmas da Trindade e 

da Encarnação em particular estão dominados pela lógica simétrica e são uma expressão 

das suas leis. 

 

Cristo, alfa e ómega da evolução, na feliz expressão do grande cientista e teólogo 

Teilhard de Chardin (1998) é a manifestação mais sublime do Deus Simétrico.  
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14. SÍNTESE SISTEMÁTICA: A VIRAGEM DE PERSPECTIVA SOBRE AS 

RAÍZES PSICOLÓGICAS DA RELIGIÃO 

 

Black (2007) divide a evolução do posicionamento psicanalítico pós-freudiano 

relativamente à religião em três grandes períodos: um primeiro período correspondente 

grosso modo às décadas de quarenta e cinquenta do século XX, abrangendo a primeira 

geração após a morte de Freud (ocorrida em 1939); um período intermédio das décadas de 

sessenta e setenta e finalmente um último período da década de oitenta em diante. 

 

Na nossa investigação optámos por dar voz às vozes discordantes de Pfister e 

Zilboorg que se ergueram solitárias, quais fachos de luz na escuridão da condenação da 

religião do estatuto de psicopatologia colectiva. Com efeito, quer em vida de Freud quer 

nas décadas subsequentes, a prática dos psicanalistas era de subestimação das crenças 

religiosas dos seus doentes não hesitando em atribuir a sua subsistência ao facto de a 

análise não ter ido suficientemente fundo.  

 

É assim que os textos introdutórios em Psicanálise nos Institutos de formação 

sustêm no essencial o que Freud defendeu em relação à religião, analisando as suas 

crenças do mesmo modo que são analisados os contos de fadas, as histórias infantis, as 

fábulas ou as peripécias mitológicas. 

 

Brenner (1987) no seu texto introdutório amalgama sem solução de continuidade 

os mitos e lendas afirmando que brotam da mesma fonte que os contos de fadas e após 

discussão sumária da versão homérica dos mitos gregos passa ao que chama mitologia 

judaico-cristã e continua no mesmo tom falando da relação ambivalente entre pai e filho 

quer de Moisés quer de Cristo, insistindo nas conexões da religião com os aspectos do 

funcionamento mental relacionados com os motivos e conflitos inconscientes que derivam 

da vida instintiva da infância.  

 

As linhas sobre Cristo são elucidativas do tom geral da quase generalidade dos 

textos psicanalíticos ortodoxos  

 

Na estória de Cristo, os elementos de relação ambivalente entre pai e filho são 

descritos de modo complexo e disfarçado. Assim como na de Moisés, a ênfase principal, 
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explicita, está no amor do filho pelo pai e em sua submissão aos desejos deste. Jesus e 

seu pai são representados por uma identificação tão íntima que, no momento, são um e o 

mesmo. O herói nunca se rebela. Pelo contrário, é tão obediente à voz do Pai, que 

permite que Este o mate, após o que Jesus e Deus, filho e Pai, estão amorosamente 

unidos para sempre. Os temas de parricídio e incesto aparecem na estória mas, de certa 

forma, apenas perifericamente. Eles próprios não são atribuídos ao herói como motivos 

ou desejos próprios. Pelo contrário, são homens maus, judeus e romanos, que crucificam 

o deus Jesus. São eles que cometem o parricídio, não o herói, que de facto é a sua vítima. 

Quanto ao incesto, é apenas insinuado pela ideia de que o herói, Jesus, foi morto por 

causa do pecado original do homem, o pecado cometido por Adão e Eva ao terem 

relações sexuais no Jardim do Éden, apesar da proibição expressa do seu pai, Deus.
68

 

 

Na mesma linha, desenvolvendo estas ideias, por vezes de modo mais papista que 

o papa, são analisadas as várias religiões por diversos autores contemporâneos de Freud e 

com o seu beneplácito, entre os quais se destacam os trabalhos de Otto Rank que salientou 

que o nascimento virginal de Cristo era simplesmente, um exemplo típico de uma série de 

crenças semelhantes, que relacionou com certas ideias infantis características, de Ernest 

Jones, biógrafo e amigo íntimo de Freud, que defendeu a identidade essencial dos 

conceitos de Deus e do Demónio, inferindo que ambos derivavam de emoções 

enquadráveis no conflito do filho com o pai e também ligou o modo especial da 

impregnação da Virgem Maria com a concepção do coito típica da infância e Teodore 

Reik de quem falaremos na terceira parte. 

 

No seguimento desta perspectiva não surpreende que, no âmbito da prática 

clínica, Fenichel (1981), num texto fundamental didáctico de grande fôlego, possa ter 

escrito que à medida que os seus pacientes avançavam na análise ficavam gradualmente 

libertos da religião
69

 e a outra proeminente psicanalista Helene Deutsh lamentasse que um 

caso de uma freira que tratou com sucesso de uma neurose obsessiva não tenha chegado 

ao fim, apesar da remissão sintomática dado que a freira não abandonou a sua ordem nem 

a sua fé. 

 

Podemos acreditar que estas posições marcaram em definitivo os psicanalistas e 

                                                 
68

 Brenner (1987) p218 
69

 Fenichel (1981) p 316 
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psicólogos de orientação psicodinâmica de modo a que ainda hoje interfiram na relação 

com os seus clientes? Blasss (2004) defende que sim afirmando que a profissão de 

psicanalista é daquelas onde o ateísmo está mais difundido. Se consideramos que para ser 

psicanalista é necessário efectuar uma análise pessoal, orientada de acordo com as 

posições oficiais dos institutos de formação não podemos deixar de pensar numa certa 

“formatação” em relação a este tema. 

 

Este é um assunto crucial. Goldberg (1996) expõe três posições fundamentais 

com que no setting clínico os psicoterapeutas podem abordar as experiências religiosas 

dos seus pacientes. Podem fazê-lo ou de forma metafórica, ou fundacional ou funcional, 

consoante encarem a terminologia religiosa que lhe é comunicada como uma forma de  

linguagem poética (logo invalidando a experiência porque não é isso que o paciente quer 

dizer) ou  abordem as questões religiosas como qualquer coisa de que não se deve falar 

em análise porque não requer nenhuma compreensão posterior (transformando a religião 

em assunto não analisável ou incómodo) ou ainda encarem a religião como uma função 

objectal nutrida por uma matriz de significação no interior da qual o paciente vive. 

 

Pensamos que é neste último sentido que caminha a psicologia psicanalítica pós-           

-freudiana começando ainda em vida de Freud pelo trabalho seminal e muito profundo de 

Pfister, rebatendo um a um os argumentos freudianos e invertendo o ónus da prova na sua 

resposta a Freud no artigo Uma ilusão do Futuro já referido no capítulo 7, mas também de 

outro modo é o que faz Zilboorg, menos ousado, preferindo a estratégia do rei no conto 

oriental que dava razão a todas as partes em litígio. Zilboorg separa as águas através da 

engenhosa solução de utilizar o distinguo escolástico aqui aplicado à diferença entre 

psique (objecto da psicanálise que está certa neste domínio) e a alma (campo da teologia 

também certíssima no que à alma se refere). 

 

A fase de transição começa logo a seguir à morte de Freud com os trabalhos 

pioneiros de Fromm, que de um ponto de partida ateu já divide a religião em autoritária e 

dinâmica na esteira de dicotomias semelhantes de autores de outras áreas teóricas como é 

o caso de Bergson (divisão de religião estática e dinâmica) e Allport (divisão em religião 

intrínseca e extrínseca que deu origem a um instrumento de avaliação, questionário 

Allport, utilizado ainda hoje em investigações quantitativas) e na década seguinte de Erik 

Erikson que faz uma leitura da religião não como um problema mas como uma possível 
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solução para um conflito específico de cada idade do homem. 

 

Apesar destes importantes trabalhos precursores foram as ideias e conceitos de 

Winiccot, o grande filão de onde surgem os trabalhos mais importantes no âmbito da 

psicologia psicanalítica da religião. Os conceitos winicotianos de Espaço Potencial, de 

objecto transicional, a ênfase na relação de objecto, a reformulação do conceito de ilusão 

foram fundamentais para a inspiração e fundamentação das pesquisas de Meissner, 

Rizutto e Jones. Para estes autores a ilusão religiosa já não é um erro, mero resultado de 

wishfull thinking sem relação (ou até contradizendo a realidade) mas ao contrário um 

veículo que permite o acesso a essa mesma realidade. É no espaço da ilusão que o espírito 

humano é nutrido. Mesmo se a teoria das relações de objecto é hoje predominante nos 

meios psicanalíticos nem todos os autores concordam com esta visão que de alguma 

maneira considera e valoriza positivamente a religião. Leavy acusa estes autores de 

transformarem Deus num imenso ursinho de peluche e Blass, como veremos na terceira 

parte, de nesta transformação dos dois campos ambos saírem tão distorcidos que a questão 

da verdade, crucial para ambos, se perde. 

 

Numa linha paralela Bomford faz de Matte-Blanco o que Tomás de Aquino fez de 

Aristóteles e usa-o para a compreensão da natureza paradoxal da experiência religiosa. A 

bi-lógica pode permitir o acesso aos fenómenos religiosos cuja origem inconsciente 

obedece a um modo de funcionamento próprio. A intenção de Bomford, padre católico é 

claramente apologética e aqui já estamos no limite entre a psicologia da religião e a 

psicologia religiosa mas ninguém pode acusar o autor de não se situar no âmago da teoria 

psicanalítica. 

 

No que todos estes autores concordam é com a possibilidade de um 

desenvolvimento religioso ou espiritual saudável (mas também patológico na linha 

explanada por Freud) isto é protector da saúde mental em concordância aliás com diversos 

estudos empíricos desenvolvidos nas últimas décadas.        

  

 

.     
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TERCEIRA PARTE - OITO DÉCADAS DE ANÁLISE (1920-2011). 

EVOLUÇÃO DAS POSIÇÕES NOS ARTIGOS DO INTERNATIONAL JOURNAL 

OF PSYCHO-ANALYSIS (IPJ) 

 

Nos seus primórdios a psicanálise fala fundamentalmente alemão, situação que 

iria mudar com a chegada ao poder do Partido nacional-socialista. Divulgada 

fundamentalmente nos meios judaicos esclarecidos, grande parte dos membros da 

Associação Internacional fundada por Freud em 1910, vê-se forçada a deslocar-se para a 

Grã-Bretanha e para os Estados Unidos o que, como vimos, também acabaria por 

acontecer ao próprio Freud já muito doente. 

 

O centro de gravidade da associação desloca-se para os países anglófonos pelo 

que a partir de 1945 a sigla inglesa IPA referente ao nome International Psychoanalytical 

Association torna-se oficial.  

 

Entretanto o seu primeiro congresso já se tinha realizado muito antes, em 1908, 

reunindo 42 pessoas provenientes de seis países. O seu primeiro presidente foi 

ironicamente o mais célebre dissidente e criador de um movimento alternativo à 

psicanálise: o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Foi Freud quem praticamente impôs o 

nome de Jung pela tripla razão da sua envergadura intelectual, do seu prestígio nos meios 

psiquiátricos e principalmente porque através dele se diluía a crítica persistente de que a 

psicanálise era uma ciência judaica. Cerca de três anos depois da sua tomada de posse 

Jung rompe com o freudismo e renuncia à IPA seguindo os passos que, antes dele, já tinha 

seguido Alfred Adler. 

 

A IPA irá, até hoje, agrupar as sociedades nacionais de psicanálise (entre as quais 

a portuguesa) e manter uma lista actualizada dos seus membros em todo o mundo 

reconhecidos como psicanalistas. Suposta guardiã de uma certa ortodoxia e garantia da 

qualidade da formação, relativamente uniformizada dos seus membros, a IPA conhecerá 

diversas vicissitudes, entre proibições de funcionamento em diversos países totalitários e 

algumas saídas estrondosas entre as quais avultam as expulsões de Jacques Lacan, em 

França, e de Erich Fromm nos USA. 

  

Em acelerada perda de prestígio no Mundo ocidental em grande parte ligada à 
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curva ascendente de influência das neurociências nos meios médicos e das ciências 

cognitivas entre os psicólogos, a psicanálise conhece um novo fôlego nos países do Leste 

Europeu onde foi muitos anos proibida, e na América Latina onde concorre com a sua 

rival Associação Mundial de Psicanálise onde se agrupam os psicanalistas de orientação 

lacaniana. Mesmo nos Estados Unidos alguns psicanalistas muito influentes das correntes 

interpessoais, intersubjectivas e relacionais não estão filiados na IPA, devido à sua 

formação ter sido efectuada no prestigiado William Allison White Institute ou no curso de 

formação da Columbia University não reconhecidos pela IPA. 

 

A IPA teve sucessivamente quatro publicações científicas oficiais acabando por 

se fixar no International Journal of Psycho-Analysis editado desde 1920 por Ernest Jones 

em Londres. Foi esta publicação cujos números se encontram disponíveis on-line na rede 

EBSCO que optámos por analisar, na medida em enquanto publicação oficial poderia ir 

expressando as inclinações predominantes, em cada época, dos seus membros sobre a 

religião. 

 

Seleccionámos por meios informáticos todos os artigos com referências à religião, 

entre 1920 e 2012, num total de oitocentos e oitenta e quatro artigos e após análise dos 

resumos, efectuamos nova selecção dos artigos que se centravam especificamente sobre a 

perspectiva psicanalítica da religião num decepcionante resultado de 31 artigos cuja lista 

se encontra no Anexo I. 

 

Como se pode ver a religião é objecto de inúmeras referências esporádicas e o 

jornal tem estado atento à literatura que vai saindo sobre o assunto, assinalando-o nas suas 

reviews, por vezes extensas, mas foram poucos os autores que na esteira de Freud, que 

também publicou na revista o seu Moisés e o Monoteísmo, se interessaram em aprofundar 

o tema em artigos de fundo específicos e originais.  

 

Tendo em conta o número de autores e obras analisados na segunda parte deste 

trabalho podemos afirmar que o essencial da psicologia psicanalítica da religião passou ao 

lado do Internacional Journal of Psycho-Analysis. É, no entanto, possível perceber que a 

tendência geral de progressiva valorização como fenómeno positivo e até contributivo 

para o fortalecimento psicológico, em alguns casos, foi acompanhado pelos artigos desta 

publicação embora possamos também verificar que o pêndulo começa a deslocar-se 
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novamente em sentido inverso para uma posição mais equilibrada, nem crítica nem, 

apologética mas reconhecendo as diferenças e a necessidade de diálogo. Chamamos a 

atenção para o artigo de Bass, de 2004, muito crítica do conceito de ilusão avançado por 

Freud e retomado com outro sentido por Winiccot, defendendo que a leitura psicanalítica 

da religião a partir deste conceito prescinde do conhecimento ou pelo menos da procura 

da verdade, procura essencial quer para a psicanálise quer para a religião. 

 

Sigmund Freud morreu em 1939 quase duas décadas depois do início da 

publicação do International Journal. Pensamos que seria expectável que nessas duas 

décadas a inclinação dos artigos sobre religião seja de reforço das teses freudianas 

alargando-as a religiões específicas e a campos, porventura, não cobertos pelas obras até 

aí publicadas por Freud sobre o tema. 

 

Foi de facto o que aconteceu e curiosamente o primeiro artigo de fundo foi 

publicado em 1921 por Berkeley-Hill no artigo A Short Study of the Life and Character of 

Mohammed (1921a) sobre, nada mais, nada menos, do que uma análise da vida e carácter 

de Maomé. Ou o artigo passou despercebido ou a cena política internacional mudou muito 

desde a década de vinte porque não temos notícias de manifestações de indignação, 

bombas na redacção do jornal nem nenhuma fathah anunciada ao articulista; E no entanto 

este é bem explícito na aplicação da mais pura ortodoxia freudiana à religiosidade do 

Profeta.
70

 

  

Escrevendo a partir da Índia, ainda colónia britânica, Owen Berkeley-Hill insiste 

no rígido determinismo de todos os processos psíquicos descoberto por Freud e na 

continuação do seu propósito de submeter a uma dissecação
71

 psicanalítica a variedade de 

personalidades históricas e já que Karl Abraham tinha submetido o faraó egípcio 

Amenófis IV, que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, a uma análise “muito 

frutuosa” porque não fazer o mesmo com Maomé já que está muito mais próximo de nós 

temporalmente e existem abundantes registos sobre a sua vida? 
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 O próprio Freud já tinha feito uma referencia ao Islão em Moisés e Monoteísmo p139 considerando-a uma 

repetição imitativa da religião judaica em que a recuperação do pai primitivo produziu nos árabes uma 

exaltação da sua auto-estima o que levou a grandes triunfos materiais até esgotar-se por carecer da 

profundidade que tinha resultado, no caso do judaísmo, do assassinato do seu fundador, na linha defendida 

por Freud, como já vimos, de que Moisés foi assassinado pelo seu próprio povo. 
71

 Expressão do autor 
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Segundo o autor sabemos mais sobre Maomé do que sobre Lutero ou Milton e 

portanto sente-se habilitado a descobrir quase inevitavelmente um “prodigioso complexo 

paterno” envolvendo uma forte fixação na mãe.  

 

Estabelecendo ao longo de todo o artigo um paralelo entre o célebre faraó 

monoteísta e o grande Profeta árabe ficamos a saber que os desejos incestuosos do Profeta 

foram dirigidos a Amina, a Fiel, filha de Khuweilid, cujo nome surge diariamente nos 

lábios dos muçulmanos. 

 

É realçado que em ambos os homens os seus impulsos foram “imensamente 

sublimados”
72

 e estão na origem das religiões que cada um fundou. Foi por isto que 

Maomé afastou os deuses adorados por seu pai (que tinham nomes femininos 

respectivamente Al-Lat, Al-Uzza e Manah) e substitui-os pelo Yaveh dos judeus 

modificado “para encaixar na demanda das suas fantasias“. 

 

O autor analisa com pormenor o tristemente célebre episódio dos versículos 

satânicos, que não iremos aqui reproduzir por respeito para com o Islão, dado que se trata 

de um episódio motivo de escândalo para a Umma (comunidade de fé) e é suficiente 

referir que evidentemente vai concluir que é a tessitura do “Romance familiar” à volta do 

complexo de Édipo, que para o autor levará a uma intensa repressão dos impulsos sexuais, 

o que ficaria provado pela mais estrita castidade do Profeta, enquanto jovem, dada a 

fixação incestuosa e o interdito paterno. Claro que neste contexto vem a calhar que 

Maomé tenha casado com uma mulher cerca de vinte anos mais velha e já viúva duas 

vezes. 

 

Esta seria também a origem de Allah, uma fantasia cuja função seria substituir a 

autoridade e omnipotência paterna por uma figura única dotada de atributos gigantescos 

por quem o Profeta seria especialmente amado e protegido. A especulação chega ao ponto 

de defender que a escolha do nome Abrãao de um dos filhos de Maomé, falecido com 

cinco anos, filho de Maria, uma concubina copta, teve a ver com a fantasia de um pai 

severo e castrador, dado que, na Bíblia, o Profeta Abrãao está disposto a sacrificar 
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 Berkeley-Hill parece aqui inclinar-se para a origem da religião como mecanismo 

sublimatório o que, como já vimos, Freud só relutantemente admitiu preferindo atribuir-

lhe defesas mais patológicas 
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(castrar) o seu filho Isaac. 

 

No segundo artigo
73

 intitulado A Psycho-Analytic Study of the Christian Creed, 

também de 1921, é a vez de Cavendish Moxon alargar a mesma fórmula ao credo cristão. 

Este é visto como rico em símbolos do desejo inconsciente pelo que faz um apelo directo 

às “pessoas insatisfeitas e reprimidas que desejam um refúgio do mundo tal qual é”.  

 

Confundindo (tal como Freud mas de modo mais grosseiro) análise psicológica e 

realidade ontológica, afirma que a revelação não deve ser negada mas é a revelação dos 

homens que fizeram os deuses e não de Deus que fez os homens. Portanto a salvação é 

um facto psicológico enquanto promessa que agrada a um certo tipo de mente, que bem 

pode ser chamada de alma doente, porque claro a mente saudável não tem necessidade 

deste tipo de medicina nem desta aceitação infantil que corre a proteger-se na Mãe Igreja. 

 

Apesar de uma hostilidade não disfarçada o artigo tem o mérito de chamar a 

atenção para a figura materna e sua importância no desenvolvimento da crença religiosa, 

em detrimento na centração exclusiva no pai, no que será acompanhado muito mais tarde 

pela psicanálise a partir de Melanie Klein. 

 

Os seguintes quatro artigos foram escritos por Theodor Reik,( dois deles ainda no 

ano pródigo de 1921), que a historiadora da psicanálise Roudinesco (2006) descreve como 

uma figura infantilizada, quase patética, no seu desejo de agradar a Freud a quem via 

como um pai a quem era necessário agradar a todo o custo.
74

  

 

Sempre aproximando, ou melhor identificando religião e psicopatologia, Reik 

analisa respectivamente a evolução mística de Jakob Boehme em Mysticism and 

Occultism (1921) e distingue-lhe três fases patológicas sendo a primeira uma fase de 

depressão, caracterizada por auto-reprovação de tipo predominantemente sexual, a 

segunda uma fase de transição e finalmente uma fase maniforme com euforia, alucinações 

visuais e sentimento de felicidade obviamente ilusório, de natureza erótica “para além de 

qualquer dúvida”. 
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 Trata-se em rigor de uma review que incluímos dado o seu interesse 
74

 Reik, que não era médico, foi processado por exercício ilegal de medicina, por psicanalisar doentes, o que 

motivou Freud a escrever o célebre artigo a Questão da análise leiga em sua defesa. 
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Mostrando grande apreço por trabalhos analíticos anteriores, sobre a religião, em 

The Science of Religion (1921) para além dos do próprio Freud, são reconhecidos os 

trabalhos clássicos de psicologia da religião de Wundt e William James e depois citados: 

o já referido estudo de Abraham sobre Akhenaton, os trabalhos de Pfister e de Ernest 

Jones entre outros. Também destaca o Calvário como um tipo de “rito de puberdade”, o 

símbolo do peixe dos primeiros cristãos como uma representação sexual supostamente 

encontrada por Eisler nas religiões e mitologias de todas as raças, a “Neurose de Cristo” 

descrita por Stekel e constituída “pelo efeito de uma fixação homossexual feminina no 

Pai, como já realçado por Freud, e finalmente a aproximação entre os ritos religiosos e as 

neuroses de tipo obsessivo também na continuidade com o pensamento freudiano. 

 

Qualquer abordagem supostamente mais “simpática” para com a religião é 

fortemente rejeitada em The Therapy of Neuroses and Religion (1929) e nesse sentido 

Jung é criticado pelo seu suposto liberalismo mental que “representa mais uma 

dissertação religiosa e ética do que uma análise real” e mesmo Pfister é visto como tendo 

de forçar um compromisso entre o ministério pastoral e a psicanálise. Finalmente em 

Final Phases of Belief in Religion and in Obsessional Neurosis (1930) ilustra-se, como o 

título do artigo indica, a correspondência freudiana entre a neurose obsessiva e a religião.  

 

Um dos pilares da teoria psicanalítica é a sua perspectiva desenvolvimentista que 

descreve o desenvolvimento psicossexual humano constituído por um conjunto de fases, 

de maturidade crescente que, para Freud, eram sobretudo etapas de organização do 

funcionamento mental em função da evolução libidinal (Laplanche & Pontalis, 1990). 

 

Cada uma destas etapas do desenvolvimento da criança, caracteriza-se por uma 

organização da líbido sob o primado de uma zona erógena e concomitantemente pela 

predominância de uma modalidade de um certo tipo de relação de objecto correspondente. 

Freud descreveu assim as fases oral, primeira fase em que o prazer sexual estará ligado 

principalmente à excitação da boca e lábios que acompanham a mamada e a relação de 

objecto marcada pelas significações ligadas à oralidade (ingestão, ser devorado), anal, 

segunda fase em que a líbido se organiza em torno do erotismo anal pelo que a relação de 

objecto estará marcada por significações ligada à defecação e simbolismo das fezes, fase 

fálica, em que as pulsões parciais se unificam sob o primado dos órgãos genitais e a 
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organização genital, propriamente dita, após o período de latência, que se institui na 

puberdade. 

 

As fases oral e anal são referidas como pré-genitais correspondendo a 

organizações psíquicas imaturas, em cujas fixações se desenvolvem patologias ditas 

primitivas como as psicoses ou patologia limite, não atingindo a triangulação e o Édipo 

(daí serem também chamadas pré-edipianas), sendo pelo contrário as neuroses patologias 

ligadas à não resolução do complexo de Édipo e a maturidade psíquica a saída saudável 

deste conflito que funcionaria, para Freud, como organizador psíquico universal. 

 

Este esquema geral pode ser interpretado de modo rígido e hierarquizado, como o 

faz Bergeret (2006), com os seus diagramas fazendo corresponder a cada fase a sua 

patologia traumática, resultado de uma estrutura, que uma vez fixada é praticamente 

imodificável, mas também pode ser visto de uma maneira muito flexível com o faz 

Stolorow considerando que se trata apenas de referências teóricas com aplicação clínica, 

embora recusando toda a rigidez e até a universalidade. 

 

Na década de vinte obviamente entendia-se, com grande entusiasmo a 

aplicabilidade deste esquema de fases, não só ao desenvolvimento psíquico universal mas 

também às formações culturais pelo que não surpreende que após Freud ter supostamente 

posto a nu a origem da religiões judaica e cristã em diferentes modalidades defensivas 

relativamente ao conflito edipiano, alargando como vimos, este esquema ao Islão, que se 

procurem também correspondências noutras religiões de conflitos ligados às fases oral e 

anal.  

 

É o que faz, ainda em 1921, Berkeley-Hill que desta vez “ataca” o Hinduísmo em 

The Anal-Erotic Factor in the Religion, Philosophy and Character of the Hindus (1921b) 

e descortina um factor erótico anal na religião, filosofia e carácter dos hindus. E fá-lo 

precisamente através das observações de que existe no modo de pensar hindu um 

preocupação extrema com a limpeza e a purificação, muito superiores ao que podia ser 

observado em qualquer outra nação. 

 

Este investimento na ordem, através da observação ritual, e na purificação já tinha 

sido descrito por Freud como traços do carácter anal, que quando descompensado estaria 
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no lugar de pano de fundo propício á eclosão de uma neurose obsessiva, pelo que se para 

o autor é verdade que, em todas as raças e religiões, a concepção da moralidade tem a sua 

origem psicológica nas preocupações com a limpeza corporal, especialmente daquelas 

partes do corpo mais susceptíveis de contaminação pelos excrementos, os Hindus elevam 

estas preocupações ao seu grau mais elevado. 

 

Mesmo o tristemente célebre, sistema de castas (um termo de origem portuguesa, 

resquício das nossas viagens no século XVI pelas Índias) teria origem nesta preocupação 

com a ordem social e sobretudo com o medo de ser poluído o que deu origem à casta dos 

intocáveis que ainda hoje, no século XXI, sofre de atitudes discriminatórias. 

 

O desejo de autocontrolo, observável no Yoga, é também uma manifestação do 

complexo anal já que esta é uma preocupação típica desta fase em que as crianças são 

iniciadas na obrigação de controlo dos esfíncteres.
75

  

 

A correspondência com o erotismo oral coube ao budismo tibetano e foi efectuada 

por Jacques Schnier em artigo mais tardio, de 1957, mas em perfeita linha de 

continuidade com os artigos anteriores, intitulado The Tibetan Lamaist Ritual: Chod. 

Neste artigo o autor parte logo da convicção de que o conhecimento crescente dos 

processos psíquicos do id e do ego, descobrem que os mais altos conquistas da mente 

humana, tal como a arte, a filosofia e a religião, resultam de esforços para dominar 

impulsos inconscientes, tentativas de solução de conflitos internos exactamente como se 

encontra também nos padrões psíquicos referidos como comportamentos obsessivos ou 

histéricos. 

 

Partindo de um ponto de vista similar o autor investiga o ritual lamaísta do 

budismo tibetano conhecido como cho, que, segundo diz, é uma ordália muito bizarra, 

praticada por noviços e monges no caminho para a iluminação. Schnier fica mesmo 

surpreendido com a facilidade e transparência com que os factores inconscientes e 

manobras defensivas aparecem nas interpretações dadas pelos próprios lamas ao referir-se 

a este ritual. 

                                                 
75

 O autor não parece dar-se conta da sobre simplificação que efectua ao pronunciar-se sobre o Hinduísmo 

como uma religião unificada, visão com origem ocidental, que os ditos hindus não têm sobre eles próprios, 

nem parece conhecer a extrema variedade de modalidades religiosas que existem no solo indiano 

(Waterstone,1996; Delumeau, 1997). 
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Baseando-se em testemunhos oculares e descrições em segunda mão Schnier 

descreve o chod como uma espécie de mistério cristão representado por um único autor 

que é também a única audiência. Habitualmente tem lugar à noite, em locais associados a 

lendas terríveis ou eventos trágicos, como cemitérios ou locais ermos. 

 

O objectivo da experiência representada é atingir um estado mental em que o 

participante se vê rodeado por demónios do mundo oculto, que vão proceder de modo 

inesperado. Quanto mais vívidas forem as suas alucinações mais efectivos serão os 

resultados desta ordália.  

 

Antes da cerimónia os aprendizes devem aprender os seus papéis de cor. Devem 

também praticar a dança ritual em que os passos formam figuras geométricas. Tem 

também que aprender a manejar, de acordo com uma fórmula fixa, alguns instrumentos 

entre os quais um pequeno tambor e uma trompa feita de um fémur humano.  

 

A parte essencial da preparação diz respeito a um banquete aterrorizante que terá 

lugar no ritual solitário. Aí o aprendiz oferece o seu corpo para ser devorado por 

demónios esfaimados. Este banquete místico pode ser descrito da seguinte maneira: O 

participante sopra a sua trompa em chamamento do demónio, uma divindade feminina 

que é suposto personificar a sua vontade, é alucinada como saindo da região parietal do 

crânio e fica de pé manejando uma espada. Em seguida, hordas de demónios rodeiam-no 

para a festa constituída pelo seu próprio corpo servido aos comensais pela divindade que 

divide a refeição em fatias.  

 

Enquanto os demónios se satisfazem o participante recita a seguinte ladainha: 

  Durante séculos, no curso de vários nascimentos, eu tirei a vida a inúmeros 

seres vivos - pelo preço do seu bem estar e vida -  para serviço do meu corpo em comida, 

roupa e outros serviços (…). Hoje pago a minha dívida, oferecendo a destruição do meu 

corpo para mim tão caro. Dou a minha carne aos famintos, o meu sangue aos sedentos, a 

minha pele para roupa, meus ossos como combustível aos que sofrem de frio. Ofereço 

também a minha felicidade aos infelizes, o meu sopro para trazer de volta os mortos. Que 

me cubra de vergonha se hesitar em dar-me a mim próprio! 
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Este e outros rituais lamaístas são interpretados pelo autor como evidenciando um 

acting-out dramatizado de impulsos orais sádicos. 

  

Curiosamente a leitura psicanalítica das diversas religiões reproduz, presumimos, 

que a despeito da vontade consciente destes autores, o preconceito cultural da 

superioridade do homem branco ocidental (e da sua religião) sobre a cultura dos não-           

-brancos, tal com era também o paradigma dos estudos antropológicos destas décadas. 

Deste modo as religiões monoteístas, todas filhas de Abraão, corresponderiam a 

organizações genitais, ainda que soluções patológicas enquanto as religiões orientais 

seriam mais primitivas na escala do desenvolvimento psíquico cabendo-lhes conflitos 

orais e anais.
76

 

 

Ainda em 1922, Theodore Schroeder “explica” a experiência humana de contacto 

com o Infinito ou a união mística com o Todo, em Prenatal Psychisms and Mystical 

Pantheism, retomando o programa de comparação entre os processos mentais envolvidos 

nas experiências místicas e as limitações similares do psiquismo pré-natal. A experiência 

mística seria explicada como uma regressão ao funcionamento mental pré-natal em que 

hipoteticamente o feto se sentirá uno com o Universo (sem barreiras definidas entre o 

interno e o externo), fazendo o autor equivaler o espaço infinito à ausência de limites 

espaciais intra-uterinos.  

 

Em 1939, James Strachey, colaborador muito próximo e fiel a Freud, responsável 

pela chamada Standart Edition das sua obras completas, obra de referência através da 

qual Freud é lido em todo o mundo, volta à análise da figura, sempre fascinante de 

Akhenaton, em Preliminares Notes Upon the Problem of Akhenaton, a pretexto de novas 

descobertas arqueológicas sobre o faraó revolucionário. 

 

A descoberta recente para a época do chamado complexo de Édipo negativo ou 

inverso vai permitir uma leitura psicanalítica do faraó herético a partir de uma atitude 

passiva feminina em relação ao seu pai e à maneira como lidava com ele. Embora 

Akhenaton não tenha enveredado por um comportamento manifesto homossexual passivo 
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 Numa leitura mais atenta não seria difícil encontrar formas de ritualismo extremo entre 

os sacerdotes judeus, nomeadamente os saduceus do século I e observar as similaridades 

entre o Chod e outros rituais “orais” nas religiões ocidentais. 
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acabou por lidar com os seus impulsos femininos através de um padrão psíquico de tipo 

paranóide em que os impulsos libidinais e agressivos dirigidos originariamente ao seu pai 

foram clivados e projectados separadamente em objectos diferentes. 

 

Por um lado lá estava Aton, um imago totalmente benevolente cujas atitudes 

paternais não podem pôr-se em dúvida na medida em que é o procriador do Mundo em 

geral e do faraó em particular. Por outro lado, a componente destrutiva da sua relação com 

o pai foi projectada no deus tebano Amon e seus sacerdotes e, embora, não haja evidência 

directa de um sentimento de perseguição é razoável, segundo Straychey, atribuir a este 

sentimento a sua decisão de abandonar Tebas e fundar uma nova capital em Tell el-           

-Amarna. 

 

A outra metade do complexo de Édipo negativo - a identificação com a mãe 

manifestou-se já para o final da sua vida com a protecção homossexual concedida a 

Smenh-ka-re, que haveria de lhe suceder no trono, indicando uma atitude materna. 

 

Ainda no ano da morte de Freud, Kaufman vem discutir o significado dos delírios 

religiosos na esquizofrenia em Religious Delusions in Schizophrenia (1939). O tema é 

muito importante porque relaciona directamente a religião com a psicopatologia por via 

da doença mental mais grave, e também porque é bem conhecido que temáticas de 

natureza religiosa podem ser sintomáticas de várias condições psicopatológicas. Estamos 

aqui no domínio do que designamos por relações extrínsecas entre a religião e a 

psicopatologia. 

 

Kaufman coloca um problema ainda actual: Como distinguir uma crença religiosa 

“anormal” de uma crença religiosa sintomática de psicopatologia? Numa linha de 

pensamento em continuidade com o veredicto freudiano, o autor defende que não há 

diferença substancial citando em seu socorro Campbell (1926) que afirma que os delírios 

dos doentes e as crenças dos crentes ortodoxos estão mais intimamente associadas do que 

é usualmente reconhecido. 

 

A distinção estaria apenas, para o autor, na aceitação ou não por parte de um 



 

 

198 

 

grupo, pelo que um individuo que se considera um Messias ou Filho de Deus
77

, será 

considerado psicótico a não ser que um grupo o aceite como tal, admitindo embora que os 

factos que levam a esta aceitação ou rejeição grupal são ainda pouco claros pelo que o 

autor sugere que o estudo mais aprofundado dos delírios religiosos na esquizofrenia pode 

lançar luz sobre os fenómenos religiosos grupais. 

 

Nas décadas de quarenta, cinquenta, sessenta e setenta do século vinte, mantêm-se 

no International Journal a linha geral da visão freudiana sobre a religião. Compreende-se 

que esta publicação tenha levado mais tempo a incorporar as novas ideias que já 

fervilhavam a nível da literatura psicanalítica, dado o seu caracter de órgão oficial. Em 

boa verdade só na década de noventa encontramos artigos que se debruçam sobre as 

perspectivas da teoria das relações de objecto relativamente à religião. 

 

Em 1949 Sillman debruça-se sobre o monoteísmo e o sentido da realidade 

(Monotheism and the Sense of Reality). Sem de facto acrescentar nada de novo em relação 

ao que Freud já tinha dito sobre o assunto, Sillman interroga-se sobre o sucesso tão rápido 

que tiveram os cultos monoteístas desde a queda da civilização clássica. Relembra que 

Freud considerou a emergência de uma memória racial o factor determinante para que a 

ideia de um Deus único se tenha imposto. É o retorno da memória recalcada relativa ao 

assassínio do Pai pela horda primitiva conjuntamente com factores políticos e sociais que 

permite, segundo o autor, explicar o triunfo do monoteísmo. 

 

Caracteristicamente o autor comete o mesmo erro lógico (petitio principi) de 

Freud e defende que logo, a priori, qualquer investigação científica sobre a religião deve 

ser reconhecido que esta é um sintoma delirante, criada pelo homem devido à sua 

incapacidade de aceitar a realidade o que inevitavelmente impede a consciência de 

descobrir e aceitar as amargas verdades essenciais para a solução dos problemas impostos 

pela vida. 

 

Estamos portanto afastados da neutralidade científica e o autor não se coíbe em 

assumir que já sabe, à partida, a resposta às questões que vai investigar. Retoma portanto 

as soluções clássicas – pai protector exaltado, vínculo homossexual, wishfull thinking – 

                                                 
77

 Referência óbvia embora não assumida a Jesus Cristo. 
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embora haja uma observação interessante em que o autor repara que o monoteísmo 

absoluto nunca foi praticado por nenhum povo dado que sem seres intermediários (anjos, 

semideuses) o crente não teria nenhuma conexão com um Ser absoluto e seria, na prática, 

um ateu. 

 

No mesmo sentido se coloca a princesa Marie Bonaparte (1958), grande 

divulgadora da psicanálise em França, que prefere realçar a relação entre a religião e o 

medo da morte, numa linha mais existencialista do que propriamente psicanalítica
78

 em 

Psycho-Analysis in Relation to Social, Religious and Natural Forces. Se pensarmos que 

nos anos cinquenta o existencialismo era a corrente filosófica que fazia furor no panorama 

intelectual francês, não surpreende que sem o referir, Bonaparte relacione a religião como 

uma tentativa de fuga ao ser-para-a-morte heideggeriano, chamando na atenção para que, 

paradoxalmente, os crentes são mais frequentemente assombrados pelo medo da morte do 

que os ateus. Baseando-se em observações pessoais, sem citar nenhum estudo empírico, a 

autora assegura que no caso dos crentes, não se trata de medo do inferno (dado que já não 

acreditam no inferno) mas no próprio facto da morte. 

 

A defesa da acusação dirigida à psicanálise de que esta teria negligenciado as 

mais elevadas e nobres características humanas, ao mesmo tempo em que se lhe criticava 

o seu carácter não científico, discussões ainda actuais, coube a Levhy-Suhl em The Role 

of Ethics and Religion in Psycho-Analytic Theory and Therapy (1946). O autor sustenta 

que, ao contrário do que é acusada, a psicanálise vem lançar luz sobre a explicação 

científica dos problemas éticos da culpa e necessidade de punição, do remorso e da 

consciência moral e ainda das ideias religiosas de pecado e assassínio que estão 

inconscientemente vivas em todos nós. Quanto à acusação de não cientificidade o autor 

discorda dado que sustém o respeito da psicanálise pelas características do método 

científico, nomeadamente, o trabalho de indução a partir da observação e da experiência, 

o facto de as descobertas serem descritas de modo impessoal pelo analista sem 

valorizações éticas ou morais, o postulado de uma relação causal continua entre os 

eventos psíquicos, e a orientação de fazer derivar a diversidade de fenómenos psíquicos 

de um pequeno número de elementos. 

 

                                                 
78

 Freud já tinha, bem entendido, tocado nessa ligação, demasiado óbvia, quando fala da tripla função dos 

deuses.  
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Freud (1914), fascinado pela figura de Moisés, a quem dedicou, como já vimos, o 

seu último texto, escreveu um artigo sobre a escultura que representa Moisés actualmente 

exibida na igreja romana de S. Pietro in Vinculi. Eva Rosenfeld em The Pan-Headed 

Moses- a Parallel (1951) debruça-se sobre os enigmáticos cornos com que Leonardo da 

Vinci adornou a estátua, que hoje sabemos deverem-se a um erro de tradução da Bíblia na 

versão da Vulgata latina de S. Jerónimo que confundiu os feixes de luz do texto hebraico 

original com cornos, o que obviamente não impede que possa haver um significado 

inconsciente a desvendar. Para a autora, num exemplo de aplicação dos mecanismos de 

defesa individuais aos fenómenos colectivos, trata-se de uma sobrevivência do Deus 

Cornudo, adorado sobre a forma de touro um pouco por toda a Europa e Mediterrâneo e 

que é deslocado de Yahweh para o seu mensageiro Moisés. 

 

Suficientemente elucidadas, por Freud e seus continuadores, as raízes psíquicas 

inconscientes das crenças religiosas, punha-se logicamente a questão de como lidar com 

as pessoas devotas que espontaneamente procuram análise. O tema é discutido por Sandor 

Lorand em Psycho-analytic Therapy of Religious Devotees – ( A Theoretical and 

Technical Contribution) (1962). Tendo em conta o conteúdo dos artigos antecedentes 

facilmente adivinhamos que o autor concorda com Freud quando este defendia a 

submissão do conjunto das crenças na sua mistura de dogmas, consolação, proibições e 

restrições a uma análise genética sobretudo naqueles casos em que se verifica e existência 

de dificuldades neuróticas nomeadamente frustração, queixas somáticas, baixa auto-             

-estima e críticas a si próprio. Estas características derivam de experiências traumáticas 

precoces em relação às quais a religião não ajudou e só uma psicanálise que desoculte os 

verdadeiros valores morais do paciente, substituindo aqueles veiculados pela religião, 

poderá reduzir a culpa edipiana e as tendências masoquistas. 

 

Esgotadas as possibilidades de aplicação das ideias freudianas às principais 

religiões do mundo, nas décadas de vinte, trinta e quarenta é, em 1955, que Farrel reflecte 

sobre algumas dificuldades de cariz filosófico em Psychological Theory and the Belief in 

God. Neste extenso artigo pela primeira vez no International Journal se aponta uma 

dificuldade nas formulações freudianas sobre a religião quebrando o ritmo seguidista e 

laudatório. Esta primeira dificuldade é de cariz filosófico e radica na confusão falaciosa 

entre contexto de descoberta e conceito de justificação ou seja entre condições de origem 

ou emergência de um fenómeno e as condições de satisfação da realidade desse 
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fenómeno. Dito de outra maneira Freud parece concluir, a partir das origens inconscientes 

das crenças religiosas, elucidadas pela psicanálise, a inexistência real dos objectos dessas 

crenças o que do ponto de vista lógico não se segue. É verdade que o próprio Freud 

atribuiu um carácter de ilusão às crenças religiosas, dado que estas cumpriam a função de 

realização de um desejo, distinguindo ilusão de erro, como já vimos, todavia não deixa de 

concluir pela inexistência dos objectos religiosos (daí a aproximação a delírios). O autor 

salienta que há crenças que foram consideradas ilusões, no sentido que lhes dá Freud, mas 

hoje sabe-se serem verdadeiras como é um bom exemplo a crença alquímica na 

transmutabilidade dos elementos químicos, óbvia realização de um desejo, logo ilusória, 

mas simultaneamente bem real. 

 

Nos anos setenta John Klauber em Notes on the Psychologycal Roots of Religion, 

with Particular Reference to the Development of Western Christianity (1974) dá conta de 

alguns desenvolvimentos do movimento psicanalítico referente à religião, que tinham 

passado sem reflexo no International Journal até aí. Refere-se a insatisfação do próprio 

Freud com o seu O Futuro de uma Ilusão, fala-se da pouco convincente comparação com 

a neurose obsessiva e reconhece-se que a maior contribuição de Freud neste campo foi o 

reconhecimento do mito como meio muito importante de transmissão da cultura. 

Distingue-se também mito de fé definida por Tolstoi como a força pela qual vivemos e 

relaciona-se esta força com o cor irrequietum agostiniano. Reflectindo as tendências no 

interior do movimento psicanalítico de valorização das contribuições de Melanie Kein, o 

autor transfere a importância do pai (muito valorizado por Freud para quem Deus é um 

Pai exaltado) para a mãe. Se, segundo o autor, Freud não compreendia plenamente o culto 

das divindades femininas que apareciam como a Grande Mãe era porque segundo 

Winnocott a religião é um dos fenómenos transicionais que surgem no espaço potencial 

entre a mãe e o filho, e a fé é a confiança que corresponde ao conhecimento infantil de 

que, aconteça o que acontecer, os braços eternos da mãe lá estarão para o proteger. 

 

Em suma o argumento de Klauber é o seguinte: a fé religiosa tem as suas origens 

nas fantasias que a criança cria para justificar a confiança de que a mãe continuará a 

protegê-la e regular o seu mundo e estará lá - do ponto de vista infantil - para sempre. O 

grau de confiança em que será protegido dá-lhe a coragem necessária para ser aventuroso 

e explorar o mundo. As experiências que estiveram na base desta confiança deixam de 

estar acessíveis à consciência e só podem ser actualizadas por meio de símbolos, que são 
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tomados por verdades literais porque correspondem à verdade destas experiências. A 

religião vai assim permitir que a criança desenvolva uma confiança real na sua capacidade 

de sobreviver aos perigos psíquicos e por isso é tomada como prova do carácter 

individual. Consideramos este artigo de 1974 o ponto de viragem traduzindo o movimento 

de afastamento da ideias clássicas freudianas sobre a religião para a influência dos 

teóricos das relações de objecto, com a correspondente passagem do papel primordial das 

relações com o pai para a mãe e mais importante com o reconhecimento do papel positivo 

da religião na formação do carácter, pese embora as suas origens psíquicas em 

experiências infantis fora da consciência do crente. 

 

Este importante artigo é discutido por Milton Malev em Discussion of the Paper 

by John Klauber on “Psychical Roots of Religion” (1974) que sofistica a discussão 

distinguindo dois sistemas de pensamento que têm em comum o facto de que garantem 

protecção e segurança administrada por uma Divindade, omnipotente e omnisciente. Mas 

estas condições são oferecidas duas vezes: a primeira à criança muito pequena e 

totalmente dependente da boa vontade parental, sem que possa participar na sua protecção 

e, a segunda, já mais crescida e com a vivência de um sistema de gratificação e punições 

de acordo com o seu comportamento, pelo que depende da sua acção a aprovação 

parental. De modo arguto Malev nota a correspondência entre estes dois sistemas de 

pensamento e a controvérsia que divide a Cristandade desde pelo menos Santo Agostinho 

e que esteve na origem na ruptura protestante liderada por Lutero. De um lado, o luterano, 

a salvação é um acto gratuito de Deus, independente das obras ou seja do mérito ou 

esforço do crente estando mesmo, na radicalização calvinista, determinado desde todo o 

sempre; do outro lado, a posição católica e ortodoxa que defende que a salvação também 

depende das obras meritórias que serão avaliadas no juízo final. Passamos neste artigo de 

uma análise das várias religiões a uma discussão mais fina na elucidação das raízes 

psíquicas das várias posições teológicas no interior de cada religião. 

 

Como vimos anteriormente a interpretação freudiana da experiência mística foi 

objecto de crítica do prémio nobel de literatura Romain Rolland. Peter Hartocollis em 

Mysticism and Violence: The Case of Nikos Kazantzakis (1974) vem avançar uma leitura 

psicanalítica do misticismo pretendendo ir além da visão freudiana de que o misticismo 

seria a obscura auto percepção do domínio fora do ego pelo id. Partindo da análise do 

caso do importante escritor grego e místico Nikos Kazantzakis, o autor liga misticismo e 
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agressividade, propondo que o misticismo é a manifestação de um conflito intrapsíquico 

envolvendo a agressividade interna mais do que com a violência do mundo exterior. O 

enfoque na paz e amor da tendência mística seria motivada pelo desejo de reprimir o 

potencial do self para a violência. Quando esta manobra defensiva compensatória falha o 

ego é invadido por impulsos agressivos e em vez da experiência mística de união com 

Deus teremos um episódio psicótico demoníaco similar ao que acontece nas Bad Trips 

despoletadas pelas drogas psicadélicas. Seria o caso, segundo Hartocollis, de Nikos 

Kazantzakis, cuja vida e obra literária foram guiados por princípios místicos de incansável 

procura de amor e luz que em boa verdade escondiam, para esta leitura psicanalítica, 

impulsos agressivos particularmente evidentes na correspondência com a primeira 

mulher. 

 

Ainda no tema do misticismo Masson, Moussaieff & Masson revisitam o episódio 

da visita de Freud à Acrópole, descrito pelo próprio, em 1936, e onde sentiu uma sensação 

de perda de controle, um sentimento de estar a ser movimentado por um poder exterior a 

si mesmo. Para os autores de Buried Memories on the Acropolis: Freud’s Response to 

Mysticism and Anti-Semitism (1978), a origem destas sensações é a mesma das 

experiências místicas ou seja o místico procura não iluminação, mas protecção 

relativamente a perigos vivenciados no passado. E onde mais pode uma criança 

traumatizada encontrar protecção excepto nos braços de Alguém suficientemente 

poderoso? O místico, nesta visão como todas as pessoas traumatizadas está sob o domínio 

da compulsão de repetição, um componente que não é mais do que uma tentativa de 

anulação mágica.           

       

A partir dos anos noventa, mais de cinco décadas após a morte de Freud começam 

a surgir no Journal artigos que já não estão sujeitos às posições freudianas sobre a religião 

e a põem abertamente em causa, a partir das novas perspectivas criadas pelas teorias das 

relações de objecto. Estes artigos surgem com algum atraso em relação à bibliografia 

relevante se tivermos em conta que os artigos de Balint e Winicott são dos anos cinquenta 

e que a aplicação das ideias winicottianas à religião através de Meissner e Rizuto já 

analisados são dos anos oitenta. 

 

Black inaugura a nova visão com um artigo de 1993 intitulado What Sort of a 

Thing is a Religion? A View from Object-Relations Theory em que é explicitamente 
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assumida uma visão a partir da teoria das relações de objecto. Considerando que o 

conhecimento que Freud tinha da religião era superficial e literalista, o que explica a sua 

observação de que a proibição no Estado do Tennessee da teoria da evolução por parte de 

fundamentalistas revelava a consistência destes, o autor chama a atenção para a muito 

maior sofisticação psicológica revelada por William James ou mesmo Nietzsche ao 

tratarem do tema. 

 

Infelizmente a rejeição incondicional de Freud à religião acabou por ser formativa 

da atitude geral dos psicanalistas que acreditaram que a natureza da psicanálise era 

antitética da atitude religiosa. Ser religioso era equivalente a ser neurótico o que nenhum 

psicanalista quereria admitir em público.  

 

Ora a religião não é como Freud acreditava um conjunto de proposições literais, 

de tipo científico refutáveis pela evidência. É principalmente um sistema, construído 

socialmente, de objectos internos com uma função heurística mas não existência material. 

Diversamente dos objectos psicanalíticos os objectos religiosos derivam de uma tradição 

cultural definida e são elaborados para irem ao encontro da experiência dos adeptos. A 

sua função é conter os sentimentos, pensamentos e fantasias que emergem nos indivíduos 

e em tornar estas experiências compreensíveis.  

 

Por exemplo, a origem das entidades divinas politeístas constituem uma gramática 

que permite compreender certas experiências. Se me sinto espantado deve haver um 

motivo do meu espanto. Se sinto gratidão em estar vivo, deve haver alguém a quem estar 

grato. Se sinto medo da punição das minhas más acções devo admitir uma entidade 

julgadora e punitiva. O sentimento precipita a entidade.  

 

 O politeísmo tende à hierarquia e a hierarquia ao monoteísmo (embora como já 

vimos em artigo anterior nunca completo). Religiões mais elevadas tendem à integração e 

responsabilidade. Se sinto que estou tomado pela raiva, pânico ou desejo sexual, já não 

atribuo a uma influência externa mas à queda isto é a separação da unidade primordial, à 

separação de uma parte do Todo. A longa história de recaídas no politeísmo e adoração de 

outros deuses e infidelidade a Yaweh, tal como é contada no Antigo Testamento, dá uma 

ideia da dificuldade desta evolução. 
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Os objectos religiosos permitem ao crente falar de modo mais verdadeiro e 

relacionar-se com a matriz em que está situado o mundo humano. O seu valor psíquico 

deve ser julgado pelos efeitos a longo prazo na vida dos crentes à semelhança do que é 

feito com os objectos internos. 

 

Robert Paul em Freud, Sellin and the Death of Moses (1994) revisita os 

argumentos avançados pelo estudioso bíblico Ernst Sellin sobre a morte de Moisés e em 

que é suposto que Freud se tenha baseado no seu Moisés e o Monoteísmo e conclui que 

este se afastou em alguns pontos decisivos de Sellin e fê-lo porque a sua versão lhe 

permitia estabelecer uma analogia entre a História de Israel e o curso típico de uma 

neurose obsessiva. 

 

O autor brasileiro Franco Odilon de Mello (1998) em Religious Experience and 

Psychoanalysis: From Man-as-God to Man-with-God continua na mesma linha e após 

também constatar o descaso de Freud pela complexidade dos fenómenos religiosos sugere 

que as manifestações religiosas devem ser vistas não apenas à luz dos seus determinantes 

infantis mas também como o resultado de processos em que novos significados são 

atribuídos aos factos psíquicos. Neste sentido a psicanálise não estará tendo em vista a 

redução da religião às suas raízes inconscientes mas sim a uma reorganização da sua 

imagem de Deus no sentido de descoberta de novos sentidos e do crescimento 

psicológico. A proposta é de passar da imagem de um homem como Deus para um 

homem com Deus concluindo que se a psicanálise insistir em considerar a religião uma 

mera ilusão corre o risco de ser ela própria que se virá a estabelecer como uma religião 

substituta. 

                      

O primeiro artigo sobre a religião do século XXI no International Journal é  

Marion Milner, Mysticism and Psychoanalysis (2002) de Janet Sayers. A autora discorre 

sobre a vida e obra de Marion Milner que, de modo pouco usual, combinou misticismo e 

psicanálise. Através da sua auto-análise e do seu trabalho analítico com adultos e crianças 

ela chamou a atenção para a saúde mental e criatividade da experiencia mística, de ser um 

com o que está para além de si e dos outros, que ela algumas vezes chamava Deus outras 

o inconsciente e outras o id. Milner foi importante promotora da Terapia pela Arte na 

Grã-Bretanha e baseada em Winnicott e na divulgação do Budismo Zen efectuada por 

Suzuki, fala do Fundamento Divino do nosso ser, chegando num momento inicial a 
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abandonar o seu treino analítico por o considerar uma defesa patológica relativamente à 

realidade do Nada, ligando as suas ideias às do Místico do século XIII Mestre Eckardt 

também inspirador do Bion. A autora realça que Bion tem ideias similares mas 

contrastando com Bion, abstracto e difícil de entender, os artigos de Milner são 

imediatamente convidativos e acessíveis. 

 

Hans Leowald foi um teórico psicanalítico muito importante, considerado por 

muitos como o pai da psicanálise relacional, versão americana da teoria de relações de 

objecto britânica, embora concedendo mais espaço à realidade externa e às relações 

actuais em equilíbrio com as relações internalizadas. Leowald também avançou uma 

teoria do desenvolvimento egoico que segundo Jenifer Nields em From unity to 

atonement: Some religious correlates of Hans Loewaid’s developmental theory (2003) 

permite entender os aspectos da experiência religiosa que podem contribuir para o 

enriquecimento do ego, em contraste com os elementos defensivos e regressivos desta 

experiência que mereceram mais realce na literatura psicanalítica do passado. A ênfase de 

Leowald nos aspectos sintéticos em vez dos defensivos do funcionamento egoico forma a 

base da sua caracterização da sublimação como uma apropriação genuína abrindo assim a 

via para uma compreensão não-defensiva da experiência religiosa na perspectiva 

psicanalítica. Pode, a partir daqui, distinguir-se as formas patológicas, extremas, 

fundamentalistas analisadas adequadamente a partir de Freud e a dinâmica das formas 

maduras, saudáveis da fé lidas a partir de Loewald. 

 

O importante autor da órbita bioniana James Grotstein chama a atenção para o 

conceito de fé em O (zero) de Wilfred Bion um dos mais destacados, profundos e 

sofisticados autores da psicanálise pós-freudiana e pós-kleiniana. A riqueza dos seus 

conceitos tem levado a múltiplas interpretações da sua obra e em The seventh servant: 

The implications of a truth drive in Bion’s theory of O (2004) Grostein trabalhando a 

partir dos temas bionianos de verdade, sonho, função alfa e transformações em O, postula 

a existência de um instinto pulsional para a verdade que engloba a tendência 

epistemofílica (em direcção para o conhecimento) já identificada por Bion. A sua 

teorização inclui o que Bion chamava O, a Verdade absoluta, Realidade Última também 

associada ao infinito, ao númeno ou coisa-em-si kantiana e à Divindade no sentido que 

lhe dava Mestre Eckart. Segundo ao autor este postulado de O sugeriu a alguns 

psicanalistas uma viragem místico-religiosa do último Bion mas afirma que o próprio 
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Bion não era religioso e nas suas Cogitations (1992) refere-se à religião como uma ilusão 

não se considerando particularmente bem posicionado para exprimir qualquer opinião 

sobre a experiência religiosa ou mesmo mística. 

 

Como pudemos observar a partir dos anos noventa do século passado assistimos a 

uma viragem de cento e oitenta graus no pendor dos artigos do International Journal que, 

de altamente críticos anteriormente, passam a apologéticos distinguindo a religião como 

factor importante de promoção da saúde mental. Estar fechado à Transcendência é que 

passa a ser considerado patológico. No artigo Beyond Illusion: Psychoanalysis and the 

question of religious truth (2004) Rachel Blass examina criticamente a natureza positiva e 

reconciliadora relativamente à religião que se tornou paulatinamente prevalente no 

interior do pensamento psicanalítico nas últimas décadas. Blass mostra que esta atitude 

conciliadora assenta na aceitação da natureza da religião como ilusória por muito que se 

dê um sentido positivo a esta noção de ilusão. Deste modo passa a segundo plano um 

conceito central tanto para a psicanálise como para a religião pelo menos na sua vertente 

judaico-cristã – o conceito de verdade. Este conceito de verdade, especialmente a 

pretensão da religião de ser a portadora da Verdade, esteve na base da oposição entre a 

religião e a psicanálise mas paradoxalmente também fornece, pelo seu obscurecimento 

um acordo tácito e um campo comum entre as duas áreas. Blass defende que o diálogo 

frutuoso emerge através do reconhecimento das diferenças em vez da harmonização 

forçada no domínio da ilusão.  

 

A mudança da perspectiva psicanalítica sobre a religião traduzida na evolução dos 

artigos publicados no International Journal não impede que a psicanálise não continue a 

elucidar os fenómenos patológicos ligados ao fanatismo e à rejeição do outro pelo simples 

facto de ser diferente. É o que nos lembra Victor Manoel Andrade em The “uncanny”, the 

sacred and the narcissism of culture: The development of the ego and the progress of 

culture (2007) em que o autor motivado por dois episódios de rejeição do diferente no 

caso a declaração por um membro do parlamento brasileiro que a rejeição da deformidade 

física é natural e instintiva e também a reacção de alguns muçulmanos aos cartoons 

publicados na imprensa ocidental, classifica estes episódios como representantes do que 

Freud chamava o sentimento de estranheza (uncanny). Para Andrade a presença desta 

ilusão como suporte para as crenças dos povos civilizados actuais torna clara a influência 

inoportuna da influência de estados mentais primitivos em áreas onde já não deviam 
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prevalecer. O autor insiste na possibilidade defendida por Freud em desenhar um paralelo 

entre o desenvolvimento do ego (desde o narcisismo até às relações objectais) e o 

progresso da civilização ilustrado nestes casos pela persistência do pensamento mágico e 

omnipotente. 

 

No nosso estudo incluímos artigos que se debrucem directamente sobre a 

perspectiva psicanalítica da religião mas há também a considerar um modo indirecto de os 

dois campos se relacionarem. Os ensinamentos religiosos sobre comportamentos e 

preceitos morais podem cruzar-se com o que a psicologia, e mais especificamente a 

psicanálise, tem descoberto sobre o funcionamento mental humano. Um exemplo 

concreto é a função do perdão tratado por Henry Smith em Leaps of Faith: Is forgiveness 

a useful concept? (2008). Como é bem conhecido o perdão é sobejamente recomendado 

pelas religiões, em particular o Cristianismo (Lewis, 2008) que faz do perdão um dos 

ensinamentos essenciais expressos no Pai Nosso (perdoai-nos as nossas ofensas assim 

como nós perdoamos a quem nos tem ofendido). Também a chamada Psicologia Positiva 

insiste no perdão como instrumento precioso de promoção da saúde mental (Oliveira, 

2010). Utilizando vinhetas clínicas detalhadas, Smith contesta o que considera uma 

idealização do perdão e defende mesmo que este não tem lugar no trabalho psicanalítico. 

Embora conceda que clinicamente o conceito de perdão é sedutor, implicando um 

resultado comum a vários tipos de injúrias na verdade, segundo o autor, situações 

diferentes deveriam requerer diferentes soluções, não sendo o perdão mais do que uma 

operação defensiva, que não deve ser confundida com a reparação, processo psíquico 

inconsciente que se situa a um outro nível da vida psíquica. Para o inconsciente o perdão 

não existe de modo que se trata de uma qualidade adesiva do nosso pensamento 

consciente que ao mesmo tempo impede a apreciação pelo analista dos componentes 

agressivos do próprio trabalho analítico. 

 

Em continuidade com o sugerido no artigo anterior de Blass consideramos que, 

com este artigo, parece desenhar-se uma nova tendência, em que psicanálise e religião 

dialogam sem preconceitos de rejeição ou de subserviência, críticos ou apologéticos a 

priori, podendo encontrar-se nas suas conclusões ou, como é o caso do perdão, divergir. 

 

O último artigo analisado desta nossa série é na verdade uma curta review 

assinada por Jerome Winer  sobre o livro Mad and Divine: Spirit and Psyche in the 
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Modern World de Sudhir Kakar (2009). O livro recomendado pelo revisor, combina 

conhecimentos de psicanálise, sociologia, neurobiologia, filosofia, sabedoria e poesia 

ocidental e oriental. Afastando a ideia de que qualquer envolvimento da psicologia 

académica com a espiritualidade deve ser considerada suspeita o livro analisa os casos de 

vários líderes espirituais como o carismático guru Rajneesh, Drupkpa Kunley, Sawmi 

Muktananda ou Gandhi e conclui que, de facto, a análise da vida destes “santos” 

demonstra a presença de conflitos intrapsíquicos assim como a via da sua resolução. 

Nestes homens e mulheres mesmo a eventual psicopatologia (eventual episódio maníaco 

em Rajneesh, eventuais tendências masoquistas em Gandhi) são postas com sucesso ao 

serviço da espiritualidade e no caso do Mahatma (grande alma) do bem comum colocando 

esta energia sublimada em prol da Humanidade. 

 

Discussão e síntese dos resultados   

 

 

A tabela 1 permite uma vista de conjunto dos vários artigos de acordo com a 

categorização das grandes tendências das perspectivas psicanalíticas sobre a religião: 

 

É possível descortinar um movimento de expansão e aprofundamento das ideias 

freudianas sobre a religião, ainda em vida de Freud, e posteriormente entre as décadas de 

vinte e sessenta do século XX. Neste movimento as principais linhas de força que Freud 

tinha avançado são aplicadas a diferentes religiões específicas, do Cristianismo ao Islão, 

do Hinduísmo ao Budismo, passando por figuras históricas e líderes religiosos sempre na 

linha de patologizar a religião como manobra defensiva em relação a conflitos orais, anais 

ou edipianos. 

 

Principalmente na década de 70 encontramos artigos de transição, influenciados 

sobretudo por Winnicott, que consideram pertinentes as análises freudianas para casos 

individuais ou colectivos patológicos, mas consideram que a religião como fenómeno 

transicional pertence ao espaço potencial saudável de onde emerge toda a criatividade 

 

Esta última linha é muito desenvolvida na década de noventa e na primeira década 

do século XXI em que a religião é encarada de modo positivo, retomando-se as críticas a 

Freud formuladas por Rolland e Pfister e revalorizando-se os sentimentos de espanto, 
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maravilhamento, gratidão, protecção e confiança observados nos crentes e considerados 

protectores da saúde mental. A religião é vista como um sistema sustentado de objectos 

internos, construída socialmente. É adoptada uma atitude pragmática, sugerindo-se que a 

função positiva da religião deve ser julgada pelos efeitos a longo prazo na vida dos 

crentes. 

 

Um único artigo se coloca numa postura epistemológica, avançando a importante 

distinção entre o contexto de descoberta das raízes psicológicas da religião e o contexto 

da justificação da realidade dos objectos religiosos. Tratando-se de duas operações 

intelectuais distintas não se pode inferir a verdade ou falsidade das crenças religiosas a 

partir de investigações psicológicas mas é possível clarificar a sua função na dinâmica 

psíquica do crente. 

 

Na década actual parece descortinar-se uma ligeira tendência descomprometida de 

posições a priori em que os ensinamentos da religião e as descobertas da psicanálise são 

comparados e livremente discutidos podendo convergir ou não. 

 

Tabela 1 

Artigos que consideram 

sempre a religião uma 

manifestação patológica de 

conflitos infantis 

Cavendish, 1921; Reik, 1921a,1921b,1929,1930; Berkelley-Hill, 

1921a,1921b; Schroeder,1922; Strachey,1939; Kaufman,1939; 

Sillman,1949; Schnier,1957; Bonaparte,1958; Levy-Suhl,1946; 

Rosenfeld,1951; Lorand,1962,   

Artigos de transição 

considerando a religião 

normal ou patológica caso 

a caso 

Klauber,1974, Malev,1974; Hartocollis,1974; Masson, Moussaieff, 

Masson,1978; Andrade,2007 

Artigos que distinguem 

contexto de descoberta 

 e contexto de justificação 

Farrel,1955 

Artigos que valorizam 

positivamente a religião 

Black,1993; Paul,1994; Franco,1998; Sayers,2002; Nields,2003; 

Grotstein,2004 

Artigos que procuram o 

diálogo livre de posições 

 prévias críticas ou 

apologéticas 

Blass,2004; Smith,2008; Winer,2010 
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CONCLUSÃO: DO ENRAIZAMENTO À TRANSCENDÊNCIA 

 

Diz-nos Freud em algumas das suas linhas mais brilhantes: 

 

Em si a psicanálise não é mais religiosa do que irreligiosa. É um instrumento sem 

partido que pode ser usado por pessoas religiosas e laicas (…) ao serviço da libertação 

dos que sofrem. Eu próprio estou admirado por não ter sido pensado no auxílio 

extraordinário que o método psicanalítico pode prestar à cura das almas
79

 

 

Pfister, Zilboorg, Erikson, Fromm, Meissner, Rizzutto, Winnicott, Kohut, 

Bomford e tantos outros autores, por nós analisados, firmemente fundamentados na mais 

sólida tradição psicanalítica, chegam todavia a conclusões bem diferentes do Pai 

Fundador relativamente à religião, porque não baseadas em preconceitos pessoais ou 

influenciadas por condicionalismos histórico-culturais fechados, como as do vetusto 

mestre vienense, dando resposta à interrogação originária da nossa investigação. É da 

representação de Deus que deriva o nosso ser, diz-nos a investigação psicológica, 

reforçando o que as outras áreas do saber também tinham descoberto. Imagem de Deus, 

garante da nossa coesão psíquica, objecto para o qual o self converge e ao qual dá sentido, 

possível leitura dos abrangentes versos do grande poeta português Fernando Pessoa E 

Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. 

 

Terminámos o nosso percurso, próximos do ponto de partida, enriquecidos 

embora com os acontecimentos, vivências e desenvolvimentos da caminhada. 

 

O pensamento de Freud constitui um poderoso momento situado na encruzilhada 

da filosofia e da psicologia da religião. De que maneira? 

 

Disciplina ainda jovem que uns querem fazer nascer com Espinosa outros com 

Hume, a filosofia da religião consiste numa reflexão sobre a essência do fenómeno 

religioso, suas condições de possibilidade e valor de verdade. Nesta acepção ampla, de 

um ponto de vista histórico, a filosofia da religião atravessa um momento crítico que 

                                                 
79

 Freud (1909) p47 
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atinge o seu apex com Feuerbach e Nietzsche, pensadores que submetem a experiência 

religiosa a um impiedoso exame, denunciando como ilusórias as categorias e esquemas 

mediante os quais a consciência religiosa exprime as suas relações com o Absoluto. 

 

É nesta vaga em que tudo ameaça submergir que Freud já tardiamente se insere, 

não sendo o seu Futuro de uma Ilusão mais do que um sucedâneo tardio da Essência do 

Cristianismo, publicada quase um século antes. 

 

Assim como o seu amigo Strauss tentava demonstrar historicamente as origens 

ilusórias do Cristianismo, Feuerbach entregava-se à análise psicológica e antropológica, 

afirmando que Deus não passa de u m  mito em que se exprimem as aspirações da 

consciência humana. A alienação não é mais do que o facto de o homem se ver despojado 

daquilo que lhe pertence por essência, em proveito de uma realidade ilusória. 

Conhecimento, vontade, justiça, amor - todos estes atributos infinitos do ser do homem 

são projectados fora de si e objectivados num Ser fantástico, fruto da imaginação. O 

homem empobrece-se, esvazia-se das suas qualidades e afirma em Deus o que nega em si 

próprio. A religião vampiriza a Humanidade. 

 

São estas também as teses essenciais de Freud descontadas as diferenças de 

formação profissional dos dois homens. A explicação centra-se pois, à volta da projecção 

e da sua natureza alienante, patológica. Em suma, para Freud as ideias religiosas não são 

mais do que respostas aos mais antigos, intensos e urgentes desejos da Humanidade. Nada 

de mais verdadeiro e qualquer crente o admitiria. 

 

A religião pode certamente ser patológica, expressão de imaturidade psicológica e 

evidentemente contém sempre elementos projectivos, mas nada disto prova contra a 

autêntica experiência religiosa. Se a crença em Deus e a imagem que se forma dele pode 

certamente ser, em grande medida, influenciada pela atitude da criança em relação às 

figuras parentais, não se segue daí que Deus não existe. 

 

O problema reside nas limitações da psicologia. De um ponto de vista psicológico 

Deus, ou melhor, a sua representação exibirá sempre uma estrutura e conteúdo projectivos 

do mesmo modo que o amor entre dois seres humanos, em que cada amante projecta no 

seu amado (a) partes da sua própria imagem do que não se infere que este(a) é inexistente. 
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Não é possível reduzir a complexidade dos fenómenos religiosos à grelha de 

leitura psicológica e menos ainda psicanalítica. De todas as ciências aplicadas à religião 

foi a fenomenologia que mais longe avançou, recuperando no interior de uma radicalidade 

crítica a especificidade do movimento intencional que sustém os fenómenos religiosos. 

 

Se como procurámos mostrar na Segunda Parte , a psicanálise não está fechada à 

transcendência, mesmo nas suas formas mais actuais nunca conseguirá captar a essência 

da religião. Possui, porém um importantíssimo papel depurador de formas desviadas, 

patológicas, infantilizantes de experiência religiosa (patologia de dependência, segundo 

Fromm). 

 

O caminho da espiritualidade, que Freud atribuía ao monoteísmo, permite a 

compreensão da religião a partir da possibilidade de utilização das categorias humanas no 

encontro com a transcendência, operação legitimada, no caso do Cristianismo, cuja 

mensagem é de que foi o   próprio Deus que se fez homem. 

 

Ficamos a saber com Rizutto e Kohut que a ideia de Deus está do ponto de vista 

psicológico intimamente ligada à formação do Self e, ensina-nos Erikson, deriva da 

confiança básica adquirida muito precocemente na Relação. 

 

Percebemos também que a experiência religiosa não é em si nem normal nem 

patológica escapando a essas categorias adequadas a outro tipo de comportamentos e 

vivências. O seu carácter saudável ou mórbido vai manifestar-se em função do grau de 

maturação da personalidade. Por exemplo, a experiência religiosa de ser amado ou 

escolhido por Deus pode manifestar-se numa personalidade saudável através da confiança 

e sentimento de protecção nas vicissitudes da existência enquanto numa personalidade 

narcísica vai manifestar-se em sentimentos de ser especial , único ou superior e numa 

personalidade mais regredida de tipo psicótico pode fazer eclodir um delírio mistico-           

-religioso de ter sido chamado a cumprir uma missão através de poderes especiais 

inexistentes. 

 

Longe de serem incompatíveis, a religião e a ciência psicológica esboçam um 

entendimento profícuo (embora nem sempre convergente) a partir de uma supra 
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racionalidade, que engloba a lógica do inconsciente e de que, com Matte-Blanco e 

Bomford, apenas começamos a vislumbrar o sentido, porém já bem expresso na célebre 

frase de Tertuliano: credibile est quia ineptum est et certum quia impossibile. 
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APÊNDICE - CLARIFICAÇÃO DE UM POSICIONAMENTO PESSOAL 

 

Vai sendo cada vez mais comum, no âmbito dos estudos culturais e das ciências 

humanas, declarações de interesses por parte dos investigadores e a elucidação dos seus 

posicionamentos pessoais, prévios à realização de investigações permeadas de eventuais 

pressupostos ideológicos. 

Longe vão os tempos de uma certa ingenuidade epistemológica em que se pensava 

possível uma posição completamente neutra e isenta por parte do investigador, cujo 

distanciamento total em relação ao tema a investigar garantiria uma suposta objectividade. 

Em Ciências Humanas, mormente em Psicologia, o sujeito que investiga é 

semelhante ao “objecto” investigado, objecto este que se quisermos compreender 

cabalmente temos de o considerar já não como objecto mas como outro sujeito, com as 

mesmas características essenciais do investigador. 

Este imbróglio gnosiológico tende a arrastar as pesquisas psicológicas de uma 

suposta objectividade para a sua localização num campo intersubjectivo (entre dois 

sujeitos) mais consentâneo com a própria natureza da investigação. 

Se a clarificação dos pressupostos teóricos e pessoais, de qualquer investigação, é 

boa prática metodológica torna-se, em nossa opinião, mais necessário quando o tema é um 

assunto tão polémico, nesta nossa Europa secularizada, como a religião. 

Dado que uma das conclusões mais fortes da nossa investigação foi a de que a 

psicologia psicanalítica não permitia a Freud relegar a religião aprioristicamente para o 

limbo do infantilismo, pelo que houve nas suas posições clara interferência de factores de 

natureza pessoal, então não podemos incorrer no mesmo erro, tanto mais que estamos 

convencidos que os nossos resultados decorrem da própria investigação e não “da ordem 

das nossas conexões inconscientes”. 

Dito e compreendido o antecedente, pensamos necessária uma narrativa breve do 

percurso do nosso posicionamento pessoal sobre a religião, que naturalmente foi tomando 

matizes diversos no decorrer do tempo, imersos que estamos na dimensão da historicidade 

da realidade humana, que nos constitui, como bem o demonstrou Heidegger (1962). 
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Despertámos para os interesses intelectuais precocemente, aos oito anos, quando 

começámos a devorar as enciclopédias históricas referentes aos povos da Antiguidade, 

com especial interesse pela sua mitologia, e aos onze anos ficámos maravilhados com a 

leitura crucial de um livro de filosofia, encontrado na cabeceira paterna, cujo volume 

ainda conservamos. 

A esta precocidade não são alheios factores de natureza familiar, nomeadamente a 

filiação de um militar de carreira, carreira esta que imprime aos filhos características 

próprias (actualmente reconhecidas e objecto de estudos psicológicos, chamados na 

América de Military Brat), entre as quais um certo desenraizamento derivado de um estilo 

de vida nómada, acompanhando o pai de uma base militar para outra, dificultando a 

interacção com os grupos de pares. 

No nosso caso os livros surgiram como ersatz das amizades de carne e osso 

sempre transitórias (dado que nunca repetimos um ano lectivo na mesma escola até os 

treze anos de idade), o que foi reforçado tanto pelo dictum  materno, tantas vezes repetido, 

os livros são os nossos melhores amigos, como pela efervescência cultural de 1974 em 

que Portugal se abria á liberdade e ao debate politico-cultural. 

É ainda com emoção que recordamos o momento em que lendo e relendo esse 

livro introdutório à filosofia, descobrimos a possibilidade de compreender as conexões 

íntimas entre as coisas que nos rodeiam e em que o mesmo Mundo de todos os dias 

adquire pela reflexão uma espessura insuspeita. 

Só muito mais tarde no início da nossa formação em psiquiatria voltámos a sentir 

o mesmo frisson ao entrever a profundidade da mente humana, possibilitada pela 

psicanálise. 

A gula com que digeríamos entre os catorze e os dezassete anos tudo o que 

apanhávamos na área da Filosofia e Ciências Humanas (no início encorajados pela figura 

paterna que nas tardes domingueiras nos deu a conhecer entre outros Nietzsche e Bertrand 

Russel) levou ao planeamento adolescente de uma almejada, e já saboreada de antemão, 

carreira de filósofo, num segundo momento atalhada pelo bom senso parental, quando se 

aperceberam que as coisas já estavam a ir longe demais e consequentemente fomos 

chamados à atenção da realidade do País e da família, bem classe média, sem fortuna 

própria, o que obrigava a uma carreira segura, na Medicina, Direito ou Engenharia, caso 
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quiséssemos proporcionar à nossa futura família o mesmo conforto que usufruímos na 

família de origem. 

Dito e feito, já que a média escolar permitia ultrapassar a barreira dos temíveis 

(ainda hoje) numerus clausus, abortadores de tantas vocações e possíveis carreiras 

brilhantes e dedicadas, ainda com 17 anos iniciámos os nossos estudos médicos na 

Universidade de Coimbra, em parte influenciados pelo que lemos de Jaspers, que também 

escolheu Medicina porque se situava na confluência das Ciências Naturais e Humanas, 

sobretudo a especialidade de Psiquiatria que já estávamos decididos a trilhar. 

Completado o curso vem a carreira médica hospitalar e paralelamente a carreira 

docente (Deus sabe quão difíceis de conciliar) cujo decorrer posterior já aqui não 

interessa, dado que não se pretende a exposição de um curriculum vitae mas, isso sim, a 

explicitação de um posicionamento face à religião. 

Estes prolegómenos eram necessários porque quis Tiché, a Necessidade, que o 

livro com que iniciámos o nosso interesse pelo pensamento filosófico não fosse mais do 

que uma exposição didáctica do materialismo dialéctico de um obscuro O. Yakhot cuja 

argumentação politica não nos convenceu mas cuja postura filosófica, materialista e ateia, 

completamente fechada à transcendência, apresentada como consentânea com o 

conhecimento científico, então nos fez avolumar o caudal de dúvidas em relação a todas 

as “histórias“, de claro cariz mitológico, que nos são contadas pela Tradição Católica em 

que todos nós, Ibéricos, estamos imersos quer queiramos quer não. 

Histórias mirabolantes e fantásticas, não muito diferentes, na sua essência, dos 

relatos mitológicos de civilizações já desaparecidas. 

Julgámos encetar assim uma caminhada “esclarecida” que só toma por verdadeiro 

o que a Ciência a tanto custo vem demonstrando como tal, sem confianças infantis em 

“Aléns” míticos. Se então tivéssemos lido as posições de Freud sobre a religião, expostas 

e analisadas na primeira parte deste trabalho, não temos dúvidas de que teriam certamente 

a nossa mais veemente concordância. 

Permaneceram no entanto, no nosso espírito duas reticências, dois pontos 

obscuros, que não cessavam de nos interrogar e ensombravam a limpidez das nossas 

convicções materialistas e ateias (ou pelo menos agnósticas o que do ponto de vista 
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prático de condução da nossa vida quotidiana vem a dar no mesmo) “cientificamente” 

fundamentadas. 

Por um lado havia a figura de Jesus (o Jesus histórico não o Cristo da fé, se é que é 

possível diferenciá-los) de quem sentíamos, mesmo a contragosto, a sublimidade da 

mensagem. Lembramo-nos de, aos quinze anos, involuntariamente, numa reacção 

automática e incontrolável ter começado a chorar na primeira leitura solitária, por moto 

proprium do Sermão da Montanha. A Beleza do texto mostrou-se a si mesma como 

Verdade.  

Bem talvez o melhor dos homens mas não certamente Deus, reassegurávamo-nos e 

muito menos Deus encarnado, filho de uma virgem e anunciado por anjos, que morre e 

ressuscita qual deus mitológico da vegetação. 

Por outro lado não nos deixávamos de surpreender com a seguinte questão: Como 

é possível que os mais sábios, inteligentes e profundos pensadores de todas as épocas, 

tenham acreditado e falado de Deus, a mor das vezes colocando-O no âmago dos seus 

próprios sistemas de pensamento? Verdadeiro enigma quando falamos de pensadores, 

poetas e cientistas da estatura de Platão, Aristóteles, Dante, Descartes, Espinosa, Pascal, 

Leibniz, Newton, o Kant da Razão pratica, Bergson, Hegel, Kierkegaard, Pasteur, Tolstoi, 

Jaspers, Witgenstein, Heidegger (que na sua última entrevista nos diz que só um Deus nos 

pode salvar), Edith Stein, Ricouer, Withehead, Cherteston, Lewis e tantos outros (até 

Einstein, à sua maneira, se considerava profundamente religioso).  

Estamos a falar de homens e mulheres que se moveram nos mais altos cumes do 

pensamento, em todas as épocas históricas e não colhe o argumento da possível influência 

do controle eclesiástico (excepto talvez na Idade Média europeia) nem da pressão 

sociocultural, porque em cada época histórica, desde os Gregos, sempre houve outros 

pensadores (de menor estatura é certo) declaradamente ateus. 

O encontro com a frase de Francis Bacon, expositor do método cientifico moderno 

no seu Novum Organon, Um pouco de Ciência afasta-nos de Deus, muita Ciência 

aproxima-nos frase citada com aprovação entre outros por Pasteur (fervorosamente 

crente) e Einstein, este último maravilhado com a ordem no Mundo (condição de 

possibilidade da própria démarche cientifica), como muitos séculos antes já tinha ficado 

Agostinho, levou-nos a não adiar mais um repensar demorado sobre o que até aí parecia 
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definitivamente adquirido.  

Pensamos hoje que Wittgenstein, nas suas lições (Bouwsma, 2005), vem trazer luz 

sobre esta questão, ao colocar a religião num plano não gnosiológico mas existencial. Se 

bem o interpretamos, a religião não está certa nem errada, a sua verdade é de outra 

natureza, é uma verdade estruturadora de uma forma de vida. 

Só aparentemente, nos ensina devido aos aspectos enganosos da estrutura da 

linguagem, a proposição “Não acredito que amanhã vai chover” é semelhante à 

proposição “Não acredito no Inferno”.  

A primeira afirmação está num plano de conhecimento, talvez baseada em dados 

que possamos ter (da meteorologia por exemplo). A segunda está num plano existencial, 

estruturante de um modo de estar no mundo, sendo que a crença de alguém acreditar ou 

não no inferno não se infere da sua mera verbalização mas das opções que toma na sua 

vida (tem ou não em conta essa crença nas suas escolhas?). 

Esta distinção parece-nos iluminadora também para a Psicologia da Religião, na 

medida em que concordamos com o princípio estabelecido por Flournoy para esta 

disciplina psicológica, já no início do século passado, de exclusão da Transcendência, isto 

é, adopção enquanto investigador de uma postura de agnosticismo metodológico, nunca 

nos pronunciando sobre a realidade ontológica dos conteúdos das crenças religiosas, antes 

nos debruçando exclusivamente sobre a estrutura da experiência, suas eventuais conexões 

causais e significantes psicológicas e os comportamentos a que dão origem. Aqui estará a 

diferença crucial entre a Psicologia da Religião enquanto ramo científico da Psicologia e 

uma Psicologia Religiosa ou Pastoral que pretende utilizar os conhecimentos psicológicos 

no trabalho pastoral, de aconselhamento espiritual ou de orientação e pregação.  

Pessoalmente acreditamos na necessidade de uma Fé (religiosa ou ateia por muito 

paradoxal que possa parecer) que estruture o nosso projecto existencial e 

consequentemente vá guiando os passos do nosso trajecto histórico-vital. 

Fé no propósito de uma vida que tem um sentido último (mesmo que 

desconhecido) alicerçada na esperança enquanto atitude existencial, indispensável a uma 

vida que se vai actualizando e (porque não?) procura ser feliz.                    
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