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RESUMO

A partir das questões suscitadas pelo lilme FREUD, ALÉM DA ALMA,
realiza-se uma rellexão acerca do surgimento da disciplina psicanalftica.
Discute-se a trajet6ria de Freud na implantação desse novo saber e a
revolução que ele proporcionou no saber ocidental e, sobretudo, na con-
cepção de cura.

ABSTRACT

This article presents a rellexion about the origin 01the psychoanalisis
based upon the lilm: FREUD

Freud's trajetory while implanting this new branch 01knowledgement
and its revolution in the science, particulary concerning the "haling" con-
ception, is also discussed by the author •
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o filme Freud, além da alma baseia-se no roteiro que Jean-Paul Sartre es-
creveu para o cineasta norte-americano, John Huston, apoiando-se nos textos de
Ernest Jones sobre a biografia de Freud, assim como em textos do próprio Freud,
entre eles: Estudos sobre a Histeria (Freud e Breuer) e A Interpretação de
sonhos. Esta produção reporta-nos à atmosfera reinante em Viena, ao ambiente
intelectual do final do século passado, atmosfera da qual emergiram as primeiras
descobertas de Freud. Neste contexto, ele se destacou, principalmente, peia 110-

nestidade e coragem com que conduziu suas investigações. Estamos habituados
a conhecer Freud como o criador da psicanálise, sem nos darmos conta de tudo o
que nessa criação esteve envolvido.

O trabalho de um homem num dado contexto histórico, trabalho este nunca re-
conhecido pela austera Viena, nos trinta e oito anos que Freud lá viveu. Para ser-
mos mais exatos, essa cidade só lhe ofereceu intrigas e recusas e até mesmo
quando seu trabalho já era aplaudido em todo o mundo, manteve-se indiferente e
cheia de desprezo. É sabido, por exemplo, que Freud nunca obteve a menor con-
sagração oficial em Viena, nunca ocupou uma cátedra na universidade e por maio-
res e mais repetidos que fossem os esforços de grandes personalidades interna-
cionais, jamais ganhou o prêmio Nobel. Afinal, o burgo-mestre Lueger era declara-
damente anti-semita e presidiu, durante muito tempo, o destino daquela cidade,
simbolizando-a no que a mesma possula de reacionário e retrógrado. No entanto, é
o próprio Freud que nos apresenta, em A minha vida e a Psicanálise, (apud
Hobert 1968) uma narrativa de sua evolução cientrfica a partir de suas origens ju-
daicas. Isto é, foi Justamente a tenaz hostilidade de Viena, o seu tradicional anti-
semitismo que desenvolveram nele uma capacidade de desafio à opinião pública e
uma espécie de aceitação, a exemplo de seus antepassados, de exllio intelectual.
Fortaleceu-se por este meio em relação às crrticas e pôde manter sua autonomia
de pensamento intacta. É verdade, ainda que ele sempre se dissera radicalmente
ateu, afirmando, entretanto, sua pertença a um judalsrno dessacralizado e profundo
do qual se considerava um herdeiro direto.

Freud viveu assim um sentimento do qual nunca veio a curar-se, uma mistura
de amor e de profunda aversão pela cidade onde passou a maior parte de sua vida
e da qual recusava-se a "desertar". Para que concordasse em exilar-se em Lon-
dres, em 1938, quando os nazistas invadiram a Áustria, foram necessários "esfor-
ços desesperados" de seus alunos franceses e ingleses, particularmente, de Ma-
rie Bonaparte e Ernest Jones. Partilhou desse modo com Viena, os piores mo-
mentos da história da mesma, nos anos da Primeira Guerra e depois da guerra,
quando a fome assolava a Áustria, deixando-o privado de clientela e de recursos.
Aliás, a pobreza Já lhe inquietara a infância e adolescência, tendo continuado a ser
a chaga de sua vida.

Nesta atmosfera, foi, portanto, com horror e muita luta interior, que realizou suas
descobertas. Era de se esperar que se sentisse assim, quando só, sem ajuda,
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nem confirmações exteriores, deparou-se, em sua autoanálise, com o que vimos
a conhecer como complexo de Édipo. Não foi pequeno o preço que pagou quando
decidiu-se a continuar diante do que muitos recuavam, diante da criança com sua
verdade escandalosa de desejo e ódio apaixonados, descoberta dentro dele mes-
mo. Só uma outra paixão, mais ardente ainda, para sustentar essa busca e enco-
raiá-lo a prosseguir - a paixão de saber. Devemos reconhecer, no entanto, que não
foi por acaso que o criador da psicanálise veio a morrer, em 1939, de câncer na
boca e na mandlbula, um câncer justamente na boca, algo que corróia e lhe fazia
finalmente calar. Ousamos aqui supor uma certa culpa inconsciente em Freud, por
ter dito aquilo que não despertava somente uma resistência intelectual, mas que
acordava forças afetivas violentas com seus conteúdos a exercer um efeito espe-
dfico sobre as paixões não só dos sábios, mas dos homens em geral. Não foi à
toa que Freud referiu-se à psicanálise como "peste" numa conversa com Jung ao
chegarem à América. No entanto, a sua persistência em um trabalho arduamente
elaborado durante 40 anos, legou-nos a compreensão da vida como um fenômeno
pleno de sentido, até mesmo naquilo que se nos apresenta como seus dejetos e
produtos marginais. A psicanálise veio, assim, a ter o que dizer sobre todas as
manifestações da vida, sobre aquilo que a vida cria no que diz respeito a formas,
sistemas, idéias e sentimentos, e, assim também, foi que veio a proferir suas pa-
lavras sobre a morte, sobre o desejo de retornar a um estado anterior, ao inorqàní-
co.

Com a descoberta do inconsciente, Freud apud Robert (1968) pôs o dedo na
ferida nardsica do ser humano, como já haviam feito Copérnico e Darwin. Ele nos
fala sobre isto, em 1917, em seu texto Uma dificuldade da psicanálise. O pri-
meiro dos três graves golpes sofridos pela humanidade, foi desferido por Copérni-
co com a afirmação de que a Terra era menor que o sol e que girava em torno dele,
este foi o golpe cosmológico. O segundo, realizado por Darwin, foi o golpe biológi-
co, pois com a Teoria da Evolução, o homem era uma espécie entre outras. O ter-
ceiro golpe deveu-se à psicanálise e foi de ordem psicológica. Tlnharnos a partir
dar que nos haver com o incômodo de admitir que apesar de todas as aparências e
crenças, o homem nunca era senhor de si mesmo. Com isso, Freud não só feriu o
orgulho humano, mas operou um verdadeiro corte epistemológico. O que a teoria
do inconsciente veio a representar foi um rompimento novo e definitivo da atitude
antropocêntrica em relação ao mundo exterior. Copérnico destrutra o antropocen-
trismo no sentido cosmológico espacial, mas o antropocentrismo psicológico tei-
mou em sobreviver. Nos séculos XVII e XVIII, a mente reflexiva era para os filó-
sofos racionalistas o centro do universo. Descartes, com a Dúvida Metódica, ensi-
nou que nada é certo, a não ser os nossos próprios pensamentos, apreendendo "o
seu eu penso na enunciação do eu duvido" (J. Lacan, Seminário 11, "Da rede dos
significantes", pago 47). Sua doutrina conduziu em linha reta à tese Kantiana coe-
rentemente antropocêntrica: o mundo tal como o vemos depende da mente e suas
categorias que são em si absolutas, pertencem a uma imutável estrutura da mente.
À psicanálise coube ainda a tarefa de demolir as categorias Kantianas. Os proces-
sos mentais da criança, por exemplo, não estão sujeitos às categorias morais ou
lógicas de Kant. O homem apresenta processos mentais que não estão sujeitos às
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leis da lógica. A "lógica" do inconsciente é outra e não obedece à linearidade do
pensamento. O tempo do inconsciente, por exemplo, não é o tempo marcado pelo
relógio ou pelo calendário. Portanto, as descobertas do inconsciente e da sexuali-
dade infantil operaram, por assim dizer, uma ruptura entre o pensamento de Freud
e de seus contemporâneos.

E mesmo que temperemos como Lacan, a imagem do cientista corajoso, de um
Freud que não recuava diante de nada, ainda assim teremos de admitir como o
primeiro, sua sede de verdade, a dizer: "o que quer que seja é preciso chegar lá -
porque em alguma parte esse inconsciente se mostra". "E isto ele (Freud) diz den-
tro da sua experiência daquilo que era para o médico, até então, a realidade mais
recusada, mais coberta, mais contida, mais rejeitada, a da histérica, no que ela é -
de algum modo, de origem marcada pelo signo do engano". (J. Lacan, Seminário XI)
- O inconsciente freudiano e o nosso, pg. 37). O encaminhamento freudiano é,
portanto, ético, o que nos permite afirmar, mais uma vez com Lacan - o estatuto do
inconsciente é ético e não ôntico,

Vemos então, a psicanálise surgir dentro da medicina e dela se distinguir pela
oposição a seus métodos usuais como uma tentativa de curar sintomas histéricos
por meios psicológicos. Sob a influência dos estudos de Charcot sobre a histeria e
hipnose, Freud e Breuer desenvolveram o método da hipnose catártlca, Observa-
ram, então, que os pacientes sob hipnose podiam recordar fatos esquecidos, inti-
mamente, ligados a seus sintomas. Estas lembranças revividas, vinham acompa-
nhadas de explosões de emoção e, geralmente, eram seguidas do desapareci-
mento dos sintomas. Freud e Breuer chamaram esse processo de explosão emo-
cional sob hipnose, de catarse, que significa purgação da alma, e ao seu método
de hipnose catártica. Historicamente, o maior significado de tal descoberta foi o de
demonstrar a existência de processos mentais inconscientes e até mesmo de de-
monstrar a existência da repressão. Freud, no entanto, logo abandonou hipnose
catártica pela associação livre. Afinal, nem sempre ele conseguia que seus pa-
cientes dormissem. O fato é que a associação livre terminou por proporcionar um
quadro mais completo da formação histórica dos sintomas e uma visão da
personalidade humana mais profunda do que até então fora possível. Foi a partir
do que escutou da associação livre de seus pacientes que Freud chegou a

formular a teoria da etiologia sexual das neuroses. E por esse meio, ele viu confir-
mada a idéia que Charcot nunca apresentara publicamente: "Nesses casos, a
questão é sempre de genitalidade, e quero dizer sempre" como é colocada na sua
Hist6ria do Movimento Psicanalftico. Mas as primeiras descobertas de Freud
foram acolhidas pelo mundo da ciência com hostilidade e sarcasmo, enquanto os
crftlcos especializa dos reservavam-Ihes um silêncio cáustico. Não devemos pois
nos admirar que Freud tenha se decidido a dirigir-se diretamente ao público, pas-
sando por cima dos sábios. Diante da hostilidade sistemática da ciência oficial, a
psicanálise com suas novas descobertas passou a enveredar por caminhos, na
origem, insuspeitados por seu criador. Foi assim que os adversários ajudaram-no
sem querer a evitar o esoterismo aristocrático que se tivesse prevalecido, viria a
limitar-lhe de antemão o alcance. Condenado, ridicularizado, escarnecido por
aqueles que tinham a obrigação de tentar compreendê-Io, Freud habituou-se a
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contar mais com os profanos do que com os sábios e passou grande parte de sua
vida, tentando popularizar suas idéias. Tais tentativas não devem ser confundidas,
no entanto, com uma vulgarização ou banalização das mesmas. Repetindo, incan-
savelmente, que um conhecimento abstrato ou livresco dos prindpios da teoria não
pode, em caso algum, substituir a experiência pessoal que lhe dá todo o valor, não
deixou nunca, através de seus vários escritos sob a forma de exposições e confe-
rências, de pôr sua obra ao alcance do grande público.

Para o amadurecimento de suas idéias, uma atitude foi - lhe essencial: a dispo-
sição para aceitar tudo, para tudo receber, sem nada rejeitar, a princípio, daquilo
que porventura pudesse vir a orientá-lo, Do mesmo modo que se deixou penetrar
pelas concepções de Charcot, abriu-se, inteiramente, para a nova experiência que
lhe propunham os pacientes. E foi justamente essa receptividade, ao mesmo tem-
po afetiva e intelectual, completamente revolucionária em comparação com a atitu-
de dos psiquiatras da época que veio a constituir a grande oportunidade do gênio
freudiano. Foi em virtude dela que Freud pôde acolher e explorar a descoberta sur-
preendente não dele, mas de seu amigo e colega, Josef Breuer. Em setembro de
1882, Breuer relatara observações absolutamente inesperadas que deduzira de
um tratamento, de certo modo inédito. Freud leu a transcrição da história deste ca-
so cnníco e nos anos seguintes passou a ocupar-se do mesmo com uma paixão
mais viva do que a de Breuer que, pelo contrário, parecia querer esquecê-Io. Refe-
rimo-nos, evidentemente, à história de Anna O., história que viria a ser célebre nos
anais psiquiátricos Berthe Pappenheim, nome verdadeiro de Anna O., mereceu de
fato essa celebridade cientrfica, visto a ser ela que devemos efetivamente o méto-
do de Breuer, método denominado por ela, com muita propriedade, como "trata-
mento pela palavra" ou "limpeza de chaminé". Na época do tratamento, ela tinha 21
anos, era extremamente inteligente e muito sedutora, o que não deixou de contri-
buir para o "embaraço" de Breuer. Este último, que não era psiquiatra, fora con-
sultado por ela por causa de uma tosse nervosa. Mas ela apresentava também,
outras perturbações variadas e um tanto espetacular. Essas perturbações haviam
sido desencadeadas pela morte de seu pai. Passara a sofrer a partir desta ocasião
de: paralisia de três membros com rigidez e insensibilidade, complicadas perturba-
ções da linguagem e da vista, e incapacidade de se alimentar. Era, além disso, ca-
paz de dois estados de consciência absolutamente distintos - num apresentava um
comportamento normal e no outro comportava-se como uma criança insuportável e
dispersa. A transição entre os dois estados fazia-se por uma espécie de auto-hip-
nose da qual despertava perfeitamente lúcida. Durante todo seu tratamento, Anna
O., esqueceu, completamente, sua Irngua materna e só conseguia exprimir-se em
inglês. Ante esta interessante paciente, Breuer parece ter sofrido daquilo que
Freud veio denominar de contra-transferência e que Lacan preferiu chamar de
transferência, uma vez que o "fenômeno" é o mesmo, quer se passe com o anali-
sando ou com o analista. A análise de um sujeito é sempre e inevitavelmente uma
experiência singular que "checa", a todo instante, a análise do analista, testemu-
nha de um discurso endereçado a outro. O tratamento de Anna O. chegou a pro-
vocar reações na esposa de Breuer. Ele sustentava, no entanto, que sua cliente
era assexuada. O fato de Anna O. ter sido, em determinada altura, atormentada
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pelas dores de um parto histérico, fim lógico de uma gravidez imaginária em res-
posta às atenções dispensadas por Breuer evidenciou a transferência vivida, e
como era algo vivido pelos dois, Breuer recuou com horror e afastou-se do caso.
Freud passou a escutá-Ia e o amor de transferência de Anna O. mostrou-se mais
uma vez no lapso Freuer (condensação de Freud e Breuer) quando ela se dirigiu a
Freud. Através da "talking cure" os sintomas foram cedendo o lugar à palavra.
Anna O. passou a poder empregar suas energias e capacidades, tendo se tornado
a primeira assistente social a desempenhar este cargo na Alemanha e ao que pa-
rece foi nisso uma das primeiras do mundo inteiro. Solteira e crente, dedicou-se à
causa da emancipação feminina e percorreu a Europa Oriental para socorrer os
filhos das vítimas dos progrom (movimentos populares' dirigidos na Rússia contra
os judeus).

A Psicanálise começou, assim, com o discurso feminino, não só Anna O. mas
outras tantas histéricas foram escutadas, o que nos permite dizer que a psicanáli-
se é uma descoberta da histérica.

Por fim, gostarfamos de tecer, ainda que rapidamente, alguns comentários so-
bre a questão da cura, tema aludido no próprio filme a que o presente trabalho faz
referência. E nesta altura, sugerimos passar mais uma vez por Lacan para reto r-
narmos a Freud.

A Psicanálise não pode ser confundida com uma "Psicologia de Almanaque",
que se coloca a serviço do ajustamento, enveredando pela ficção da adaptação,
norrnatizando e controlando. O sonho da lucidez integral não é mais do que uma
fuga para dentro da opacidade do imaginário. Somos todos convidados a um tra-
balho, eternamente inacabado, de uma catarse no movimento das verdades que
falam em nós e que propagam ao infinito as malhas de sua siçnificãncia. Desde o
momento em que a psicanálise volta aonde se originou, a um lugar em que se in-
tercambiam esquecimento e reminiscência, deixa de ser uma aliada complacente
das taras que sobrecarregam a sociedade. Conduzir a análise, simplesmente, em
direção a uma adaptação, aos modelos que propõe o mundo, seria tornar os ho-
mens estranhos à sua própria origem. Afinal, segundo Leclaire apud Lemaire
(1979): "o ego não é o sujeito, está mais próximo do personagem, da aparência, do
papel, que da consciência ou da subjetividade. O ego se situa do lado do imaginá-
rio enquanto a subjetividade se situa do lado do simbólico. O ego é o lugar das
identificações imaginárias do sujeito". Em outras palavras, o ego vai se constituir
como "o que mais seguramente se opõe à verdade do ser". (A. Lemaire - Jacques
Lacan: uma introdução) pois é nele que se acham concentrados todos os nossos
ideais, tudo aquilo que desejamos ser". O ego é o outro de nós mesmos, assimila-
do chapeado de alguma maneira sobre si como um molde inadequado". (A. Lemai-
re - "Jacques Lacan: - uma introdução"). É como se fôssemos, aos poucos, mol-
dando-nos a partir de fantasias e sonhos, dissimulando-nos de nós próprios e dos
outros. Com isso, vai sendo cavada uma distância que nos separa de nossa ver-
dade, da verdade do desejo que nos constituiria como sujeitos. Este procedimento
é inevitável, no entanto, como pensava Freud esta distância não seria necessa-
riamente abismal e a amplitude do fosso cavado entre o sujeito e sua verdade seria
de gravidade variável. É precisamente isto que vai situar o homem são e o doente
numa espécie de desempate.
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A cura vem a ser, nesta perspectiva, "a passagem do imaginário não-simboli-
zado a imaginário simbolizado", "o acesso à verdade do código pessoal do doente.
O imaginário simbolizado, restitufdo à sua vocação essencial de sfmbolo, opõe-se
ao imaginário alienante" (A. Lamaire - "Jacques Lacan: uma introdução"). Segundo
Antoine Vergote, os sintomas e os sfmbolos onfricos são ao mesmo tempo, um de-
sejo realizado e mutilado, representando, como Freud demonstrou, uma formação
de compromisso entre a gratificação e a defesa, um discurso que se pretende diri-
gir ao outro, mas que só pode surgir codificado numa palavra pronunciada e si-
multâneamente deformada. E como o sujeito é um texto em que se inscrevem os
significantes, "a cura" vem a ser a reintegração de uma palavra na linha normal do
discurso, vem a ser a palavra plena, aquela que não se podia dizer a não ser de-
formando-se.
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