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APRESENTAÇÃO 

 

Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)! 

Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também 

mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a 

transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido. 

O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante 

todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação 

do mundo”. 

Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de 

rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico, 

teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e 

aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial, 

possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência. 

Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no 

conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de 

outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica 

e ministerial. 

Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e 

construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os 

materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para 

você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online 

com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e 

auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar 

com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica. 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

PSICANÁLISE 
 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 

01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

PSICANÁLISE 
 

 
 

10 

1 - SOBRE A PSICOLOGIA 

A psicologia situa-se entre as ciências mais jovens no campo da medicina e talvez por 

isso esteja tão difundida atualmente a idéia de que ela é, em grande parte, a matéria de 

especulações puras, de tecnicismos triviais ou, como disse WELLES, “apenas um refúgio 

para a ociosa indústria dos pedantes”. 

Não falta quem acredite que o psicológico tem pouca ou nenhuma influência sobre a 

conduta humana, seus problemas ou os chamados distúrbios somáticos. No entanto, 

apesar de seus poucos anos de existência, a psicanálise contribuiu com notáveis 

conhecimentos para quase todas as especialidades médicas, a tal ponto que prescindir 

deles no tratamento de certos distúrbios que se manifestam no ser humano seria tão 

impróprio quanto renunciar ao uso de antibióticos. 

A grande transformação operada no estudo das neuroses e psicoses, que Freud não 

só iniciou como empreendeu durante mais de 50 anos de infatigável trabalho, pode ser 

comparada com a que ocorreu na medicina geral graças aos métodos de auscultação, 

percussão, medição da temperatura, radiologia, bacteriologia, física e bioquímica. 

A psicanálise levou o conhecimento das doenças a um novo nível científico e, como 

disse JASPERS em sua patologia geral, “Freud marcou época na psiquiatria com o seu novo 

ensaio de compreensão psicológica. 

Em suma: a teoria e o método psicanalítico convertem a antiga psiquiatria descritiva, 

estática, numa ciência dinâmica ou psiquiatria interpretativa, ao ingressar-se nela. 

A maioria dos especialistas da psiquiatria norte-americana reconhece, cada vez mais, 

a importância dos conceitos psicanalíticos, incorporando-os ao ensino. Isso é, em grande 

parte, uma resposta à solicitação de médicos e estudantes, cujas experiências durante a 

Segunda Guerra Mundial os levaram à necessidade de admitir um conceito dinâmico das 

doenças e dos problemas humanos que até então lhes eram inacessíveis. 

Atualmente, a maioria dos professores de psiquiatria dos Estados Unidos ou são 

psicanalistas, ou assimilaram uma quantidade suficiente de conhecimentos de psicanálise. 

O resultado final é que a psicanálise deixou de ser uma disciplina de grupo para integrar-se 

amplamente no campo da psiquiatria e da medicina em geral, passando a constituir parte 

básica da abordagem do paciente pelo médico. 

Os grandes avanços registrados nos últimos anos em relação a alguns processos que 

intervêm na etiologia dos distúrbios psíquicos projetaram uma luz clara não apenas no 

terreno da clínica, mas também no da prevenção. É perfeitamente conhecido o fato de que 

o bem-estar do homem não depende exclusivamente de uma saúde física mas também de 



 

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!” 

www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br 

 

 

 

PSICANÁLISE 
 

 
 

11 

uma correta adaptação ao meio, com uma capacidade adequada para enfrentar as 

necessidades sociais, econômicas e industriais da vida moderna. 

Um estudo mais completo dos mecanismos psicodinâmicos capacitaria o médico a 

adotar, diante do paciente, uma posição que lhe permitisse um enfoque global. Para isso é 

preciso considerar o psíquico como função do orgânico, já que não se pode falar de 

paralelismo nem de interação, o que implicaria uma concepção dualista, em vez de uma 

noção funcional e monista. 

O funcional e monista é a integração de todos os fatores; a hierarquia, a 

compreensão da função com respeito ao ser. O funcional o adequado, é o que serve para 

desenvolver ao máximo as potencialidades. Para poder-se dizer que um automóvel é bom, 

temos que ver ser funciona e, sobretudo, como funciona; quanta gasolina e quanto óleo 

consome, como se articulam suas diferentes engrenagens. 

Também nisso consiste o bom ou o mau da saúde e da doença, e é preciso que se vá 

desenvolvendo uma integração de muitos elementos, aparentemente opostos, mas que na 

realidade não o são. Assim, onde percebemos a alegria no rosto, nunca separamos a alma 

do corpo, não observamos duas coisas que teriam alguma relação entre si, mas um todo 

que posteriormente, ou seja, de uma forma totalmente secundária e artificiosa, podemos 

separar. 

A integração do somático e do psíquico está comprovada de diversas maneiras, em 

fatos que usam conceitos corpo-alma, podem ser formulados grosso modo; por exemplo, 

para compreendermos como o somático atua sobre o psíquico podemos assinalar a ação 

dos tóxicos (mescalina e LSD), as lesões cerebrais, a ação da insulina e o eletrochoque. 

1.1.  A Medicina Psicossomática 

O próprio vocábulo “psicossomático”, usado correntemente, não está isento de 

crítica. No fundo, ele trai a sua própria intenção semântica, pois em sua designação 

mostra-se vítima de uma dualidade cartesiana entre corpo e alma, conforme assinala 

LÓPEZ IBOR. 

Pela análise química pode-se chegar a conhecer os componentes da porcelana 

utilizada para fabricar uma xícara e chegar, numa fase posterior, ao ordenamento dos 

átomos. Esse problema se colocará na medida em que for necessário saber exatamente 

como é constituída a xícara, e também é válido para o estudo do homem. É possível 

desmontá-lo psicologicamente, pólos sobre a mesa. Para que serve ter uma xícara reduzida 

a seus átomos, se o que se quer é beber café? O que é difícil saber, e geralmente escapa à 

observação, é a forma como se produz e se possibilita a integração. Diz JASPERS: “Por 

exemplo, se movo a minha mão ao escrever, sei o que quero e meu corpo obedece a essa 
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vontade finalista; o que ocorre é assinalável, em parte, nos aspectos neurológicos e 

fisiológicos, mas o primeiro ato de tradução dos propósitos psíquico no acontecer corporal 

é inacessível e incompreensível. 

Deve-se considerar que as conexões fisiológicas estabelecem-se inteiramente em 

círculos. O processo psíquico suscita uma série de fenômenos somáticos, que por sua vez 

alteram o processo psíquico. 

Do psiquismo partem as excitações e inibições relativamente rápidas, por exemplo, 

na musculatura lisa dos vasos; em compensação, os efeitos sobre as glândulas endócrinas 

são mais lentos, podendo-se observar o seguinte círculo: o psiquismo estimula o sistema 

nervoso, este estimula as glândulas endócrinas, que produzem os hormônios, que, por sua 

vez, influenciam o processo somático e psíquico. 

Quanto aos conceitos em que se relacionam o psíquico e o somático, REICH diz em 

seu artigo “Funcionalismo orgonótico” que se pode considerar que eles se integram de 

acordo com o seguinte esquema: 

 

Se considerarmos separadamente as partes deste esquema, verificaremos o seguinte: 

Na superfície, nos pontos 1 e 2, há uma absoluta antítese psique-soma. Esse é o 

âmbito dos mecanicistas, que consideram o psíquico funcionando separadamente do 

físico-químico, embora paralelamente a ele; também é esse o campo em que se situam os 

vitalistas que, inversamente, sustentam que a energia vital cria e determina o somático. “O 

somático determina a sensação”, dizem os mecanicistas; “as sensações (enteléquia) 

determinam a matéria”, dizem os vitalistas. Tudo depende de se partir do ponto 1 ou do 

ponto 2. 
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Três e 4 são elementos que correm paralelos e, considerados fora do resto do 

diagrama, não têm qualquer conexão entre si. Essas linhas correspondem à teoria 

paralelista mente-corpo, segundo a qual os processos somáticos e psíquicos são 

mutuamente independentes e correm paralelos um ao outro. 

Cinco e 6 correm em sentido opostos, distanciando-se um do outro, correspondendo 

ao conceito segundo o qual matéria e espírito - soma e pisque -, instintos e moral - 

natureza e cultura -, sexualidade e trabalho, o terrestre e o divino, são elementos 

incompatíveis. Além disso, são antitéticos. Representam o pensamento de qualquer tipo 

de misticismo. 

Na altura de 7 e 8 há uma única linha de movimento que se pode ver a partir do lado 

direito ou a partir do lado esquerdo. Corresponde ao conceito de monismo, da teoria 

paralelista mente-corpo, segundo o qual o psíquico e o físico são apenas aspectos 

diferentes de uma mesma coisa. 

Devemos admitir que os monistas, com sua maneira de pensar, estão mais perto da 

verdade do que os mecanicistas, os vitalistas, os dualistas e os demais. Mas não levam em 

conta a antítese que resulta a divisão do unitário, como sucede no caso da natureza, que 

se divide em matéria viva e inerte, animais e plantas, ou na divisão dos organismos, que se 

dividem em órgãos autônomos. 

Ao não considerarem essa antítese, também não levaram em conta a 

interdependência do somático e do psíquico. Diz REICH: “O esquema funcional considera, 

por outro lado, as muitas funções autônomas da unidade funcional. De acordo com esse 

conceito, as diversas funções derivam de uma fonte comum (9); num dado campo, funções 

diferentes são idênticas (7 e 8), e em campos distintos são divergentes (5 e 6) ou correm 

paralelas, independentes uma da outra (3 e 4); ou, finalmente, são convergentes, ou seja, 

atraem-se ou influem uma sobre a outra de acordo com o princípio de antítese (1 e 2). 

Para ilustrá-lo em termos concretos, o organismo animal deriva de uma só célula 

unitária que está capacitada para a função de expansão e contração (9). Nessa unidade 

celular desenvolvem-se, sobre a base das ações de tensão a descarga, as funções tanto 

somáticas quanto psíquicas do que virá a ser o complexo organismo total (7 e 8), que não 

manifesta até esse momento nenhuma diferenciação em funções psíquicas e somáticas. Só 

posteriormente se vê a diferenciação. As funções somáticas desenvolvem-se por si 

mesmas, formando, no decorrer do desenvolvimento embrionário, os diferentes órgãos 

independentes. Nesse período, as funções emocionais não se desenvolvem para além do 

estágio primitivo das percepções agradáveis e desagradáveis. 

No nascimento, psique e soma já constituem dois ramos de um aparelho unitário (5 e 

6) e por um lado funciona o orgânico, por outro ocorrem as funções agradáveis-
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desagradáveis. Mas continua existindo o enraizamento bioenergético que têm em comum 

(7 e 8). 

A partir desse ponto, esses elementos prosseguem em seu desenvolvimento 

independentemente um do outro; por exemplo, o grupo modelo (3 e 4), no qual, ao 

mesmo tempo, um está influenciando o outro. Os diversos órgãos corporais formaram-se e 

continuam crescendo. 

Independentemente disso, a função prazer-desprazer dá lugar às três emoções 

básicas: prazer, angústia e raiva, e às várias funções da percepção. 

O desenvolvimento e a diferenciação da função de percepção constituem processos 

autônomos, independentes do crescimento dos órgãos. Entretanto, ambas as séries de 

desenvolvimento recebem energia biológica de um tronco comum (9, 7 e 8), sob a forma 

de um sistema nervoso autônomo. O crescimento dos órgãos e o desenvolvimento das 

emoções dependem do funcionamento total do aparelho vital autônomo. 

Por outro lado, isso nada tem de novidade, pois Paracelso (Philippus Aureolus 

Thephrastus von Hohenheim, c. 1493-1541), em seu livro Paragranum, editado em 1530, já 

afirmou: “A base da medicina deve ser o estudo da natureza em sua leis físicas, telúricas e 

cósmicas, a compreensão dos fenômenos biológicos e a preparação dos remédios 

mediante a química.” 

“O primeiro médico do homem é Deus, o fazedor da saúde. Pois o corpo não é um 

ente separado, mas a morada para a alma. Portanto, o médico deve cuidar de pôr todos 

esses elementos em harmonia, conseguindo assim uma verdadeira saúde. Esse 

harmonioso acorde que une o homem as coisas do mundo com as divinas.” 

A palavra religião - diga-se de passagem - provém do latim religare, ou seja, unir de 

novo. O processo curativo deve participar dessa característica. Considerando assim o 

problema, a religião seria a base da medicina, e PARACELSO prediz um mal para todos 

aqueles que não realizam seu auto-conhecimento, pois não conhecem a substância de sua 

própria natureza. Com a diversidade de técnicas e conceitos que devem ser utilizados na 

medicina atual, fica difícil que uma só pessoa possa reunir e manipular todos eles 

perfeitamente. Por isso a solução prática - ainda que não seja ideal - é o trabalho de 

equipe, com um chefe que deve ter não só amplos conhecimentos, mas também 

habilidade suficiente para poder integrar os diferentes dados fornecidos pelos 

componentes do grupo e, a partir dessa aparente parcialização do paciente, formular um 

diagnóstico e uma terapia integral. 
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2 - PSICOLOGIA SOCIAL 

A psicologia social surgiu para estabelecer uma ponte entre a psicologia e a 

sociologia. O seu objeto de estudo é o comportamento dos indivíduos quando estão em 

interação. 

Ela também pode ser definida como o estudo do condicionamento que os processos 

mentais impõem à vida social do homem, ao mesmo tempo que as diversas formas da 

convivência social influem na manifestação concreta dos mesmos. 

Segundo Aroldo Rodrigues, psicólogo brasileiro, a psicologia social é o estudo das 

"manifestações comportamentais suscitadas pela interação de uma pessoa com outras 

pessoas, ou pela mera expectativa de tal interação". 

A interação social, a interdependência entre os indivíduos e o encontro social são os 

objetos investigados por essa área da psicologia. Assim, vamos falar dos principais 

conceitos da psicologia social a partir do ponto de vista do encontro social: a percepção 

social, a comunicação, as atitudes, as mudanças de atitudes, o processo de socialização, os 

grupos sociais e os papéis sociais. 

2.1.  Críticas à Psicologia Social 

Hoje em dia, a teoria da psicologia social tem recebido inúmeras críticas. Apontamos 

agora as principais: 

 Baseia-se num método descritivo, ou seja, um método que se propõe a descrever 

aquilo que é observável, fatual. É uma psicologia que organiza e dá nome aos 

processos observáveis dos encontros sociais. 

 Tem seu desenvolvimento comprometido com os objetivos da sociedade norte-

americana do pósguerra, que precisava de conhecimentos e de instrumentos que 

possibilitassem a intervenção na realidade, de forma a obter resultados imediatos, 

com a intenção de recuperar a nação, garantindo o aumento da produtividade 

econômica. Não é para menos que os temas mais desenvolvidos foram a 

comunicação persuasiva, a mudança de atitudes, a dinâmica grupal etc, voltados 

sempre para a procura de "fórmulas de ajustamento e adequação de 

comportamentos individuais ao contexto social". 

 Parte de uma noção estreita do social. Este é considerado apenas como a relação 

entre pessoas – a interação pessoal -, e não como um conjunto de produções 

humanas capazes de, ao mesmo tempo em que vão construindo a realidade social, 
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construir também o indivíduo. Esta concepção será a referência para a construção 

de uma nova psicologia social. 

2.2.  Uma nova Psicologia Social e Institucional 

Com uma posição mais crítica em relação à realidade social e à contribuição da 

ciência para a transformação da sociedade, vem sendo desenvolvida uma nova psicologia 

social, buscando a superação das limitações apontadas anteriormente. 

A psicologia social mantém-se aqui como uma área de conhecimento da psicologia, 

que procura aprofundar o conhecimento da natureza social do fenômeno psíquico. 

O que quer dizer isso? 

A subjetividade humana, isto é, esse mundo interno que possuímos e suas 

expressões, são construídas nas relações sociais, ou seja, surge do contato entre os 

homens e dos homens com a Natureza. 

Assim, a psicologia social, como área de conhecimento, passa a estudar o psiquismo 

humano, objeto da psicologia, buscando compreender como se dá a construção deste 

mundo interno a partir das relações sociais vividas pelo homem. O mundo objetivo passa a 

ser visto, não como fator de influência para o desenvolvimento da subjetividade, mas 

como fator constitutivo. 

Numa concepção como essa, o comportamento deixa de ser "o objeto de estudo", 

para ser uma das expressões do mundo psíquico e fonte importante de dados para 

compreensão da subjetividade, pois ele se encontra no nível do empírico e pode ser 

observado; no entanto, essa nova psicologia social pretende ir além do que é observável, 

ou seja, além do comportamento, buscando compreender o mundo invisível do homem. 

Além disso, essa psicologia social abandona por completo a diferença entre 

comportamento em situação de interação ou não interação. Aqui o homem é um ser social 

por natureza. Entende-se aqui cada indivíduo aprende a ser um homem nas relações com 

os outros homens, quando se apropria da realidade criada pelas gerações anteriores, 

apropriação essa que se dá pelo manuseio dos instrumentos e aprendizado da cultura 

humana. 

O homem como ser social, como um ser de relações sociais, está em permanente 

movimento. Estamos sempre nos transformando, apesar de aparentemente nos 

mantermos iguais. 

Isso porque nosso mundo interno se alimenta dos conteúdos que vêm do mundo 

externo e, como nossa relação com esse mundo externo não cessa, estamos sempre como 
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que fazendo a "digestão" desses alimentos e, portanto, sempre em movimento, em 

processo de transformação. 

Ora, se estamos em permanente movimento, não podemos ter um conjunto teórico 

onde os conceitos paralisam nosso objeto de estudo. Se nos limitarmos a falar das 

atitudes, da percepção, dos papéis sociais e acreditarmos que com isso compreendemos o 

homem, não estaremos percebendo que, ao desempenhar esse papel, ao perceber o outro 

e ao desenvolver ou falar sobre sua atitude, o homem estará em movimento, Por isso, 

nossa metodologia e nosso corpo teórico devem ser capazes de captar esse homem em 

movimento. 

E, superando esse conceitual da antiga psicologia social, a nova irá propôr, como 

conceitos básicos de análise, a atividade, a consciência e a identidade, que são as 

propriedades ou características essenciais dos homens e expressam o movimento humano. 

Esses conceitos e concepções foram e vêm sendo desenvolvidos por vários autores 

soviéticos que produziram até a década de 1960: Silvia Lane e Antônio Ciampa, que são 

brasileiros e trabalhavam ativamente na PUC-SP. Silvia Lane faleceu em 2006. 

Psicologia Social - Estudo científico da Psicologia dos seres humanos nas suas 

relações com outros indivíduos, quer sejam influenciados, quer ajam sobre eles; pensamos 

e sentimos de determinada maneira porque somos seres sociais; o mundo em que vivemos 

é, em parte, produto da maneira como pensamos. 

A Psicologia Social só toma em consideração a dimensão social dos fenómenos 

psicológicos. 

Objecto - A Psicologia Social é a ciência que procura compreender os “como” e os 

“porquê” do comportamento social. 

Campo de Ação - Comportamento analisado em todos os contextos do processo de 

influência social: interação pessoa/pessoa; interação pessoa/grupo; interação 

grupo/grupo. 

Estuda as relações interpessoais: comunicação; influências; conflitos; autoridade; etc. 

Investiga os factores psicológicos da vida social: estatuto social; liderança; 

estereótipos; etc. 

Analisa os factores sociais da Psicologia Humana: motivação; atitudes; opiniões; 

preconceitos; etc. 

2.3.  O Processo de Socialização 

O ser humano é uma ser gregário, não vive isolado. Ao contrário, ele participa de 

vários grupos entre os quais estão a família- onde se desenvolve a socialização primária -, 
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os companheiros, a escola, a comunidade religiosa etc. – com os quais desenvolve a 

socialização secundária. Em cada grupo ele deve desempenhar um papel, ou seja, um 

modo estruturado de comportar-se em um grupo. Realizando aquilo que se espera que um 

indivíduo faça quando ocupa uma posição no grupo. 

Assim, existe um padrão de comportamento para o aluno, para o professor, para o 

noivo, para o pai etc. Além disso, existem padrões de comportamento que são 

considerados adequados para as diferentes idades e gêneros. 

O papel de professor, tradicionalmente aceito, inclui explicar, fornecer informações, 

dirigir uma discussão, questionar, avaliar, aconselhar etc. O papel de mãe inclui o cuidado 

com a casa e com a alimentação da família, a criação, a proteção e a orientação das 

crianças. Do pai espera-se que oriente os filhos, trabalhe e forneça o sustento para todos. 

Da criança exige-se afeto, obediência e respeito a seus pais e irmãos. 

Ao mesmo tempo que uma criança desempenha o seu papel, aprende os papéis de 

seu pai, de sua mãe e dos demais familiares. Uma criança, depois de fazer uma coisa 

errada, pode chamar a si mesma de “feia”, exatamente como ela acha que faria sua mãe. 

Pode imitar os movimentos de seu pai ao dirigir o automóvel da família. Pode, ainda, 

brincar da mesma forma como fazem seus irmãos mais velhos. Isso mostra que os 

elementos da família se transformaram em modelos cuja conduta pode ser imitada. 

2.4.  A Formação da Identidade Pessoal e Cultural 

A partir do momento em que nasce a criança passa a sofrer a influência da cultura do 

seu grupo social, ou seja, recebe uma herança cultural. Essa herança corresponde ao 

conjunto de padrões de comportamento, de crenças, de instituições de valores materiais e 

espirituais que caracterizam a civilização, a nação e o grupo social em que ela está inserida. 

Assim, por exemplo, ela deverá aprender valores que são característicos da civilização 

ocidental, de seu país e de sua classe social. Uma pessoa começa a aprender lições de sua 

cultura muito antes de Ter consciência de que ela exista. Embora seja difícil aceitar, os 

nossos sentimento, a nossa percepção de mundo, os nossos valores e pensamentos 

assumiram a forma que têm porque outras pessoas os moldaram de acordo com 

determinado padrão. 

Ao nascer, o ser humano dispõe de uma quantidade muito limitada de 

comportamentos, a maioria dos quais são reações reflexas inatas. Como exemplos desses 

respostas reflexas podemos citar: sugar, agarrar objetos que toquem a palma da mão, 

bocejar, espirrar, chorar.Pouco se espera de um bebê; talvez um sorriso, um olhar 

interessado, algumas vocalizações. Porém, à medida que a criança se desenvolve, muitas 

coisas passam a ser exigidas. 
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Ela deve tornar-se independente quanto à higiene corporal, controlar sua 

agressividade aprender a adiar ou inibir a satisfação de suas vontades, ingressar na escola, 

conviver com professores e com outras crianças. 

Com o avanço da idade, o meio social se diversifica e o comportamento vai ficando 

mais complexo e integrado. 

Tornar-se adulto é um processo que envolve a escolha de uma profissão, a formação 

de uma família, a adaptação aos diversos grupos, a independência financeira, a escolha de 

atividades de lazer etc. Isso implica que a pessoa deve desempenhar, simultaneamente, 

vários papéis: de pai, de profissional, de cidadão, de religioso, de sócio de um clube 

recreativo etc. Integrando-os a sua personalidade. 

Nos primeiros anos a criança se adapta quase integralmente aos padrões e valores 

culturais. No decorrer de seu desenvolvimento, ela começa a se rebelar contra eles. Na 

adolescência a descoberta de sua identidade é mais importante do que conformar-se as 

tradições. Na idade adulta ocorre uma integração entre os valores pessoais e os culturais. 

No processo de socialização, portanto, existem dois aspectos complementares. O 

primeiro é a tentativa da sociedade para moldar o comportamento da criança de acordo 

com seus valores e padrões de conduta. O segundo é a individuação, ou seja, a tentativa da 

pessoa de manter sua singularidade enquanto faz algumas concessões aos vários grupos 

dos quais é membro. 

É preciso ainda salientar que a transmissão da herança cultural não se faz por meio 

de uma sucessão uniforme de influências. Mesmo nas comunidades mais fechadas a 

influência pode variar. Na escola, uma criança terá um professor, enquanto outra terá 

outro; uma lerá um livro outro. Mesmo as crianças da mesma família estão sujeitas a 

diferentes tratamentos. Para os meninos são acentuados alguns aspectos da cultura; para 

as meninas, outros. O filho mais velho, o do meio e o caçula recebem influ6encias sociais 

diferentes. A amplitude e variabilidade das experiências pessoais fazem com que exista 

uma enorme diferença entre os indivíduos de um mesmo grupo social. 

2.5.  O Relacionamento Entre Pais e Filhos 

Ninguém discute que há necessidade de se disciplinar uma criança e que está é uma 

tarefa que cabe, fundamentalmente, aos pais. É evidente que a socialização da criança 

requer a imposição de certos controles e o estabelecimento de certas regras. Sem esses 

controles e regras não seria possível a aprendizagem de habilidades, atitudes e 

comportamentos necessários a vida em grupo. 

Embora sejam, inicialmente, externas, as normas de conduta devem ser adotadas 

pelo indivíduo e servir de guias que são seguidos mesmo quando a autoridade externa não 
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está presente. A substituição do controle externo pelo autocontrole se dá por um processo 

de internalização, ou seja, pela formação de uma consciência moral. 

Como já foi visto, a consciência moral consiste no conjunto de valores que permite ao 

indivíduo distinguir entre o bem e o mal, em suas convicções sobre suas responsabilidades 

e sobre o que deve ou não fazer. Quando o indivíduo age de acordo com esses valores e 

convicções, ele sente orgulho de si mesmo; quando os transgride, sente culpa ou remorso. 

O problema central da socialização da criança não é haver ou não disciplina, mas o 

tipo de disciplina empregada pelos pais. 

De modo geral, a disciplina que os pais estabelecem pode ser categorizada em 

disciplina pela afirmação do poder e disciplina pelo respeito à criança. A disciplina pela 

afirmação do poder baseia-se na punição, que inclui o uso de agressão física, a retirada de 

privilégios ou objetos materiais, ameaças e humilhações. Nesse caso, as regras 

estabelecidas pelos pais devem ser respeitadas sem discussão. A obediência que se 

estabelece fundamenta-se no medo. 

Educar uma criança empregando castigos corporais não é uma boa técnica de 

socialização, pois provoca efeitos indesejáveis. Em primeiro lugar, apenas elimina o 

comportamento inadequado e não conduz a interiorização de padrões de conduta. Além 

disso, ensina a criança a mentir, a fugir, a dissimular, como formas de evitar a punição. 

Em geral, os pais que usam castigos físicos são muitos autoritários. Na maior parte 

das vezes eles não só estabelecem regras que devem ser obedecidas, como também 

restringem a atividade espontânea da criança. O excesso de rigor faz com que ela não 

adquira autonomia para lidar com os desafios ambientais e se sinta desamparada cada vez 

que é colocada em uma situação nova, em que regras não estão claramente estabelecidas. 

Por fim, outra desvantagem do uso da força física como técnica disciplinar é o 

fornecimento de um modelo agressivo. Nesse caso, os pais acabam passando à criança a 

idéia de que a agressão é válida desde que o agressor tenha mais poder ou força que o 

agredido. 

Outra técnica dentro da disciplina pela afirmação do poder é a retirada do amor. Na 

retirada do amor os pais expressam, direta ou indiretamente, o seu desgosto pelo fato de a 

criança ter-se comportado de maneira inadequada. Nesse caso eles ignoram a criança, 

recusando-se a falar com ela ou a ouvi-la, ou ameaçam abandoná-la. 

Essa técnica é também altamente punitiva. Como a criança é totalmente dependente 

dos pais e não consegue compreender que o isolamento é temporário, ela pode sentir 

ansiedade e desespero. 
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Outra maneira de impor a disciplina pela afirmação do poder é o uso de controles 

que diminuem o auto conceito da criança ou a expõem ao ridículo, fazendo comentários 

negativos, fazendo comparações etc. 

Essas intervenções fazem com que a criança desenvolva sentimentos de inadequação 

e desprestígio. Isso pode prejudicar seu ajustamento escolar e suas relações com os 

companheiros. 

No procedimento disciplinar de respeito à criança, os pais são calorosos e receptivos, 

encorajadores da autonomia. Sabem estabelecer um equilíbrio entre o comportamento 

disciplinado e responsável e a autonomia e liberdade para expressar as emoções. Isso não 

significa ausência de disciplina, pois sem controles não há socialização. 

Esse procedimento é caracterizado pelo emprego do diálogo. As regras de conduta 

são estabelecidas junto coma as crianças, a partir das explicação dos motivos ou da 

aprovação. As exigências feitas são compatíveis com o nível de desenvolvimento da 

criança. 

Os pais pedem a opinião dela e respeitam seus sentimentos. Elogiam suas realizações 

e incentivam sua autonomia e independência, dentro dos limites de sua idade. 

Ao dialogar com a criança, os pais, como agentes socializadores, mostram que as 

regras não são imposições arbitrárias de alguém que detém o poder, mas algo necessário 

para o respeito mútuo e a convivência em grupo. Nesse caso, o respeito à autoridade 

fundamentase na admiração, no afeto e na responsabilidade. 

Existem pais cujo comportamento disciplinador se caracteriza pela incoerência. Em 

certos momentos são receptivos e calorosos, aceitando qualquer conduta da criança. 

Outras vezes são autoritários e intransigentes, punindo os mesmos comportamentos que 

permitiram anteriormente. Essa inconsistência é mais prejudicial do que uma disciplina 

autoritária e impositiva. Como a criança nunca sabe como deve se comportar, pode retrair-

se, como se desejasse não ser percebida pelos pais. Além disso, não consegue entender o 

valor das regras, uma vez que estas parecem ser expressão de um estado de humor 

momentâneo. 
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3 - ABRANGÊNCIA DA PSICANÁLISE 

Todos os psicanalistas concordam com a terapia psicanalítica para tratar: 

1. Histeria de Angústia – caracterizada sobretudo por medo mórbido sem 

fundamento e crises de aflição, correspondendo, ao conjunto acentuado de 

apreensões, dúvidas e medos vagos. 

2. Histeria de Conversão – evolução máxima da ansiedade: paralisias, perda de 

sensibilidade, perda de visão. 

3. Neurose Obsessiva – neurose caracterizada por idéias obsessivas, dúvidas e 

reações compulsivas. 

4. Depressões Psiconeuróticas – caracterizadas por desespero, desesperança e 

sentimento de incapacidade. 

5. Neuroses de Caráter – tanto os excessos de exigências éticas, científicas e sociais, 

quanto a total ausência de honestidade, dignidade e lealdade. 

6. Doenças Psicossomáticas – manifestações somáticas (do corpo) resultantes dos 

fenômenos psíquicos. 

A Psicanálise é recomendada ainda no tratamento de: 

1. Esquizofrenia – divisão da mente ou da personalidade que se caracteriza por 

fantasias, alucinações, ilusões, regressões e perda de contato com os outros. 

2. Psicose Maníaco-depressiva – psicose caracterizada por desequilíbrios mentais 

(ciclotimía), com períodos de excessiva exaltação ou profunda depressão. 

3. Neuroses de Impulso – transtorno psicogênico com desajuste funcional da 

personalidade que cria dificuldade para o ajustamento social, dividindo-se em 

primário (natural) e secundário (adquirido). É resultante de estímulo persistente 

de natureza fisiológica, “determinando” reflexos de ajustamento. 

4. Perversões – atos decorrentes da alteração de ações básicas de uma pessoa, 

destacando-se as de caráter sexual, como o sadismo, masoquismo, necrofilia. 

Todas são de origem patológica. 

5. Vícios – desarmonia com os meios por hábitos insalutares, podendo ser 

aprendidos. 

6. Delinqüências – distúrbios comportamentais malévolos. O primeiro passo é o 

desrespeito aos pais ainda na infância. 
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Os casos fronteiriços podem ser tratados a partir da utilização da técnica 

psicanalítica, ao lado de: neuroses traumáticas, nosofobias, psicoses orgânicas, parafasias, 

paralogias, paramnésia, paranóias, pseudodemências, pseudoamnésias, 

pseudopressentimentos. A Psicanálise dispõe de recursos clinoterapêuticos para tratar as 

mais complexas anomalias psicosugestivas, psicotraumáticas e psicogênicas humanas, 

patologias delimitadas entre a psicogênese e a psicossomática. 

3.1.  Análise de Experiência 

A análise de experiência, assim denominada por Freud em 1913, refere-se à situação 

real capaz de inicializar o processo psicanalítico. É denominada tanto de “sessão preliminar 

demarcadora”, como “consulta preliminar demarcadora” ou “anamnese 

psicoparadigmaximizativa”. 

Preliminarmente, a primeira sessão objetiva demarcar limites, conceitos- 

experimentais: paradigmaximizar o mundo conceitual e experimental do paciente, bem 

como sondar os seus principais traumas, responsáveis pelos níveis tensionais de aceitação 

e rejeição “axio-catéxicos”, campos onde a cliniocoterapia psicanalítica evoluirá em 

sessões seguintes. 

Denominamos “sessão ou consulta” por ser dependente, para o seu sucesso, do 

ambiente psicanalítico. “Preliminar” por ser constitutiva de uma série, mesmo por ser a 

primeira. “Demarcadora”, por delimitar campos patológicos de possibilidade diagnóstica. 

Podemos, também, simplesmente tratar este primeiro contato, por “consulta avaliativa”. 

Antes da primeira “consulta avaliativa” o paciente já deverá estar informado da 

“práxis” psicanalítica. Isto acontecerá pelos mesmos meios que o levaram ao consultório 

ou clínica psicanalítica. 

Acredita-se que o paciente, por procurar a Psicanálise e não outras especialidades, 

tenha a cosmovisão macroconceitual de Psicanálise. Esta cosmovisão macroconceitual 

encontra-se no âmago do ser: 

 Os totalmente leigos, sabem simplesmente ser o psicanalista um “médico de 

cabeça”; 

 Os mais cultos, sem profundo conhecimento, sabem que a Psicanálise trata o ser 

a partir de relatos de problemas pessoais. Estes sabem da existência de um 

“divã” onde “a pessoa se deita” e relata ao psicanalista suas angústias, medos, 

traumas, frustrações e também seus prazeres, sonhos e ideais; 

 Os que mais lêem e pesquisam sabem exatamente como se processa a 

clinicoterapia psicanalítica. São pessoas que telefonam marcando suas consultas 
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e, com facilidade, entregam-se às associações livres, sabedoras que dali o 

psicanalista detectará resistências, chistes e transferências, levando-os, paciente 

e analista, aos mais leves e mais profundos pontos irradiadores de distúrbios 

psicopatológicos com repercussões, tanto de ordem vegetativa, quanto 

neurológica; 

 Os psicanalistas contudo, sobretudo àqueles que pesquisam com profundidade e 

buscam aperfeiçoarem-se cada vez mais, fazendo um mestrado e doutorado, 

pós-doutorado e também livre docência sabem estar a Psicanálise em ordem 

direta com a vida cosmobiopsicosociocinesiolótica do ser. 

 Os mestres conhecem a lei da sincronicidade inter-humana; alguns, já se 

depararam com a possibilidade de deslocamento sugestivo criativo com 

transferência libinocinergética. 

 Os pós-doutorados compreendem perfeitamente o equilíbrio e o desequilíbrio 

seccional eletroquímico humano, têm pleno conhecimento e domínio do 

deslocamento das energias libinocinergéticas. 

 Os livre-docentes detêm-se, sobretudo, no todo, na busca do conjunto e dos elos 

e desporalizações axionais e catéxicas, responsáveis pelas saturações 

psiconeuro-redutoras e psiconeuro-expansionais – principais agentes do pânico 

e da depressão. Estes fenômenos têm com múltiplos reflexos internos, 

repercutindo no comportamento, no relacionamento e na convivência humana, 

sejam estas objetais, pessoais ou mesmo sistêmicas, capazes de reversão e 

equilíbrio na Psicanálise, com o auxilio da Psicanálise clínica instrumental, a 

partir do deslocamento técnico das energias libinocinergéticas. 

Em qualquer um dos casos o paciente, na presença do psicanalista, assumirá a 

condição de analisado, ainda que em “sessão preliminar demarcatória”. 
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4 - PSICANÁLISE: MÉTODO E FORMA DE 

ATUAÇÃO 

A função primordial da psicoterapia é buscar a origem do sintoma ou do 

comportamento manifesto ou do que é verbalizado, isto é, integrar os conteúdos 

inconscientes na consciência. 

É necessário vencer as resistências do indivíduo que impedem o acesso ao 

inconsciente. 

Este tipo de psicoterapia é a PSICANÁLISE. Pode ter como objetivo a cura ou o 

autoconhecimento. 

Os métodos para atingir esses objetivos são: 

 interpretação dos sonhos, dos atos falhos ( os esquecimentos , as substituições de 

palavras etc...) e as 

 associações livres. 

No caminho de acesso ao inconsciente o que conta é a história pessoal. Cada palavra, 

cada símbolo tem um significado particular para cada indivíduo. Tradicionalmente a 

psicanálise utilizava um divã. Atualmente está ampliando seu raio de ação para fenômenos 

de grupo, práticas institucionais, compreensão dos fenômenos sociais como a violência, 

delinqüência etc. 

4.1.  Princípios Gerais da Psicanálise 

A palavra “Psicanálise” é usada para designar três coisas e poderemos muito 

naturalmente perguntar como será isso possível, uma vez que as três coisas são de 

natureza bem diferente. “Psicanálise” significa um método especial de tratamento 

concebido por Sigmund Freud, de Viena, para a cura de certa classe de desarranjos 

nervosos. Este sentido restrito foi aquele em que, pela primeira vez, foi usada a expressão. 

Significa também uma técnica especial de investigação das camadas profundas da mente. 

Finalmente, esta palavra é empregada para descrever a extensão de conhecimento que se 

adquiriu pelo exercício deste método e, neste sentido, é praticamente sinônimo de 

“ciência do inconsciente” (Ernest Jones). 

A atividade psicanalítica não se subordina ao Conselho Federal de Medicina, nem ao 

Conselho Federal de Psicologia, mas atua de forma interdisciplinar com a Medicina e a 

Psicologia na promoção do bem estar da saúde humana. O Conselho Federal de Medicina 
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estabelece procedimentos para a classe médica, e o Conselho Federal de Psicologia, para 

psicólogos. 

Poderíamos dizer ainda que “a Psicanálise é um processo de investigação sobre o 

funcionamento do inconsciente cujos resultados são terapêuticos”. A Psicanálise baseia-se 

na suposição de que os significados das experiências vividas pelos seres humanos 

permanecem, em grande parte, desconhecidas por eles próprios. 

Estes significados inconscientes exercem um papel muito importante sobre os 

sentimentos e sobre o comportamento humano, gerando sofrimentos ou distúrbios que 

variam de um simples desajustamento ocasional até graves distúrbios da personalidade e 

do contato com a realidade, inibição de diversas funções psíquicas ou dificuldades diversas 

no relacionamento pessoal e emocional. 

O tratamento psicanalítico, na medida em que traz estes significados inconscientes à 

tona, permitindo que eles sejam analisados pelo paciente junto com o analista, abre um 

campo novo de perspectivas para o indivíduo ajudando-o a lidar melhor consigo próprio e 

com as realidades da vida. 

A análise implica em um relacionamento íntimo durante o qual o paciente revive com 

o analista seus conflitos inconscientes na experiência do dia-a-dia, nas fantasias e nos 

sonhos. Por esse motivo, a análise demanda tempo, continuidade e precisa se dar em um 

ambiente de acolhimento, isenção, respeito confiabilidade, ambiente cujas regras e limites 

o analista aprende durante o longo período de sua formação analítica. 

Mas a análise não é apenas um método de conhecer a mente. Ela é, também, uma 

teoria geral sobre o comportamento humano que influenciou, como nenhuma outra 

disciplina do século XX, as ciências humanas em geral. A Medicina , a Psicologia, a 

Pedagogia, a Antropologia, a Sociologia, a História, a Filosofia, a Lingüística, as artes e a 

cultura, de um modo geral, foram ficaram profundamente marcadas pelos seus 

postulados. 

A teoria psicanalítica interessa-se tanto pelo funcionamento mental normal como 

pelo psicológico. Mesmo sendo os pacientes da Psicanálise mentalmente enfermos, as 

teorias se referem tanto ao normal quanto ao anormal. 

A Psicanálise nos apresenta o determinismo psíquico e o fenômeno psíquico. 

Determinismo psíquico é o princípio que na mente humana afirma que nada acontece por 

acaso ou de modo aleatório. Cada evento psíquico é determinado por outros que os 

precederam. Sempre existe uma razão para todos. Os fenômenos psíquicos e os 

fenômenos mentais necessitam de um elo entre eles. Nenhum deles é acidental. 

Sempre existirá também uma razão que justifique sua existência. 
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Na Psicanálise não existem “casualidades”. Cada evento pode parecer independente, 

mas o é apenas na aparência. Por ter sentido em especial, ele acontece porque foi causado 

por um desejo ou uma intenção da pessoa envolvida. Como há um elo entre um evento e 

outro, não existem casualidades na vida mental. Tudo tem uma explicação. 

Damos nomes às manifestações comuns do sono. Dá-se o nome de sonhos quando a 

imagem, em cada sonho, mantém uma relação coerente e significativa com o restante da 

vida psíquica daquele que sonha, sendo conseqüências de outros eventos psíquicos. Freud 

descobriu que o sonho segue o mesmo princípio do determinismo psíquico. Descobriu 

também que cada sonho com sua imagem distinta mantém íntima ligação com a vida 

mental da pessoa. 

Durante vários anos Freud desenvolveu uma técnica chamada Psicanálise, pela 

simples razão de ter sido capaz, com a sua ajuda, de entender e descobrir os processos 

psíquicos de uma pessoa quer sã ou enferma. E isto foi de extrema importância. 

O sonho oferece importante material para análise. Freud descobriu através da 

técnica psicanalítica que por detrás de todo sonho existem pensamentos e desejos 

inconscientes ativos. Pode, assim, demonstrar que quando se produzem sonhos, estes são 

provocados por atividades mentais inconscientes para a pessoa que sonha e assim 

permaneceriam a não ser que seja utilizada a técnica psicanalítica. 

Acrescentou ainda que o instinto, quando em ação, produz um estado de tensão ou 

excitação psíquica. Esta tensão leva o individuo para a ação ou atividade. Esta atividade no 

individuo é, de um modo geral, geneticamente determinada, mas pode ser 

consideravelmente alterada pela experiência individual, e levará à cessação da excitação 

ou tensão ou, ainda, à gratificação. 

Indicando uma característica da ação do impulso, diríamos que há uma seqüência 

que é característica da ação do impulso, por exemplo: necessidade, atividade motora, 

gratificação. Essa seqüência trabalha diretamente com elementos de experiência subjetiva. 

Sobre os impulsos, há dois exemplos: a) impulso sexual – refere-se ao que, grosso modo, 

falamos relativo ao sexo. Este impulso dá origem ao componente erótico das atividades 

mentais; b) impulso agressivo – refere-se à agressividade. Este impulso dá origem ao 

componente destrutivo. Freud definiu o impulso como um estímulo da mente, proveniente 

do corpo. 

4.2.  Desenvolvimento da Teoria Humanista 

A primeira revolução psicológica que ocorreu no século XX foi da Psicologia 

Behaviorista. A Segunda revolução foi a de Freud. 
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PARABÉNS!!! 
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO! 

 

Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia 

Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós 

estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua 

inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais. 

 

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu 

navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que 

estão disponíveis hoje! 

 

:: CURSOS DE TEOLOGIA :: 

www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia 

 

:: BLOG DE TEOLOGIA :: 
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