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PREFÁCIO 

A doutrina de Freud continua ainda em foco em muitos 

meios intelectuais e estudantinos. E, à mingua de es

clarecimentos e de orientação, devasta muitas .. mentalidades 

ainda não formadas e deturpa o sentido moral de muita 

vida jovem. E até há indivíduos que pretendem justificar 

certos métodos de vida, acobertando-se sob uma aparência 

científica apofoda na doutrina de Freud. Em certos meios, 

professores pro.curam inculcar nos alunos um programa 

de libertação sexual, taxando de anti-natural a moral ca

tólica, diminuindo nos jovens o senso do pudor cristão, e 

tudo isso sob o título pomposo da doutrina freudiana. 

Desejávamos fazer um trabalho que pudesse, pelo me

nos, orientar e esclarecer os espíritos jovens ou menos avi
sados sobre o assunto. Não tínhamos em mente apresentar 

qualquer coisa de novo sobre a matéria. Pensamos unica

mente em reunir, numa sequência lógica, as opiniões e as 

criticas dos mais autoriza,dos filósofos sobre a doutrina. O 
trabalho insano de uma grande paróquia, acionando todo 

esse variado mecanismo espiritual que as incursões do sé

culo XX exigem do trabalho de um Páro.co - tudo isso im

pediu a realização de uma obra acabada ou menos im

perfeita. 

Como, porém, o nosso intento era o do Apostolado, evi

tando enganos ou esclarecendo as mentalidades juvenis, 

lançamos ao público estas páginas. Reunim~s aqui, junta
mente com algumas considerações pessoais, os trechos mais 
claros e uteis dos autores que estu,daram a matéria. Não 

há, portanto, novidade alguma no que escrevemos. 

Aproveitamos o resumo magnífico que o nosso que
rido amigo e sábio Dr. Lúcio dos Santos, Professor da Uni
versidade do Brasil, apresenta sobre a doutrina freudiana, 
bem como a sua crítica sumária do sistema. E, no correr 
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6 A DOUTRINA DE FREUD 

do livro, pomos sempre o leitor em contacto com o traba
lho esplêndido de Roland Dalbiez, que Maritain considera 

um dos mais notaveis mestres sobre o assunto. 

Por aí se vê que o nosso trabalho tenta apenas aproxi
mar os leitores dos trechos mais notaveis sobre o aspecto 
moral da doutrina de Freud. Na falta de outro trabalho 

que possa orientar as inteligências novas, oferecemos es
tas pobres páginas, despretensiosas e humildes. 

Guaratlnguetá, 27 de junho de 1942. 

Pe. Antônio d' Almeida Moraes Junior 
Vigário de Guaratinguetá 
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Capítulo 1 

PRETENSÃO OUSADA 
1 

Exorbitância orgulhosa: De- simples método terapêutico 
à solução de todos os problemas humanos 

Niio há dúvida que, nos últimos tempos, a doutrina que 
fez mais ruido foi a de Freud. Certas doutrinas são 

como as tormentas. Passam rugindo, assombrando, arre
batando. Mas têm a vida efêmera das tempestades. E o 
peor é que muitos individuos, estonteados com a rumorosa 
procela, depois que ela passou, ainda ficam vendo rasgos 
de relâmpagos no céu descampado ou avalanches de água 
sobre as planicies silenciosas e fecundas. Questão de pri
marismo cultural. A doutrina de Freud- foi assim e produz 
ainda em certos espíritos os movimentos alucinativos dos 
primeiros dias de seu domínio. 

Mas o, fato é <Jl!e, como afirma o dr. Charles Bruell, a 
psicanálise se tornou uma moda, mas passou como passam 
as modas. Não se contesta o merecimento científico de Freud 
em muitos pontos. O destino de sua doutrina seria mesmo 
surpreendente se ele tivesse ficado no terreno científico 
das verdades que foi o primeiro a afirmar ou, pelo menos, 
destacar. ' 

Màs, envaidecido pela sua descoberta, ultrapassou os 
limites das verdadeiras consequências racionais do seu sis
tema e invadiu dominios em que sua competência_ é per
feitamente contestavel. E foi o que originou logo a disper
são ou divergência dos seus discípulos. Realmente, Freud 
iniciou o seu sistema apenas como um novo processo tera- -
pêutico na cura da histeria e outras desordens mentais. Mas 
Freud fez-se pretensioso. Rapidamente transformou o seu 
sistema em sistema psicológicn, com a pretensão de expli
car todas as atividades humanas, tanto normais como anor
mais. Criou uma concepção fantástica da vida e do mundo, 
até descobrindo uma nova origem para a religião, origem 
que, conforme um dos maiores mestres da matéria, Wilhelm 
Schmidt, é arbitrária. 

Assim, a psicanálise passou de método terapêutico para 
a cura das nevroses, formulando um conceito novo não só 
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8 A DOUTRINA DE FREUD 

das nevroses, mas de toda a atividade psíquica do homem, 
a querer dominar todas as expansões da psiqué superior 
do homem e acreditou-se, depois, como doutrina única e 
verdadeira, capaz de resolver todos os problemas e todos 
os mistérios do nosso ser. Daí a sua ascensão exorbitante: 
da terapêutica à psicologia; da psicologia à sociologia; da 
sociologia, para abranger todos os problemas da moral e 
da religião. 

Qualquer indivíduo medianamente culto vê, com certo 
espanto, esse açambarcamento. Realmente, para um mé
todo psiquiátrico, que começa como simples terapêutica de 
neuroses, desejar assumir o domínio do campo imenso da 
sociologia, da moral e da religião, é preciso bastante pre
sunção. E se vê perfeitamente essa ousadia quando a Psi
canálise pretende a "reforma radical e a revolução com
pleta da Psiquiatria e da Psicologia, da ciência das reli
giões, da crítica literária, da História da Arte, da História 
da Civilização; e quer ser a base da Pedagogia e do Di
reito criminal". Por isso mesmo, escreve um dos mais al
tos espíritos da cultura brasileira: "Incontestavelmente, já 
estamos muito longe desses exageros, e muito já se amai
naram os entusiasmos, tendo-se feito sobre Freud e sua dou
trina um certo silêncio. O próprio ruido que a Psicanálise 
provocou, e o fato de se ter falado demais sobre ela pre
judicaram-na bastante, seja porque começaram muito a 
esperar o que ela não podia dar, seja porque outros, para 
se mostrar na posse das novidades e prática das modas, 
embora muito ignorantes, passaram a espalhar idéias fal
sas sobre ela e a comprometê-la. O próprio Freud tentou 
reagir e conter seus discípulos, mas em vão. Aliás, culpa 
tambem lhe cabia, sendo ele responsavel pelo ruido que 
provocaram suas idéias, positivamente impróprio de tra
balho científico", 

Freud não foi positivamente um gênio criador. A psi
canálise tem a sua prehistória. Sem desmerecer Freud, 
muita coisa sobre o assunto já se encontra em Nietzche, 
Schopenhauer, Spencer e Herbert. A altivez de Freud re
voltou-se contra isso. E teve assomos de ira quando se falou 
no que lhe ministraram Pierre Janet, Brener e Bernheim. 
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CAP. /: PRETENSÃO OUSADA 9 

E só entendia a Psicanálise como criação sua. Na verdade, 
tem ele grande valor e o próprio Maritain escreveu que 
Freud foi admiravel em muita coisa. 

Tentaremos agora esboçar as linhas mestras da dou
trina de Freud, para entrarmos mais tarde na discussão 
dos pontos em que se assenta todo o vício que deturpa a 
ordem moral e põe em alvoroço os freudianos e pan-sexua
listas. 
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Capítulo U 

NúCLEO DOUTRIN.ilUO 

Dtflculdades do resumo. - O Inconclente. - O "ld", 
o Conclente. - O "Ego", o "Super-ego". - O Soperconclente. 

A doutrina de Freud é tão complexa, que seria um ab-
surdo pretender resumi-Ia completamente em peque

nos capítulos. Entretanto, é sempre possivel, mesmo em re
sumo, fazer ressaltar os lineamentos essenciais, a estrutura 
básica de qualquer doutrina, e mesmo da doutrina freu
diana. Pensamos que a exposição completa, integral e ho
nesta da sua concepção seria, como assevera um notavel 
pensador, muito desfavoravel à psicanálise. Porque poria 
às claras muita generalização apressada que infirma em 
vários pontos a estruturação doutrinária de Freud. 

Não é nosso intento explanar toda a longa concepção 
filosófica, científica, histórica, ética e religiosa do Mestre 
de Viena, embora ele colocasse nessa doutrina toda a sua 
glória inauf erivel: "Die Psychoanalyse ist meine Schoepf
ung". Era a sua criação! 

Apenas tentaremos esboçar as linhas mestras da sua, 
doutrina, para entrarmos depois no estudo da concepção 
completamente arbitrária do seu postulado moral e mos
trarmos como a moral freudiana traz no seu bojo o germe 
dissolutivo de toda moral verdadeira tanto no terreno in
dividual como social. E pretender uma fórmula educacio
nal calcada nos moldes freudianos é escancarar os diques 
por onde passará, um dia, a torrente devastadora de todo 
e qualquer senso de moralidade e respeito. Coisa às vezes 
muito interessante para indivíduos ávidos de sensações no
vas, mas verdadeiramente ruinosa para o senso moral das 
famílias, do povo e da pátria. 

O ponto fundamental da concepção de Freud está na 
continuidade do psiquismo e na existência de um inconciente 
dinâmico. Não há coisa alguma que haja passado pela vida 
secular da espécie e mesmo de animais cuja evolução cul
minou no homem, que não tenha atirado o seu resíduo na 
sombra do inconciente humano. Os nossos pensamentos, 
as nossas intenções, os nossos desejos não morrem, emude-
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CAP. li: NúCLEO DOUTRINAR/O 11 

cem e caem na fermentação do inconciente que os conserva 
vivos e palpitantes, esperando a libertação. 

"Muitas vezes, diz um notavel conhecedor de Freud, 
repelimos um pensamento importuno, seja porque nos vem 
desviar a atenção, seja porque nos desagrada ou mesmo nos 
envergonha. Esses pensamentos não são destruídos, mas 
apenas recalcados e vão continuar, em nosso .íntimo, uma 
idéia ativa. Reconhecemos em nós tendências, instintos, im
pulsos, que parecem dormir no interior, e que, em dadas 
ocasiões, se manifestam ou mesmo explodem. O inconciente 
é a morada desses recalques, tendências e impulsos. O in
conciente é formado principalmente pelos recalques, e por 
isso Freud nos diz que · "a teoria dos recalques é a base da 
Psicanálise". 

Não é simplesmente isso que forma o que um sociólogo 
chamou o limbo do conciente, mas há ainda um material 
imenso acumulado pela vida plurissecular. Um patrimônio 
de bem e de mal, de aspirações elevadas e desejos grossei
ros e aviltantes, que vêm como uma torrente impondera
vel mas real da vida psíquica e mesmo física dos pais . dos 
antepassados e até dos animais, visto que o sábio de Viena 
é adepto do transformismo integral. O inconciente, porque 
é dinâmico, põe tudo isso numa atividade surda e miste
riosa. E' como o túmulo dos séculos no porão da conciên
cia. A conciência moral, os preconceitos sociais, o medo, o 
pudor, o sentimento da honra, da vergonha, aplacam as 
insubmissões das forças vivas do inconciente, ou pelo me
nos as repelem. 

Não há dúvida que o prazer do indivíduo, diz Freud, 
seria dar livre expansão a todo esse mundo secreto dos 
seus instintos, mas a realidade social age como censura, 
obriga a resistir. E aquí aparece claramente por que certos 
indivíduos se esforçam por quebrar as normas impostas 
pela realidade social, como, por exemplo, o postulado do 
pudor imposto pela realidade de uma sociedade ainda cristã. 
Pois, quebrando essa realidade, cujo fundamento é estrita
mente arbitrário e sem sanção eterna, a beleza da vida, 
a glória da vida, a sua perfeição está em derramar as lar
vas putrefacientes do seu subconciente dinâmico e insacia
vel, porque sexual. E toda a revolta dessa psicologia ma-
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12 A DOUTRINA DE FREUD 

nobrada p.elas formas insopitaveis de recalques que já não 
encontram senão a censura fraquejada, é a de destruir auda
ciosamente as imposições sociais cristãs. 

São estes os grandes princípios da doutrina de Freud; 
o princípio do prazer, o princípio da realidade e o princí
pio da destruição. 

Estes três princípios se efetivam por uma expressão 
complexa formada de três partes; 

1° O inconciente, de que já falamos. O inconciente for
ma o "ld" (o "Er" de Freud, o "Ele"). . 

2° O conciente: aqui se encontra o que há de pessoal 
e conciente no homem. Nele estão a razão e a reflexão e 
as percepções exteriores. O conciente forma o "Ego" (o "Ich" 
de Freud, o "Eu"). 

3° O super-conciente, o super-ego ("Ueberich", o super
Eu), formando a essência superior do homem: a sociabili
dade, a religiosidade, a moralidade, etc. 

Se nos fora dado utilizar a imagem da torre de que usa 
Gonzague de Reynold, no seu "L'Europe Tragique", quan
do estuda a questão centrípeta da psicologia humana, bem 
poderíamos representar assim a doutrina freudiana: um 
edifício com três andares. Um andar subterrâneo, qm tér
reo e um superior. No subterrâneo mora o "Id". E' uma 
cayerna onde estão os impulsos e os instintos, onde rugem 
os recalques de toda espécie, os atuais e os que vêm desde 
os antropoides. E' o grande reservatório da "libido". No an
dar térreo está o "Ego": a conciência clara. No andar su
perior, vive o super-Ego", que fiscaliza o "Ego" e dirige a 
vida superior do homem. 

O "id" põe-se em comunicação com o "ego" por uma 
porta estreita onde estaciona uma sentinela vigilante cha
mada "censura". A censura pertence o papel importantís
simo, na vida psíquica, de deixar passar ou impedir os sur
tos dos recalques para a zona clara da conciência. Apesar, 
porém, dessa vigilância, os impulsos recalcados no sub
conciente podem penetrar no "ego" de três maneiras. Ou 
vencendo violentamente a censura e subindo para o "ego"; 
ou burlando astutamente a censura e atingindo a região 
clara da conciência, sem serem percebidos pela vigilância; 
ou aceitos pela censura como dignos de figurar na vida nor-
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CAP. 11: NúCLEO DOUTRINAR/O 13 

mal do homem e, por isso mesmo, levados ao "ego". No pri
meiro caso, o homem chega a pensar, a fazer o que nunca 
teria imaginado e querido, regredindo mesmo à barbaria. 
No segundo caso, age exteriormente, realiza atos inconcien
temente, mas perfeitamente lógicos, que parecem proce
der da conciência clara. No terceiro caso, age conciente
mente, tendo plena visão de tudo, e pleno conhecimento do 
que quer e do que efetua. 

Baseado nessa concepção, Freud localiza no segundo 
plano a hipnose e o transe espírita. Há uma elucidação no 
caso mediúnico de Helena Smith, cujas travessuras ain
da hoje impressionam muitos cérebros secundários e in
gênuos. Havia 500 anos que Helena fora filha de um xeque 
árabe e casara-se com um príncipe hindú. Fora, depois, 
Maria Antonieta, a desditosa rainha de França. Em outra 
reincarnação, entrou· em relações com os habitantes da lua, 
de Marte e de Úrano, correspondendo-se com eles, dese
nhando paisagens desses planetas ~ falando a língua de 
suas gentes exquisitas! T. Tournoy, no estudo feito sobre 
Helena Smith, auxiliado pelo grande professor de gramática 
comparada das línguas indo-européias, Victor Henry, che
gou à conclusão de que a linguagem dos marcianos e ura
nianos não passava de francês disfarçado". 

E comenta o fato um ilustre professor da Universidade 
do Brasil: em estado de semi-sonambulismo, ela medita e 
combina impressões antigas, recordações que permaneciam 
abaixo do limiar da conciência. Todos os elementos dos 
ciclos extra-terrestres e do ciclo oriental, que Helena per
correu, podem encontrar-se nas suas conversações e leitu
ras de outrora, recordações latentes, postas em obra por 
uma imaginação muito viva a serviço de uma alma ingê
mia. Muitas vezes o recalque, em geral de ordem sensual, 
pode tomar outra direção. · 

Uma direção para ordem nobre e elevada. O recalque 
sexual - a libido - torna-se então sublimada. Freud es
colhe mesmo a palavra "sublimação" para denominar esse 
mecanismo homólogo da regressão, pelo qual ele explica 
a vida superior do homem. 

Há ainda outros meios de libertação de recalques: os 
sonhos, os lapsos, os enganos, etc. O sonho é, para Freud, 
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14 A DOUTRINA DE FREUD 

a combinação de uma multiplicidade de recalques que con
seguem, no sono, ultrapassar a censura e se precipitar na 
conciência. E' como uma "chapa" que na câmara do in
conciente recebeu as mais variadas e diversas impressões 
e que, de repente, se projeta no "ego". Era, para ele, o so
nho, a "via régia" do inconciente. Tornou-se Freud seu ha
bilíssimo intérprete. E a todos os sonhos dava, como ponto . 
de partida da interpretação, coisas imorais que a censura 
recalcou para a zona crepuscular. Sempre descia à inter
pretação escabrosíssima, como fez a respeito dos sonhos 
de Goethe e Bismarck. Os lapsos se dão quando uma pessoa 
fala ou escreve, trocando uma palavra que queria escrever 
por outra que não pensava e esta irrompeu de repente. Ou 
falando, por exemplo: ao abrir uma sessão que não dese
java presidir, alguem começa: "ao encerrar esta sessão" ... 

Afinal, a libertação procurada para a terapêutica das 
neuroses. Quando habilmente o psiquiatra consegue encon
trar o recalque que angustiava um neurótico, alcança tra
zê-lo à conciência e recompõe o equilíbrio psicológico. Um 
caso relatado por Freud: uma jovem, morando com sua 
irmã casada, sentiu que o cunhado tinha por ela uma pai
xão violenta. Para evitar o mal, afastou-se da casa. Estan
do para morrer sua irmã, sentiu uma alegria imensa em 
vez de tristeza, pensando que seu cunhado ficaria livre. 
Reprimiu energicamente esse sentimento e recalcou essa 
alegria estúpida. Tornou-se neurótica. Sarou, quando o mé- _ 
dico conseguiu descobrir-lhe esse recalque e trazê-lo ao 
campo da conciência clara. 

Eis aí, em linhas gerais, tanto quanto possível, a estru
tura da doutrina de Freud. Há ainda muita coisa, mas que 
pode perfeitamente ser enquadrada nos traços deste es
quema. 

~ 
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Capítulo m 

CRITICA SUMÁRIA 

Interpretação e realidade. - Objetivismo e subjeti
vismo. - Arbitrariedade da concepção da censura. -
A criação do "Super-ego". - Animalização do ho-

mem. - Contestação da terapêutica freudiana. 

Dº que dissemos, se deduz claramente a lacuna funda
mental da doutrina freudiana. Começa pecando pela 

base. Toda a sua estrutura se baseia, não na realidade dos 
~ fatos, ma,s na interpretação dos fatos. Ora, a interpretação 

é inteiramente subjetiva e nada impede que cada um lhe 
dê um sentido próprio e diferente. E isso mesmo prova
ram os seus discípulos com as suas mais variadas dissen
sões. Bleuler, Adler e Young logo se separaram de Freud, 
por aceitar uma concepção diversa na visão interpretativa 
dos fatos. 

A esquematização freudiana é apenas didática; serve 
para expor verdades já estabelecidas, não para descobrí
las. E aqui se compreende por que Freud .se lançou à arte 
de uma generalização precipitada. Pois ele estuda os fatos 
e os interpreta à vontade, chegando às maiores monstruosi
dades, como a de ver numa criança ainda no berço um in
cestuoso ou um parricida em projeto. Levanta a sua dou
trina sobre essa interpretação e abandona, esquece comple
tamente a realidade objetiva dos fatos que, de qualquer 
maneira, ele há de enquadrar no seu esquema arbitrário. 

A sua concepção da chamada "censura" é o que há de 
mais fantástico e arbitrário. Pois, quanto mais nobre o ho
mem, quanto mais elevado na sua religião e moral, mais 
facilmente consegue dominar as suas paixões e reprimir 
os rudes e agressivos impulsos da sua naturez.a. Mas sabe 
perfeitamente que é a sua razão, a sua livre força de con
ciência, a noção de sua própria responsabilidade conciente 
que reprime, e não uma outra força diferente. A sua cria
ção do super-ego é, no dizer de Vaissiere, o lance mais atre-
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16 A DOUTRINA DE FREUD 

vido da sua doutrina. Na arte. na moral, na literatura, na 
Religião, o materialismo de Freud (o mais miseravel e gros
seiro) vê apenas a sublimação da sexualidade. Por que não 
se há de ver aí, como dizem outros, a sublimação da fome? 
Se é o instinto da conservação da espécie que cria esse pan
sexualismo, não poderia o instinto da conservação do indi
víduo criar essa outra expressão 

A primeira explicação não pode ser mais forte que a 
segunda. E é por essa atrevida e arbitrária interpretação 
dos fatos que, no dizer de Jean Bodrin, Freud cria a mais 
astuta, a mais falsa concepção do homem. Embora se deva 
dizer que Freud era de uma lógica terrivel, não recuando 
ante as mais estúpidas consequências do seu sistema, não 
se poderá jamais negar, por isso mesmo, os absurdos e ar
bitrariedades a que foi capaz de chegar. Essa arbitrariedade 
produziu a dispersão dos seus próprios discípulos, de Bleu
ler e Adler que, rejeitando a base da "libido" ou do "eros", 
admitiam uma força vital mais ampla (allgemeine psy
chische Lebens-Kraf t) como base do seu sistema. 

Freud explora, pois, o que no homem há de mais des
_humano, de mais deprimente do homem, de mais destrui
dor da personalidade, como faz ressaltar Maritain no seu 
"Quatre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle". 
Animaliza o homem. Tudo é sexualismo, embora encubra 
essa fermentação animalesca com o disfarce da sublimação. 
Essa concepção revolta as almas nobres e só pode contentar 
os espíritos que vêem na vida particular ou social uma pos
sibilidade de ocasião para o prazer que estruge como pro
cela carnal nos abismos recônditos de sua animalidade. 

A quem olha a vida por um prisma de nobreza e sobe
rania moral, a psicanálise talvez possa interessar no seu 
aspecto terapêutico, onde tambem os seus sucessos são bem 
limitados, em comparação com o ruido que produziu. E 
muitos psiquiatras chegam a contestar a Freud a própria 
teoria da neurose, sustentando que "a ação traumática, pelo 
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CAP. 111: CRITICA SUMARIA 17 

recalque, e a redução da moléstia, pelo método psicanalítico, 
constituem excepções e casos muito raros". A pessoa que 
apanha uma neurose por causa de um recalque era já do
ente dos nervos". 

Pois, se assim não fosse, como se explicaria a situação 
de pessoas que atravessam lutas tremendas, fazendo os mais 
extraordinários recalques, e jamais lhes aconteceu alguma 
coisa na ordem mental? E essas pessoas constituem número 
muito superior ao daquelas que sofreram desordens psico
lógicas e se viram amarradas ao martírio doloroso das ne
vroses. 

{ 

A doutrina de Freud - 2 
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Capitulo IV 

FREUD E A CONCEPÇÃO DA MORAL 

Bejelta a vontade na sua estrutura doutrinária. - Negação 
da liberdade. - Determinismo. - Negação da responsa

bllldade moral. - A questão do "transfert". 

Nenhum valor foi mais atacado e, diríamos mesmo, mais 
violentado por Freud do que o da vontade. Na trama 

espetacular da sua urdidura doutrinal há lugar para os 
complexos mais imperceptíveis, para os recalques mais in
concebiveis, não há, porém, lugar para a faculdade volitiva. 
No extravagante psiquismo arquitetado por Freud não se 
encontra a vontade. Não adianta objetar, como fazem al
guns defensores seus, que o ilustre psiquiatra, estudando 
sempre os estados mórbidos, não devia mesmo procurá-la, 
porque no seu método o apelo à vontade não seria terapêu
tico. 

Não há dúvida, escrevia Roland Dalbiez, um dos mais 
notaveis conhecedores de Freud, num dos livros pertencen
tes à "Bibliotheque de Philosophie Médicale": "La Méthode 
Psychanalytique'', não há dúvida que, no estudo do psi
quismo anormal, Freud não podia deixar de atingir o psi
quismo normal, como ponto de referência. A enfermidade 
psíquica ou somática se define em relação ao estado de 
saude. Já que Freud fala tanto na "cura", deveria .saber 
que cura é volta ao estado normal, por conseguinte, na or
dem psíquica, volta ao exercício da vontade. Sabemos ainda 
que muitos o defendem, alegando que o seu método, con
sistindo apenas na restauração do psiquismo, deixaria a 
outras disciplinas a obrigação de estabelecer regras para 
a atividade volitiva. 

Por isso Freud se dispensou de tratar da vontade. Essa 
desculpa é nula. Porque, se a capacidade volitiva se esta
belece pela cura, o ilustre psiquiatra deveria explicar ni
tidamente o restabelecimento da capacidade de querer, 
senão ficaria sem definir o resultado da sua cura, o que 
seria irracional. Depois, Freud não fica apenas no terreno 
do psiquismo anormal, mas aplica muitas formas psíquicas 
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a estados psíquicos normais. E isto lhe impõe o dever de 
precisar o papel da vontade na atividade humana. Tudo, 
portanto, é apenas desculpa. Para quem pensa e ·raciocina, 
aparece evidentemente por que Freud não se dignou ocupar 
da vontade ou de precisar o seu papel na atividade social 
ou individual. Seguindo uma orientação empírica absoluta, 
esta o levava fatalmente a desconhecer a originalidade do 
querer. Freud nega rudemente a existência da liberdade. 
Abramos 0 seu livro "Introduction à la Psychanalyse", pá
ginas 38 e 59. Aí está categoricamente: "Quebrando o de
terminismo universal, mesmo em um só ponto, transforma
se toda a concepção científica do mundo ... 

. . . Vós tendes a ilusão de uma liberdade psíquica e não 
quereis renunciar a ela! Sinto não poder participar da vossa 
opinião sobre esse assunto". Vemos, por estas citações, de 
que modo Freud atinge rudemente a essência da moral. Nega 
a liberdade. Ora, quem nega a liberdade, nega, por isso 
mesmo, a moral. Pois, se tudo é determinismo, desaparece 
a culpabilidade. E, por conseguinte, a moral. Mas quais são 
os novos argumentos em que o ilustre psiquiatra se firma 
para rej-eitar a liberdade? Unicamente nos sucessos da Psi
canálise que conseguiu estabelecer a existência de uma de
termina.ção em numerosos casos em que, até então, não se 
tinha conseguido um esclarecimento. Está à.í justamente 
uma das provas das generalizações precipitadas de Freud. 
Realmente, não negamos o sucesso da psicanálise nesses ca
sos. Mas isso não atinge a liberdade. Pois são casos de f e
nômenos como os atos "falhas", os sonhos, os "lapsus". Ora, 
esses fenômenos não são atos concientes ou livres. Não se 
tem direito de fazer intervir neles a vontade direta e real. 
E Roland Dalbiez faz esta crítica a Freud: "E' mister não 
confundir a certeza da existência de uma lei com a possi
bilidade de poder formulá'.. la: ninguem duvida do deter
minismo do cancer, ainda que ninguem possa precisar em 
que consiste. E' extraordinário que Freud julgue que seus 
contraditares possam considerar o "lapsus" como ato livre". 

Vemos como o determinismo integral de Freud destrói 
a vontade, a liberdade e, portanto, a responsabilidade hu- · 
mana. E' assim que os maiores distúrbios contra a moral 
se transformam em resultados independentes do homem, 
2* 
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condicionados apenas por fatores determinantes que ex
cluem a liberdade. Autorizam-se, deste modo, todos os aten
tados ao pudor e à dignidade humana. Concepção, aliás, 
muito cômoda para certos indivíduos, cujo máximo prazer 
é sorver a ânfora da sensualidade mais requintada, disfar
çando-se sob uma filosofia que tudo justifica sob aparên
cias científicas e apaga com um cinismo revoltante a res
ponsabilidade moral. Nem se diga que Freud assenta esse 
sistema sobre fenômenos de psicologia de indivíduos anor
mais. Pois os princípios colhidos na observação dos casos 
de psicologia mórbida, ele os transferiu para a interpreta
ção da normalidade psicológica. 

A questão do "transf ert" é a prova do que acabamos 
de dizer. Um modo facil de obscurecer a responsabilidade 
humana. Apanhemos em um discípulo de Freud a exposi
ção do "transfert" em que a liberdade é eliminada por um 
estranho determinismo. Franck, no seu "Morbid Fears and 
Compulsions'', narra o seguinte caso: Certa vez encontra
va-se em sérias dificuldades financeiras, devido aos erros 
antes praticados. Nessa circunstância, imaginou pedir em
prestado algum dinheiro. Imediatamente três nomes dis
tintos lhe vieram à lembrança. Eram homens íntimos, de 
sua inteira confiança. Sem saber por que, rejeitou esses no
mes e lembrou-se de um quarto senhor, com o qual tinha 
certa relação de amizade, nunca igual à amizade que o pren
dia aos três primeiros. Não poderia, portanto, ter confiança 
alguma de que este o atenderia. Entretanto, sem mais nem 
menos, deixa os outros e vai recorrer ao tal personagem. 
O homem foi de uma extraordinária delicadeza para com 
ele e lhe arranjou aquilo de que necessitava. Quando con
tou à esposa o ocorrido, esta ficou surpreendida da maneira 
pela qual Frink deixava de apelar para amigos verdadeiros 
e íntimos para recorrer a um quasi desconhecido. Pro
curou Frink explicar o caso. E assim descobriu o miste
rioso "transferi". Quando criança, havia em sua casa um 
senhor, com quem se avinha nas horas das suas peraltices e 
erros. Não tendo coragem de recorrer aos seus pais ou avós, 
porque estes o castigariam, era sempre aquele homem que o 
salvava nas suas dificuldades. E começando a se lembrar 
do antigo companheiro da sua infância, vieram-lhe à mente 
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os traços daquele semblante, e Frink notou que o velho 
amigo muito se parecia fisicamente com o homem que o 
acabava de socorrer. E os outros am1gos, aos quais não teve 
coragem de recorrer, tinham qualquer coisa do seu pai ou 
do seu avô. "Todo o procedimento de Frink era apenas a 
repetição de uma r eação fixada na infânda". 

Bem sabemos que o autor usa desta exposição para ex
plicar o "transf ert'', mas, sendo determinista, como muito 
bem o diz às págs. 19-25 do seu livro, podemos tomar esse 
fato para modo explicativo da escola freudiana, afim de 
demonstrar que uma escolha feita por um indivíduo nor
mal não é livre, mas provém de influências guardadas no 
inconciente, como um sonho ou um sintoma neurótico. Co
mo sabemos, toda essa exposição em nada atinge o livre 
arbítrio. E embora os fatos caidos no "absconditum mentis", 
como diz santo Agostinho, possam influir na nossa determi
nação livre, nunca poderão tolher a nossa liberdade. 

O que a psicanálise traz de novo não é um argumento 
contra o livre arbítrio, diz Roland Dalbiez, mas simples
mente a possibilidade de precisar, num dado caso, quais 
os elementos dos passado que agiram. E' um belo resultado 
científico, mas seu valor filosófico é nulo, acrescenta Dalbiez, 

Biblioteca «Mndre Maria,, do 
Colêgio Sagrad9 Coraçã-l tle 

Jesus - Belo Horizonte 

http://www.obrascatolicas.com



Capítulo V 

VALOR DO DETERMINISMO 

Impossibilidade de sua prova científica. - No terreno. das 
clênclas físicas e no terreno psicológico. - Probidade cien
tífica e questões pessoais. - A religião. - O subconclente. 

Depois de havermos considerado como Freud encaminha 
toda a sua doutrina para um estranho determinismo; 

depois de considerarmos os textos ousados em que o ilus
tre sábio fala sobre a "ilusão da liberdade'', procuraremos 
estudar, ainda que rapidamente, os vãos argumentQs em 
que ele e os seus discípulos desejam firmar a concepção 
determinista. E preferimos transladar para este capítulo a 
crítica que o brilhante espírito de Roland Dalbiez apre
senta sobre o assunto. Não se pode demonstrar empirica
mente o determinismo. No domínio das ciências físicas, que 
constitue indubitavelmente o terreno mais favoravel à apli
cação da idéia determinista, é mister reconhecer que esta 
não pode ser provada experimentalmente. 

A razão é simples: a imperfeição dos orgãos de nossos 
sentidos não nos permite efetuar medidas de uma precisão 
absoluta. Pode-se afirmar, sem receio de erro, que a huma
nidade desaparecerá da face da terra e não conseguirá 
verificar experimentalmente, com uma precisão absoluta, 
a igualdade de duas extensões. Podemos aumentar a preci
são de nossas medidas por instrumentos, e isso é muito in
teressante sob o ponto de vista científico, mas filosofica
mente não é disso que se trata. A tese metafísica do deter
minismo exige, para ser demonstrada experimentalmente, 
que nossas medidas sejam perfeitas. Ora, não há a menor 
dúvida que essa exigência é incompatível com a própria 
constituição do nosso corpo. 

O argumento precedente basta para orientar a ques
tão, mas é ainda interessante notar como os físicos atuais 
abrandaram singularmente o determinismo dos "físicos do 
tempo da rainha Vitória". Colocando a questão sobre o ter
reno estritamente experimental, eles se chocaram em ca
sos em que as condições de verificação de certos fenômenos 
eram, por si mesmas, modificadas pelos "tais fenômenos". 

http://www.obrascatolicas.com



CAP. V: VALOR DO DETERMINISMO 23 

Assim descobriram tardiamente que os filósofos conheciam 
desde o começo: a impossibilidade de verificar o determi
nismo. 

Alguns dentre eles chegaram mesmo a falar no princi
pio de indeterminação. Não atribuimos às flutuações da 
ciência valor metafísico. Para precisar o que se pode ex
trair, em valor filosófico, das asserções baralhadas dos fí
sicos contemporâneos, seria preciso proce_der a um traba
lho bastante delicado de discriminação, que não é da nossa 
competência. 

Quisemos simplesmente pôr em relevo que, se fosse 
dado à nossa geração assistir à coexistência de uma física 
indeterminista e de uma psicologia determinista, os meta
físicos teriam assistido a um verdadeiro transtorno da 
ciência. 

A psicologia, menos ainda, pode verificar o determi
nismo. Para se ter noção clara disso, basta colocar exata
mente o problema da liberdade. Propriamente falando, a 
essência da liberdade não consiste em poder agir deste ou 
daquele modo, mas antes em poder agir ou não agir. A ques
tão não se põe entre duas forças do "ser", mas entre o "ser" 
e o "não ser". E' indispensavel acrescentar que o tipo espe
cial de indeterminação que caracteriza a liberdade deve 
ser cuidadosamente distinto do estado de potência em ge
ral. Não é antes de agir livremente que se é mais livre. E' 
no momento mesmo em que se age livremente. Stuart Mill 
enganou-se muito sobre este ponto. Daí a impossibilidade de 
se verificar experimentalmente a inexistência da liberdade. 

No terreno psicológico torna-se inconcebivel, como as
severa Dalbiez, a verificação experimental da inexistência 
da liberdade. Continuemos, colocando o leitor em contacto 
direto com a crítica de Dalbiez. O processo que consistiria 
em concluir a existência do determinismo, partindo da in
falibilidade da previsão, é evidentemente irrealizavel. Se, 
no domínio físico, a impossibilidade de obter medidas de 
uma precisão absoluta torna a previsão - seja qual for o 
seu valor pragmático - inutilizavel pela demontração ex
perimental do determinismo, que será em psicologia! Aqui 
a medida é inaplicavel e a previsão ult:i:apass1:1 o~ limit~s 
de uma probabilidade bastante fraca, -
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A psicanálise consegue, em certos casos, unir o pre
sente ao passado de modo, em suma, satisfatório. Mas, desde 
que se ponha o problema inverso: o da previsão do futuro 
em função do presente, percebe-se a que ponto os limites da 
aproximação psicanalítica são flutuantes. 

Freud teve conciência dessa impossibilidade. Estudando 
a psicogênese de um caso de homo-sexualidade feminina, 
escreveu: "Nossa atenção fixa, aquí, uma situação comum 
a muitos outros exemplos dados pela explicação psic,analí
tica de um processo psíquico. Quando seguimos o estudo 
da evolução, remontando do resultado final à origem, o en
cadeamento nos aparece sem lacunas, e consideramos nosso 
conhecimento como perfeitamente satisfatório, talvez mesmo 
como acabado. Mas, se tomarmos o caminho inverso, se par
tirmos das hipóteses deduzidas pela análise, se ensaiarmos -
prossegui-las até ao resultado final, a impressão de um en
cadeamento rigoroso e necessário não aparece. Nós temos 
a conciência de que coisa diferente poderia ter acontecido 
e que esse resultado nós o teríamos tambem explicado e 
compreendido. A síntese não é tão satisfatória como a aná
lise. Para me exprimir doutro modo: <0 conheô:nentu das 
hipóteses não nos permite pronunciar com anteceiência 
sobre o resultado ou sobre a natureza dos resultailo~ ". 

E' muito facil ligar esta verificação decepciOP>t11•t às 
suas causas, diz bem o brilhante e talentoso vienense 

"Mesmo quando os fatores etiológicos determinantes 
de um resultado dado nos são inteiramente conhecidos, 
nós conhecemos, apenas, suas particularidades qualitativas, 
e não sua força relativa. Alguns desses fatores, muito fra
cos, são suprimidos por outros e não influenciam o resul
tado final. Mas não sabemos nunca, anteriormente, quais 
elementos determinantes conseguirão dominar, se os mais 
fracos ou os mais fortes. E' apenas no fim que poderemos 
dizer que os vencedores são os mais fortes. Daí resulta que 
na análise as causas podem ser determinadas com certeza, 
enquanto que é impossível predizê-las pela síntese". Após 
esse trecho de Freud na "Revue de Psychanalyse", t. VI, n. 2, 
sobre "Psychogenêse d'un cas d'homosexualité - féminine'', 
podemos avaliar o determinismo freudiano. Nesse texto,, 
Freud se mostra revestido de uma notavel probidade cien-
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tífica. Anula a vã pretensão de demonstrar experimental
mente o determinismo pelos resultados da psicanálise. En
tretanto, apesar dessa declaração sincera da impossibilidade 
de d~onstrar cientificamente o determinismo, Freud é 
doidamente determinista. Prova de que o determinismo de 
Freud não vem de razões científicas, mas de certas razões 
filosóficas ou pessoais. 

Pela concepção que Freud tem sobre a religião já se 
pode prever o seu materialismo integral. Não há dúvida de 
que é uma concepção falsíssima. E um notav.el prof. da Uni
versidade do Brasil, o Dr. Lúcio José dos Santos, nas suas 
aulas de Sociologia, na Univ.ersidade de Minas Gerais, o 
demonstrou maravilhosamente. São do ilustre catedrático as 
seguintes expressões: "A concepção de Freud sobre a reli
giã.:i é por demais errônea. E admira que um homem da en
vergadura do ilustre psiquiatra vienense, como aliás o fez 
tambem Durkheim, tenha tomado como base o "totemismo'', 
quando já a.s melhores autoridades na matéria não o con
sideravam mais como fenômeno primitivo e universal na 
evoluçã::l ht.mana, não podendo, pois, ter o carater que se 
Ih. 1 ·~,; atribuir a princípio" . 

... -reud, adepto de nm materialismo radical, deveria afir
mar tambem o determinismo. E muitos dos seus discípulos 
chegaram. mesmo a exaltar Freud como partidário do de
terminismo psicológico absoluto. O que quer dizer que 
Freud negara inteiramente a liberdade humana e, por isso 
mesmo, a responsabilidade humana. 

Ora, negando a responsabilidade humana, por mera 
consequência lógica, deveria negar a moralidade. Tudo 
se reduz à pressão exterior criando recalques, e adaptando 
forçosamente o homem ao meio social. Doutrina mais ou 
menos semelhante à do constrangimento social de Durk
heim. Apenas perdura, segundo Freud, a conciência psico
lógica, anulando-se a conciência moral. Como única força 
diretiva da vida permanece a atividade dos impulsos, dos 
recalques: o que o homem possue de comum com os ani
mais. A ordem moral superior não existe. E' a consequên
cia inevitavel da doutrina. 

E para comprovar essa afirmativa, transladamos para 
aquí este trecho de Lúcio dos Santos: "O próprio Freud 

http://www.obrascatolicas.com



26 A DOUTRINA DE FREUD 

chegou a impressionar-se com as consequências de seu sis
tema. Havendo um médico, discípulo seu, no tratamento de 
uma senhora casada, aconselhado adultério frequente, con
sultou esta a Freud. Irritou-se sobre.maneira o Mest(#, e es
creveu contra tais discípulos um artigo intitulado: "Ueber 
wilde Psychanalyse", em que combatia "essa psicanálise 
selvagem". Mas não negou que era resultado lógico da sua 
doutrina". 

Não queremos, entretanto. entrar, aqui, no estudo por
menorizado dessa concepção moral. Reservamos uma con
sideração mais minuciosa sobre o assunto, quando estudar
mos a "moral freudiana" e a maneira pela qual o ilustre 
psiquiatra pretende explicar a origem da moralidade. 

Por ora, apenas lançamos um olhar de conjunto sobre 
a estrutura essencial do grande sistema. De relance, consi
deramos o "id", o "ego'', o super-"ego", a "censura" e a 
idéia que faz da moral, indicando o primeiro traço dos seus 
exagerps e falsidades. Deixamos por último a consideração 
sobre o "inconciente" ou "sub-conciente", que é a base da 
doutrina de Freud, justamente para mostrar como o sá
bio não foi original senão na aplicação, pois já no século 
IV o pensamento filosófico cristão havia surpreendido essa 
misteriosa torrente para onde se precipitaram ruídos da 
vida psicológica e os seus secretos movimentos sopitados. 

Santo Agostinho, o maravilhoso "Doutor da graça" e 
genial precursor da Filosofia da História, na sua "Cidade de 
Deus", em palavras interessantes e profundas apanhou esse 
silencioso tumulto do homem. Notemos como aconteceu a 
Freud, na concepção do inconciente. Como Richard colo
cava a essência da vida física na sua célebre tripeça de co
ração, estômago e cérebro, o grande Bispo de Hipona co
loca a essência da vida psíquica na tripeça fundamental: 
memoria, intellectus, voluntas. Santo Agostinho dá tambern 
à memória o nome de "anima", "rnens"; ao "intellectus", o 
de "cogita tio", "notitia"; à "voluntas", o de "amor", "dilectio". 
Mas o essencial que devemos notar é que o ilustre filósofo 
dá à memória o valor de urna base na vida psíquica, base 
sobre que repousam "as forças componentes", imagens, af e
tos e paixões. Aí residem as possibilidades de ordem sensí
vel, emocional e volitiva que de1)conhecemos. E' desse labo-
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ratório abscôndito que surgem os fenômenos da experiência 
intensa que podem atingir a conciência clara. 

Santo Agostinho distingue, por isso, o "conspectus men· 
tis" e o "abditum mentis". A presença ante a mente e o ocul· 
to da mente, ou, se quisermos usar uma expressão de Freud: 
"a conciência clara e o inconciente ou subconciente". E a 
prova que santo Agostinho não desconhecia tambem o papel 
do inconciente na vida psíquica do indivíduo é que, falan
do da conciência clara, afirma que a conciência clara não 
representa a plenitude psíquica do homem. Donde se con
clue, conforme sua doutrina, que há uma parte da vida psí
quica que tumultua na profundeza abscôndita do incon
ciente. 

E o mesmo Santo confessa esse mistério quando escrevia 
"nec ego ipse capio totum quod sum". Freud teve o mérito 
de penetrar melhor essa região obscura e saber explorá-la. 
Não foi original na concepção do "inconciente". 

E assim, passamos em revista, de uma maneira resu
mida, os pontos fundamentais da doutrina freudiana, no
tando -tambem ligeiramente suas lacunas essenciais. Depois 
desta visão sucinta do seu arcabouço doutrinário, entrare
mos no estudo mais detalhado da concepção que Freud tem 
da moralidade em geral, do fato fantástico e imaginário a 
que ele atribue a origem da moral, para fazermos compre
ender como essa doutrina, na ordem educacional e social, 
só pode ter o mais triste e funesto resultado: destruir toda 
noção da moralidade e da dignidade moral no indivíduo e 
na sociedade. 
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Capitulo VI 

GtNESE DA MORAL 

Determlnlsmo e empirismo. - Exigência intelectual perante 
o dogma e primarismo cultural ante a hipótese freudiana. -
Origem e não simples transmluão da f'rdem moral. - A 

· teoria do "Totem". 

Não há dúvida que à filosofia pertence pronunciar-se so-
bre o determinismo, tanto em psicologia como em fí

sica. A teoria do pluralismo, do acaso, da liberdade, da con
tingência, já por si permanece no campo filosófico. A ne
gação do livre arbítrio, dizia Roland, supõe certas premis
sas epistemológicas. O empirismo não compreende mesmo 
a palavra necessidade. A idéia da própria regularidade per
feita supõe uma "originalidade irredutivel da razão", co
mo diz o filósofo. Dê-se ao determinismo a interpretação 
que se quiser, substitua-se a necessidade por constância, 
imagine-se a doutrina menos metafísica passivei, jamais 
se poderá fazer tudo isso sem se recorrer a um conceito 
puro, a uma idéia-limite que escapa naturalmente a uma 
apreensão sensorial e é imaginativamente irrepresentavel. 
Ora, isso é impossível ao empir.ismo, a não ser que ele quei
ra destruir-se a si mesmo. Daí se vê como a intransigên
cia determinista de Freud é incompativel com o seu con
ceito empirista. 

Tentanto explicar a psicogênese do sentimento moral, 
Freud bateu de encontro a uma dificuldade insuperavel. 
Daí o seu primitivismo e a sua ingenuidade no esforço 
para explicar, segundo os postulados que ele mesmo criou, 
o fundamento, a origem da moral. E' interessante a presun
ção dos inimigos da Igreja. Quando se afirma uma ordem 
moral como a da Igreja católica, quando se apregoam os 
seus dogmas, saem a campo os chamados intelectuais e se 
põem a exigir a prova científica ou histórica desta e mais 
aquela afirmativa. 

Mas ante uma doutrina qualquer, desde que lhes aca
ricie os interesses próprios, lhes justifique certas atitudes 
ou pretensões, curvam-se numa sujeição que, francamente, 
põe em dúvida os seus valores de intelectualidade. Assim 
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a doutrina freudiana, na sua parte atinente à moral, para 
muitos espavoridos das luzes do Evangelho. 

A origem que Freud assinala para a moral, o sentimen
to moral, é ridícula e cientificamente nula. Não há uma 
só prova científica que a justifique. E, entretanto, os ini
migos da Igreja, que "babam" por uma provinha científica 
em todos os departamentos doutrinários, recebem com ares 
estupefatos as mais arbitrárias e absurdas afirmações de 
Freud sobre a gênese da moral. E há apenas duas alterna
tivas: ou recebem sem contestação, porque a cultura não 
lhes dá para tanto; ou porque essa concepção é mais apro
priada para o seu tumultuoso subconciente ou sublima
do ( !) pau-sexualismo. 

Qualquer intelectual, de mediana cultura, verá logo 
que a teoria do "super-ego" explica a transmissão de uma 
interdição e nunca explicará a própria interdição. 

A teoria de Freud tenta uma explanação da parte aci
dental, mas abandona completamente a essência real do 
problema. Não se trata da transmissão do sentimento mo
ral, trata-se de saber a sua origem real. Transmissão su
põe existência. E aí é que Freud expende a mais absurda 
e anti-científica concepção da gênese da moral. Ele supõe 
que no domínio moral o homem nunca pode agir de modo 
inteligente. Ele apenas recebe e depois transmite uma im
pressão desmotivada. 

Em matéria de moral, Freud supõe que o homem é de 
inteligência inteiramente diversa. E essa criatura que sem
pre formula o seu "porque", em moral jamais lhe passou 
pela inteligência essa interrogação tão sua, pela natureza 
da sua própria racionabilidade. 

E, a propósito, escreveu com muito acerto o célebre Dr. 
Pichon, no seu artigo "Position du problême de l'adapta
tion réciproque entre la société et les psychismes exception
nels": "Se a psicanálise sabe admiravelmente explicar o 
nascimento e o conteudo dos sentimentos de culpabilidade, 
ela não nos explica, de maneira alguma, a essência, a subs
tância desses sentimentos, isto é, a aptidão que o homem 
tem de se acusar por esta ou aquela coisa, sua aptidão para 
se julgar moralmente, seu modo moral de consideração das 
coisas. 
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Freud é o homem das hipóteses ousadas e quasi sempre, 
por um prazer estranho, das hipóteses impuras e escabro
sas. Para explicar, ou tentar explicar as coisas mais puras 
e belas, ele começa sempre remexendo a lama ou sacu
dindo os mais baixos instintos do homem. Começa quasi 
sempre reduzindo o homem a uma agitação bestial. O seu 
complexo de "Édipo'', o complexo que ele faz surgir do "in
cesto", ele há de misturar em tudo, até na Religião e na Mo
ral. E, para explicar a origem da moral, o psicólogo de Vie
na faz uma mescla pouco olorosa da sua hipótese anima
lesca do "totem'', da teoria do "sacrifício'', de Roberto Smith, 
e da hipótese de Darwin sobre a horda primitiva, conforme 
a explanação de Atkinson. 

O totem freudiano. - "O primeiro resultado da subs
tituição é muito interessante, diz Freud. Se o animal totê
mico não é senão o pai, nós obtemos, com efeito, o seguinte: 
Os dois mandamentos capitais do totemismo, as duas prescri
ções tabús que formam como que o seu núcleo, a saber: a 
proibição de matar o "totem" e a de desposar uma mulher 
pertencente ao "totem", coincidem, quanto ao seu conteudo, 
com os dois crimes de Édipo, que matou o próprio pai e 
desposou a própria mãe, e com os dois desejos primitivos 
da criança, cujo recalque insuficiente ou sonho forma 
talvez o núcleo de todas as nevroses. Se a semelhança não 
for um simples jogo do acaso, deve permitir-nos explicar 
o nascimento do totemismo nas épocas mais recuadas". E 
sobre essa hipótese, que o próprio Freud receia ser m;n jogo 
do acaso, embora se esqueça disso, nas horas que lhe con
venha,. firma vários juízos fundamentais da sua teoria. 

Para completar sua suposição, Freud utiliza-se da dou
trina de Robertson Smith sobre o sacrifício. Ei-la: "nas épo
cas antiquíssimas, o animal do sacrifício era sagrado, sua 
vida era intangível e não podia ser suprimida senão com 
a participação e com a responsabilidade comum de toda 
a tribu, em presença do deus, afim de que, assimilando sua 
substância sagrada, os membros do "clan" reafirmassem a 
identidade material, que, acreditavam eles, os ligava uns 
aos outros e os unia à divindade. O sacrifício era um "sacra
mento", o animal do sacrifício um membro do "clan". Era, 
em realidade, pela morte e pela absorção do antigo animal 
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totêmico, do deus primitivo, que os membros do "clan" en
tretinham e reforçavam sua comunhão íntima com a divin
dade, afim de ficar sempre semelhantes a ele". 

A originalidade da doutrina de Robertson Smith está 
na afirmação de que a essência do sacrifício consiste na 
manducação do "deus-totem". 

Atkinson bebera em Darwin a sua concepção. Para ele, 
a humanidade primeva teria vivido em pequenos grupos: 
"um pai violento, ciumento, reservando para si todas as mu
lheres e expulsando seus filhos, à medida que cresciam". 
Eis a sua doutrina da horda primitiva. 

Freud, com grande aparato, ajunta estas três hipóte
ses, a do "totem", a do sacrifício totêmico e a da horda pri
mitiva, mistura-as, confunde-as num todo hipotético e desse _ 
todo, como quem desenrola as meadas de um novelo, vai 
desdobrando, para muitos olhares aparvalhados e eston
teados, a origem da moral que, em última análise, como faz 
ver Malinowski, não · tem valor algum na ordem histórica 
e científica. 

Depois de esclarecermos a tríplice hipótese de que o 
ilustre psiquiatra de Viena lança mão para arquitetar a 
sua concepção sobre a moral, veremos como ele faz surgir 
de tudo isso a moralidade. E' uma combinação habil e subtil 
que, à primeira vista, pode impressionar os espíritos me
nos avisados e distanciados das exigências criteriológicas 
que averiguam a exatidão dos conhecimentos históricos e 
científicos. 

Adiantamos a exposição rápida dos elementos ofere
cidos pela hipótese do "totem'', do sacrifício primitivo e da 
horda primitiva para que, no próximo capítulo, o leitor f a
cilmente compreenda a origem fantástica que Freud atri
bue à moral ou ao sentimento moral. E' inacreditavel que 
isso seja aceito por quem tenha um pouco de inteligência 
e de lógica. Aliás, mesmo aqueles que aceitam, como Roger 
Bastide, certas bases freudianas para explicações socioló
gicas, rejeitam a concepção da horda primitiva. Mas, para 
explicar a origem da moral, sempre se encontrarão em sé· 
rias dificuldades. 

Freud, como vimos, faz uma combinação prodigiosa 
do complexo de Édipo, da teoria do sacrifício totêmico e 
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da horda primitiva, e desse conjunto irrisório faz decorrer 
a moral. Tudo, na sua teoria, em questão de religião e éti
ca, parte sempre de uma hipótese arbitrária e sem funda
mento algum. Tal a sua suposta origem da moral. 

Escreve o ilustre psiquiatra, no seu "Totem et Tabou'', 
que os filhos expulsos se reuniram, mataram o pai e o co
meram. Com esse ato incorporaram o pai da horda pri
mitiva a si mesmos e se apoderaram da sua força. Depois, 
impressionados por esse gesto, deram ao genitor um substi
tutivo animal e, sob a pressão do sentimento, transforma
ram o seu gesto de violência em rito de expiação. O sacri
fício totêmico tira sua origem da morte do pai da horda 
primitiva. A exogamia nasce do sentimento primitivo de 
obediência ao pai, que vedava a união com as mulheres que 
lhe pertenciam. 

E isso é tão ridículo, que o próprio Freud apreciou as
sim a sua concepção: "Seria tão absurdo procurar exati
dão nestas matérias, como seria injusto exigir certezas nes
se assunto" ("Totem et Tabou", p. 197). 

E deste mo<lo, pretendendo reconstruir a origem do 
totemismo e da exogamia, Freud admite que todas as reli
giões derivam do totemismo e se esforça por ver em todas 
as formas religiosas os traços da morte do pai da horda pri
mitiva e sua hipotética consequência em todos os cultos, 
até no Cristianismo. E a sua ousadia, em terreno tão deli
cado quão difícil, chega ao auge quando pretende assim as
segurar a origem da moral: "Eu poderia então terminar e 
resumir essa rápida investigação, dizendo que se encontram, 
no complexo de "f::dipo, os começos simultâneos da religião, 
da moral, da sociedade e da arte". 

Os adeptos de Freud nesse terreno podem se dividir 
em três grupos: os da , esquerda, os do centro e os da direi
ta, como diz Roland. 

Os da esquerda são os que seguern integralmente Freud 
nessa interpretação arbitrária. Jones, Reik, entre os prin
cipais. Aceitam suas explicações causais e são solidários 
com os seus "juízos de .valor". Reduzem a moral a uma 
questão sem nenhuma base racional. E' para eles apenas um 
resultado de proibição exterior projetada para dentro do 
inconciente. Resulta apenas de formações associativas e 
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projetivas. E como consequência terrivel e perigosa vem "o 
não valor das concepções morais". 

Os do centro, embora admitindo a psicogênese da moral, 
separam discretamente das explicações causais os juizos de 
valor. Isso para fugir à sua desastrosa consequência que 
seria forçosamente a condenação da moral. E' o estratage
ma de Taine quando, confundindo a sensação com a aluci
nação, procura fugir à consequência da sua afirmativa. De 
Hesnard, quando capciosamente se esforça por desprender 
a questão do seu terreno de consequências morais e so
ciais, para a reduzir a uma preocupação exclusivamente 
científica. 

Os da direita são ainda poucos. À frente dos "psica
nalistas direitistas" está o pastor Pfister. Parecem reconhe
cer as explicações causais e dos juizos de valor. Não acei
tam, porém, a pretensa explicação da origem da moral e 
da religião. Julgam-na insuficiente. Assim se vê como o 
empirismo radical é o término para onde marcham todos 
os adeptos de Freud. As vezes concientemente. Outras, in
concientemente. Mas sempre para o mesmo fim. 

Qualquer leitor medianamente instruido já faz natu
ralmente a sua crítica. Primeiro a ingenuidade científica 
de Freud, nessa questão. Como chegou ao conhecimento 
da horda primitiva? Quem lho afirmou? E se lho afirmou, 
em que documentos, em que tradição, em que fatos moti
vou a sua afirmativa? Não há prova alguma nesse sentido. 
O sábio imaginou. E fez da sua imaginação uma verdade. 
Isso pode ser muito simples e bom para os poetas, mas para 
os cientistas é nulo. 

A criteriologia científica só aceita fatos comprovados 
por uma investigação que possa fugir a toda suspeita de 
engano ou -de cabotinismo. Onde a prova da horda primi
tiva? Onde a prova da morte do pai? E, além disso, como 
provar que, sob a pressão da culpabilidade, os filhos ex
pulsos da horda criaram o sacrifício expiatório? O que é 
culpabilidade? Não é a conciência de que se contrariou uma 
lei'? Ora, para se ter conciência de contrariar uma lei é pre
ciso ter a certeza da existência dessa lei. Logo, a horda pri
mitiva tinha conciência dessa lei. Ora, essa lei não se con
funde com o sentimento de culpabilidade. Porque esta já 
A doutrina de Freud - 3 
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supõe aquela. Portanto, não foi esse sentimento que criou a 
moral. Ela o antecedeu. Afirmar que desse sentimento de
rivou a moral é desconhecer a questão ética. Depois, admi
tir que esse sentimento de culpabilidade é que se transmi
tiu a todas as gerações humanas é desconhecer a própria 
estrutura moral do homem. O homem só sente o peso da 
culpabilidade quando livremente transgride a lei interior 
que o rege. Portanto, o que se transmite como substratum 
essencial da conciência humana é a lei moral natural que 
será iluminada e confirmada pela lei positiva humana e 
divina. 

Para confirmar essa crítica rápida que fazemos a 
Freud, citaremos, abaixo, as observações interessantes e 
profundas que Malinowski apresenta no seu livro: "La se
xualité et sa répression dans les sociétés priruitives". Ali 
verá o leitor a que se reduz a ridícula explicação que Freud 
ousa dar à origem da moral. 
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CRITICA DA MORAL FREUDIANA 

Mallnowskl e a origem ela MoraL - Critica ela teoria ela 
horda primitiva. - A alma coletiva. 

Malinowski formulou uma longa e notavel crítica à dou-
trina que Freud arquitetou sobre a origem da moral. 

E toda a sua crítica pode ser resumida da maneira seguin
te: "Freud dotou a horda primitiva - a familia ciclópica 
- de atributos contraditórios. A horda primitiva, confor
me a própria concepção freudiana, não é ainda humana. 
E' preciso, então, para não cair em "petição de principio" 
flagrante, representar o procedimento dos seus membros 
como o dos símios antropóides. Ora, sabemos que, entre 
estes últimos, os processos sexuais têm uma norma estrita
mente instintiva. E o pr-ocedimento instintivo é muito mais 
rígido e muito mais estavel que -0 fnteligente. As possibili
dades de conflitos endopsíquicos entre os animais subtrai
dos à influência do homem se reduzem a pouca coisa. As 
nevroses experimentais do grande fisiologista russo Pav
lov são o resultado de artifícios muito complicados". 

E Malinowski acrescenta: "se assim é, temos direito de 
recusar as premissas freudianas da hipótese concernente 
à família ciclópica. Por que o pai haveria de expulsar os 
filhos, desde que, naturalmente e instintivamente, estes são 
levados a abandonar a família, quando não têm mais ne
cessidade da proteção dos pais? Por que faltariam as mu
lheres, se o próprio grupo e os grupos vizinhos compreen
dem, entre seus membros, pessoas de outro sexo? Por que 
os moços ficariam unidos à horda paterna, guardando o 
ódio do pai e o desejo da sua morte? Sabemos que, julgan
do-se felicíssimos pela liberdade, eles não têm desejo al
gum de voltar à horda de seu pai. Por que, enfim, realiza
riam o ato penoso e desagradavel do aniquilamento do pai, 
se lhes bastava simplesmente esperár a sua retirada, para 
ter livre acesso à horda, se eles o desejassem? Basta for
mular estas questões, para logo se perceber a inconsistên
cia das afirmações implicadas na hipótese de Freud. De 
fato, Freud sobrecarrega a familia ciclópica de um grande 
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número de tendências, de hábitos e atitudes mentais que 
seriam simplesmente fatais a qualquer espécie animal. E' 
evidente que, sob o ponto de vista biológico, semelhante 
concepção é insustentavel. Pois é impossivel admitir, no es
tado natural, a existência de uma espécie antropóide cuja 
função mais importante, a da propagação, fosse regulada 
por um sistema de instintos, em oposição a todos os interes
ses dessa espécie. E' facil notar que, depois de haver dotado 
a horda primitiva de todas as inadaptações que caracteri
zam uma família européia das classes médias, Freud a joga 
na luta prehistórica, onde a deixa desencadear suas pai
xões, conforme uma hipótese muito atraente, é certo, mas 
muito imaginária" (La sexualité et sa répression dans les 
sociétés primitives) . 

Está claro que, à luz desta crítica concienciosa, deve
mos repudiar a hipótese da horda primitiva com que Freud 
tenta explicar a origem do sentimento moral. Tão insufi
ciente é esta hipótese sobre o sentimento moral da humani
dade, como a explicação do sentimento étic9 do indivíduo 
pelo "super-ego". Surgem ainda outras dificuldades. Con
forme a suposição freudiana, nós estamos em presença de 
uma horda puramente animal. Ora, se eram animais, como 
seria possível que lhes surgisse do "nada" a norma moral 
e o sentimento de culpabilidade? Se assim fosse, toda espé
cie animal estaria na possibilidade da aquisição desses sen
timentos. E por que isso não se realiza? Como se vê, a psi
canálise é incapaz de atingir a gênese da substância do sen
timento moral. 

Freud procura localizar numa expressão psicológica 
coletiva, numa alma coletiva, os sentimentos morais resul
tantes dos indivíduos, para fugir à dificuldade que lhe apre
sentaria a solução de continuidade que o desaparecimento 
dos indivíduos poderia trazer para o sentimento moral da 
humanidade. Pois, sem esta alma coletiva, a psicologia dos 
povos não poderia existir. Não há dúvida que, sob o ponto 
de vista filosófico, a concepção da alma coletiva é uma ficção 
insustentavel. 

Para esclarecer o seu valor, sob o ponto de vista cien
tifico, vamos citar outro trecho de Malinowski: "E' fato 
que, em nossos dias, não há antropologista competente que 
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admita a existência de uma "psiqué coletiva", ou a trans
missão hereditária de disposições psíquicas adquiridas, ou 
uma continuidade psíquica ultrapassando os limites da alma 
individual". 

Nenhum dos sábios que são verdadeiras autoridades em 
antropologia, e nos quais se apoia Freud, como Lang, 
Crawley, Marett, eml?regou conceito desse gênero na aná
lise de costumes, crenças e instituições. Frazer elimina con
cienciosamente e metodicamente essa concepção do com
plexo dos seus trabalhos (comunicação pessoal) . 

Durkheim, que pende para essa ficção metafisica, foi 
criticado, a esse respeito, pela maior parte dos antropolo
gistas modernos. Sociólogos compe.tentes como Hobhouse, 
Westermarck, Dewey e antropologistas sociólogos como 
Lowie, Kroeber, Boas, evitaram cuidadosamente a intro
dução .do "sensorium collectivo". Encontrar-se-á na obra de 
Ginsberg, "The psychology of Society", uma crítica imola
cavel sobre certas tentativas de introdução do conceito de 
"Psiqué coletiva" em sociologia. 

Sobre a opinião de Freud de que a transmissão da cul
tura não se poderia fazer sem a "alma coletiva", Mali
nowski responde nestes termos: "Os antropologistas vão 
mesmo até indicar com precisão o meio em que cada ge
ração deposita e acumula suas experiências, para uso da 
geração seguinte. Este meio é constituido dos objetos ma
teriais das tradições, dos processos mentais estereotipados 
que nós chamamos civilização. E' o supra-individual, mas 
não psicológico. E' estruturado pelo homem que ele, por sua 
vez, estrutura. E' o único meio em que o homem pode ex
teriorizar seus impulsos criadores e unir assim sua parte à 
massa comum dos valores humanos. Forma o único reser
vatório em que o indivíduo pode haurir, quando quiser uti
lizar, as experiências dos outros para seu proveito pes
soal" (Malinowski, op. cit. , pág. 126, em nota). 

Donde se conclue que a hipótese freudiana é psicologi
camente falsa, porque exige a existência da "alma coleti
va". E' biologicamente inaceitavel, porque se funda na he
reditariedade dos caracteres adquiridos, Realmente, os bió-
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logos modernos rejeitam inteiramente essa doutrina. E se 
há alguns que a admitem, têm como único fundamento o 
capricho de defender a idéia transformista. O problema, 
colocado na sua pureza, procurando nos laboratórios as pro
vas fundamentais da hereditariedade dos caracteres ad_qui
ridos, ficou sem solução. Há já meio século de esforço para 
solucioná-lo. Hipóteses e novas demonstrações surgem cada 
ano. E morrem logo para dar lugar a novas concepções. 
Cuénot, nas suas obras "La genêse des espêces animales" 
e "L'adaptation", criticou acerbamente essa teoria da here
ditariedade dos caracteres adquiridos. O silêncio da inca
pacidade consagrou a verdade da sua afirmação. 
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ABSURDOS DA HIPóTESE FREUDIANA DA MORAL 

A hipótese freudiana dos postulados morais. - Dlspau
térlos de Freud. - De semi-deuses a animais. - Repúdio 
do simplismo de Frink. - Incoerências do sábio. - O incesto. 

A hipótese freudiana da origem da moral ou dos postu-
lados morais rue fragorosamente ante o menor esforço 

crítico racional, como afirmou Malinowski. E a falsidade 
dessa hipótese anula necessariamente todas as consequên
cias decorrentes da sua presumida realidade. Todas as crí
ticas com que o ilustre psiquiatra pretende infirmar as exi
gências da moral humana perdem o seu valor e aparece 
claramente a nulidade da sua doutrina na· questão atinente 
à origem da moral. Apesar desta argumentação básica, mos
trando a concepção exclusivamente fantástica e imaginá
ria de Freud, ser bastante para desmoronar o seu sistema 
ético, ou antes o seu sistema destrutivo da ordem moral, 
examinemos rapidamente as críticas com que ele pretende 
arruinar a moralidade humana. 

O primeiro dispautério de Freud consiste em negar 
a integridade humana. Ele, cujo imenso trabalho científico 
fora feito para encontrar o' grande desconhecido - o ho
mem, como diria Carrel, - acabou aniquilando a criatura 
humana. Sepultou-a sob o peso enorme da animalidade e 
reduziu o homem a um simples fragmento de instintos. Sua 
ética sexual apoia-se sobre o biologismo mais radical. Es
quece que o homem tem uma faculdade intelectiva. Cifra 
toda a tendência humana na satisfação dos instintos sexuais. 
Tudo o que, no homem, não estiver dentro destas linhas de 
exigência, é anti-natural, é artificial. Ora, ninguem nega 
que o instinto desempenha papel total na vida animal, mas 
transplantar essa observação da vida animal para a vida 
humana, como realidade suprema da vida humana, é negar 
o homem. 

Fazer, assim, psicologia do homem, é esquecer o que 
há de humano nessa criatura de Deus. Pode ser uma ob
servação sobre a vida animal; nunca, porém, uma psico
logia humana. Porque, se o instinto basta para regular a 
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atividade animal, no homem ele está sujeito à regulação 
da inteligência. E disto resulta que o instinto, no homem, 
tem caracteres de imprecisão e de Insuficiência que exigem 
o exercido da faculdade intelectiva. 

Por aí se vê que Freud, ao afirmar que toda ordenação 
ética do homem é artificial, nega o papel da inteligência. 
Nós não somos parciais. Queremos a visão total do homem. 
Não queremos o "angelismo" de Descart nem a "animali
zação" de Freud. Nós afirmamos o homem integral, como 
dizia Maritain. Matéria e espírito. Mas absolutamente, pela 
nossa fé e pela nossa própria dignidade, não podemos aceitar 
a teoria ética de Freud que, sem fundamento algum cien
tífico, nos reduz a meros animais, julgando que só é natu
ral ao homem o que ele tem de comum com os animais. 

E' realmente um castigo com que Deus pune o orgulho 
humano. Os homens repudiam a Deus porque se julgam, 
em geral, uns semi-deuses, e, por um paradoxo incrivel, 
nesse orgulho descomedido, acabam aniquilando a própria 
grandeza e afirmando-se simples animais sob a escravidão 
dos instintos mais aviltantes e rasteiros. 

E é certamente pela nossa honra e dignidade de homens 
que não podemos aceitar o simplismo destas afirmações 
com que Frink desdobra o pensamento do seu Mestre: "Se 
se estuda um organismo simples, a amiba, por exemplo, per
éeber-se-á facilmente que todos os seus atos resultam de 
um ou outro dos dois grupos de tendências: conserva tivas 
e reprodutivas. Se se procede então ao estudo comparativo 
de outros organismos classificados mais acima na escala 
filogenética, descobrir-se-á que nada existe, mesmo nos pro
cessos mentais mais complicados do homem civilizado, que 
não esteja, de certo modo, representado nos organismos in
feriores, mesmo na amiba. Deste modo, todos os elementos 
do procedimento humano, seja explícito (ação) ou implícito 
(pensamento ou sentimento) procede, seja para a observa
ção direta, seja para a análise regressiva de sua história 
filogenética, como pertencendo a um ou outro dos grupos 
de reações preservativas do indivíduo ou da espécie" (Frink, 
Morbid fears and compulsions). 

Como se vê, a aceitação da teoria moral de Freud seria 
a mais dolorosa. deshumanização do homem. Justamente 
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a destruição do elemento capaz de salvar a civilização, ain
da mesmo no pensamento do naturalismo filosófico. E' pre
ciso, dizia Henry Pathé, rehabilitar o humano. 

Não há dúvida nenhuma que a essência da doutrina 
moral de Freud é a mais dolorosa devastação do humano 
no homem. Em seu julgamento sobre a questão da felici
dade humana é que se sente essa preocupação de desenca
dear as forças cegas dos instintos bestiais. Tudo o que se 
ordena para coarctar as expansões tormentosas da sexuali
dade, Freud considera como artificial, isto é, contra a na
tureza. 

A própria proibição do incesto, ele a considera artifi
cial, sem fundamento na natureza humana. No seu artigo 
"Malaise dans la °Civilisation", publicado na Revue de Psy
chanalyse, tomo VII, escreve esta afirmação que bastaria 
para aniquilar uma doutrina moral: "a proibição do in
cesto é talvez a mutilação mais dolorosa imposta, no cor
rer dos tempos, à vida amorosa dos seres". Ora, expres
sões como estas não deixam dúvida alguma sobre o pro
grama sexual que o ilustre psiquiatra desdobrava para a 
humanidade. Reduziu a criatura humana ao mais triste 
abismo de uma finalidade sexual animalesca. 

E' verdade que Freud nem sempre foi capaz de ir até 
às mais profundas consequências da sua doutrina. Quando 
começava a ouvir o estalar das linhas mestras da civiliza
ção ameaçada pelas suas concepções, afastava-se, ou dei
xava apenas o impulso inicial. Assim é que, apesar das suas 
investidas antecedentes sobre a pretensa mutilaçãÓ humana, 

I . 

nega a tese de que a civilização aumentou a nossa miséria. 
E sempre se entende, nesta parte da doutrina freudiana, 
civilização por limitação imposta pela ética sexual tradi
cional. Repudia tambem a tese de que "voltar ao estado pri
mitivo é aumentar a felicidade". São as incoerências do sá
bio. A sua generalização precipitada na interpretação dos 
fatos. Ergueu sobre observações clínicas inegaveis um edi
fício mitológico. 

Em torno do complexo edipiano teceu, numa crítica 
surpreendente, as afirmações mais artificiosas e desprovi
das de base. O incesto não é contra a natureza animal do 
homem, mas é contra a sua natureza racional, escreveu Ro-
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land Dalbiez. Na criatura humana, a inteligência está aci
ma de todos os instintos. Foi o que admiravelmente viu Ma
linowski quando tratou da missão cultural da família. A 
sua organização não pode ser, como entre os animais, pu
ramente instintiva, ela é essencialmente cultural. O incesto 
é incompatível com a própria cultura. Translademos as pa
lavras do ilustre pensador: "O incesto deve ser proibido, 
porque, se nossa análise sobre a família e seu papel na for
mação da cultura for exata, é incompativel com o estabe
lecimento das primeiras fundações de uma cultura. A civi
lização, em que o costume, a moral e a lei autorizassem o 
incesto, não poderia subsistir: A ruptura seguiria inevita
velmente a maturidade dos filhos, mergulhando a socie
dade no caos e tornando impossível a continuidade cultu
ral. O incesto significaria o obumbramento das distinções 
de idade, a mistura das gerações, a desorganização dos sen
timentos e uma violenta interversão dos papéis em um mo
mento em que a família se torna o mais importante fator 
de educação. Nenhuma sociedade poderia existir em seme
lhantes condições. Somente as civilizações que proíbem o in
cesto são compatíveis com a existência de uma organização 
e suscetíveis de progresso. 

Assim, mesmo excluindo o aspecto religioso da ques
tão e levando em conta apenas a função sociológica e a or
ganização dos povos. a doutrina moral de Freud acarreta, 
ao lado de uma negação completa da integridade humana, 
o maior descalabro no nivel da civilização. O· incesto é con
trário à natureza humana, que só pode viver em estado de 
cultura, asseverava Dalbiez. 

Freud, nas suas exposições doutrinárias, perde-se mui
tas vezes numa verdadeira mitologia biológica. Os extre
mos são sempre viciosos e perigosos. As atitudes de colorido 
cientifico que dogmatizam aprioristicamente são inconsis
tentes e insustentaveis. Freud odiava o irrealismo e não o 
podia suportar em nenhuma posição mental do pensador. 
Odiava os filósofos e moralistas que falseavam o conceito 
de humanidade, visionando apenas a parte psicológica su
perior do homem e relegando como inexistente a sua com
plexidade material, 
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Mas, à força de investigar a materialidade, de desvendar 
as suas mais estr~has e variadas repercussões, acabou obli
terando a parte superior da criatura humana, a sua expres
são espiritual. Freud acaba, como expõe Roland, caindo 
num irrealismo de sentido contrário, que desconhece a na
tureza do homem. 

Chega mesmo a olhar outras proibições sexuais entre 
os homens como exageros desmotivados. Nunca refletiu so
bre o fato universal de que a antropologia não conhece, em 
tempo algum, passado ou presente, sociedade humana em 
que a liberdade das relações sexuais fosse ilimitada. Ora, 
para quem é psiquiatra, psicólogo e moralista, um fato uni
versal se impõe para uma profunda consideração, em es
tudo real de sua gênese e consequências universais. Teria 
isso passado despercebido ao grande espírito de Freud? Não 
é aceitavel. Ao homem, a quem não passa inobservado o 
mais recôndito fenômeno do subconciente, ao homem que 
vigorosamente esquadrinhava o que Agostinho de Hipona 
chama o "absconditum mentis", não poderia passar desper
cebido o grande fenômeno histórico e humano da limita
ção da liberdade das relações sexuais entre os povos. Freud 
não atentou para esse fato, creio que propositadamente, para 
não abalar as j unturas apressadas com que urdira em torno 
do complexo de Édipo a trama momentaneamente fulgu
rante da sua doutrina. 
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Capituio IX 

POSTULADOS DA NATUREZA HUMANA 

A proibição do Incesto é uma exigência da natureza ra
cional. - A questão da legitimidade. - Anormalidade e 
normalidade. - Absurdo da illmltação sexual. - O sofri
mento particular não autoriza a desordem universal. - A 

vingança da natureza. 

para demonstrar que a proibição do incesto (artificial ·se-
gundo Freud) é uma exigência da própria natureza ra

cional que deve dominar as agitações animalescas <!o ho
mem, Malinowski insiste sobre o que ele denomina o "pos
tulado da legitimidade". "Nenhuma sociedade · humana con
cede a mesma situação humana aos filhos ilegítimos". 

"Em todas as sociedades humanas, escreve esse bri
lhante espírito, apesar das diferenças que as podem sepa
rar sob todos os aspectos: código de moral sexual, grau de 
familiaridade com os dados da embriologia, modalidade 
das aproximações, existe o que geralmente se chama regra 
da legitimidade. Eu quero dizer que em todas as socieda
des humanas se exige que o matrimônio preceda, sempre 
e em todos os casos, a maternidade. Quando não há matri
mônio, a concepção é sempre maculada. Tal é, por exemplo, 
a opinião em vigor mesmo nas comunidades demasiada
mente livres da Melanésia, que descrevemos no nosso Ensaio. 
E o mesmo se pode dizer de todas as sociedades sobre as 
quais possuimos conhecimentos suficientes. Os trabalhos an
tropológicos não assinalam uma só comunidade em que os 
filhos ilegítimos, isto é, nascidos de mulheres não casadas, 
gozem do mesmo tratamento social e ocupem a mesma si
tuação social que os filhos legítimos". 

E continua expondo a razão de ser do postulado de le
gitimidade: "A cultura, por suas leis, sua moral e seus cos
tumes, indica ao homem o lugar que ele deve ocupar em 
virtude de necessidades naturais, em outras palavras, obriga 
a vigiar sobre a mulher pregnante". "Como a proibição do 
incesto, o "postulado da legitimidade" decorre da natureza 
humana do homem'', escreve Roland. 

Freud, como nós temos afirmado, coloca o problema 
da felicidade humana na satisfação plena do instinto se-
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xual. E toda a sua crítica contra a moral firma-se no mo
tivo do sofrimento que esta acarreta a muitos indivíduos. 

A generalização apressada faz com que Freud envolva 
no mesmo conceito todos os homens, sem distinção alguma. 
Assim é que o ilustre psiquiatra, emocionado com o sofri
mento angustioso dos nevropatas que lhe caíam sob a ob
servação científica, transfere essa observação para toda a 
natureza humana, subjugando-a ao postulado !>exual, e fa
zendo da satisfação plena da sexualidade a felicidade hu
mana. Ora, a própria ciência psicológica distingue perf ei
tamente as diversas nevroses e as suas variadas origens. 
E a nevrose é, por si, um estado mórbido, um resultado pa
tológico. Se é um estado patológico, é um estado anormal. 
Sendo anormal, é falsear a natureza, é contrariar a ver
dade, classificar todos os homens sob as resultantes dessas 
observações isoladas. 

Ninguem contesta a habilidade, o conhecimento cien
tífico e a visão profunda com que Freud perscruta o sub
conciente, nos casos mórbidos que ele observou. 

Mas ninguem pode, sob o ponto de vista _científico, 
aceitar essa observação como sendo a observação de toda 
a ampla natureza humana. São fatos anormais, isolados, 
que, mesmo multiplicadamente, não autorizam uma genera-
lização. . 

Para afirmar que a felicidade está na satisfação plena 
do instinto 1sexual, fora preciso provar que o estado normal ' 
de todos os homens é o do sofrimento por falta dessa expan
são animal. Mesmo concedendo que muitas nevroses causa
doras de infelicidade possam provir dessa limitação sexual 
(o que absolutamente não aceitamos), não há razão algu
ma para colocar a felicidade nessa satisfação brutal. 

Casos isolados não representam a humanidade, assim 
como não podemos aceitar que a expansão do crime seja a 
felicidade humana, embora haja muitos casos de indiví
duos que encontrem nisso a sua espécie de felicidade. Esses 
casos não são a representação total da humanidade. 

Além disso, na questão moral, não há apenas em jogo 
a felicidade individual. Há sobretudo uma grande função 
social. A função social está acima da função individual. E 
a superioridade do bem comum obriga muitas vezes ao sa-
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crifício do bem particular. Mesmo que a expansão da se
xualidade, a satisfação do instinto sexual, pudesse restabe
lecer a felicidade de alguns indivíduos, não era isso bas
tante para destruir a moral cultural, porque, na ordem so
cial, essa expansão seria o aniquilamento de todas as insti
tuições, de todas as organizações educacionais, enfim, a re
dução da humanidade a um grande rebanho de animais, 
peores que os brutos, porque, auxiliado pelos requintes de 
uma sensibilidade exacerbada, o instinto adquiriria auges 
imprevisíveis. 

E o próprio Freud viu esse absurdo. Sendo capaz de 
afirmar que a felicidade estava nessa forma sexual, não 
ousou arquitetar uma ordenação qualquer para substituir 
a ordem moral na sociedade. Viu, ao contrário, que essa ili
mitação sexual, podendo fazer a felicidade de alguns ne
vropatas, faria certamente a destruição, o desequilíbrio, a 
hecatombe brutal da sociedade. Reich julgou que Freud re
cuou de medo. Não. E' mais exato crer que ele recuou por 
ser sincero, neste ponto. 

E' evidente que toda ciência "rectrix" e prática há de 
impor um conjunto inviolavel de regras a serem aplicadas. 
Onde quer que se imponham regras, necessariamente há 
de haver constrangimento, limitação de liberdade. E esse 
constrangimento há de produzir um certo desprazer, uma 
amargura individual para os que sofrerem a sua aplicação 
e a ela se submeterem, pela simples ordem natural. Assim 
a própria natureza da sociedade há de produzir certos so
frimentos inalienaveis no mundo social, mas é preciso no
tar sempre que esses sofrimentos de limitação individual 
são necessários para a harmonia da ordem humana. 

Servir-se de algumas observações sobre sofrimentos in
dividuais para pregar a libertação do- homem, deste ou da
quele princípio normativo, é abalar, é destruir toda a or
dem humana e social, toda a civilização humana. Certa
mente não perfilhamos o sociologismo de Durkheim ou os 
extremos de Natorp. Nem admitimos o absurdo materialis
mo histórico de Marx. Mas é regra sagrada que o bem co
mum prevalece sobre o bem particular, como acentua santo 
Tomaz e não deixou de o fazer com muita Clareza Mari
tain no seu "Humanismo integral". 
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Mas admitir, como pretende fazer Freud, que a obser
vação de fatos isolados de sofrimento de nevróticos autorize 
a negação da moral é construir o mais terrível dos negati
vismos. Não há valor humano que resista a essa concepção 
doutrinária. 

Não resiste o direito, porque, como assevera Franck, o 
direito de um fará constrangimento à liberdade absorvente 
de outro. E esse sofrimento, observado uma e muitas vezes, 
acabará autorizando a destruição do direito como anti
humano e artificial. 

Não resiste a instituição estatal, porque, como demons
tra Cathrein, na sua obra clássica e monumental "Filoso
fia Morale, Esposizione scientifica dell'Ordine Morale e giu
ridico", a instituição estatal só pode viver pela justa limi
tação das liberdades individuais pela expressão jurídica. 

Não resiste a instituição da família, porque os sofrimen
tos de casos infelizes autorizarão a mais estúpida e incon
cebivel mobilidade nessa ordem, onde, destruída a indis
solubilidade e a unidade, não há mais vigor, nem elevação, 
nem nobreza, nem realização da sua finalidade natural e 
social. 

Enfim, esse método de generalização, com que Freud 
agride a moral cultural, se fosse admitida, aniquilaria toda 
a ordem social e humana. E', portanto, absurda e falsa a 
sua concepção moral. 

Aliás, os próprios discípulos de Freud, coerentes com 
as idéias fundamentais do Mestre, transbordaram toda a 
consequência de semelhante doutrina. Embora não seja 
coisa nova, porque quasi ·sempre os que colocam a felici
dade na vida material apelam para o prazer carnal, não 
há dúvida que os discípulos de Freud foram ao extremo. 

Reich chega a escrever esta afirmação brutal: "A so
lução para a felicidade do mundo está na comunidade dos 
bens e das mulheres". 

Mas não se afirma impunemente uma brutalidade. A 
própria natureza se vinga terrivelmente. E para o homem 
que se tem por sábio, e o é de verdade, não há maior hu
milhação do que se ver obrigado a desdizer o que afirmou 
enfaticamente. Freud, que afirmava poder-se restituir a fe
licidade ao mundo, concedendo ao homem a liberdade to-, 
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tal do seu gozo sexual, tristemente desiludido e decepcio
nado, escreve esta negação que lhe amarga rudemente a 
boca: "E' simplesmente o princípio do prazer que deter
mina o fim da vida, que governa desde a origem as opera
ções do aparelho psíquico; nenhuma dúvida pode subsistir 
quanto à sua utilidade, e entretanto o universo inteiro -
o macrocosmo como o microcosmo - a põe em disputa no 
seu programa. Este é absolutamente irrealizavel; toda a 
ordem do universo lhe é oposta; é-se obrigado a dizer que 
a felicidade do homem não entrou no plano da criação. O 
que se chama felicidade, no sentido mais estrito, resulta de 
uma satisfação súbita de necessidades que atingiram uma 
alta tensão, e não. é possível, por sua própria natureza, se
não sob a forma de fenômeno episódico". 

Aplica-se perfeitamente esse conceito à satisfação se
xual. E contradizendo ao Mestre, na sua primeira opinião, 
mas acompanhando-o no seu momento de lucidez moral, 
.Jones afirma de uma maneira perentória: "Há razões para 
pensar que a situação não seria grandemente modificada 
pelo fato da diminuição das restrições sociais sobre a se
xualidade, pois uma semelhante diminuição seria acompa
nhada (como na . decadência das civilizações antigas) de 
uma baixa consideravel no valor que se atribue ao amor e 
à vida em geral. Embora se possa pensar que o instinto se
xual, no estado de civilização, não possa obter plena e com
pleta satisfação" (Traité théorique et pratique de Psycha
nalyse). E veremos como Freud não contradiz o seu dis
cípuio. 
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DECEPÇÃO DE FREUD 

A natureza desmente o perscrutador de seus abismos. - A 
tlnltude da matéria não mata a Insaciedade humana. - O 

desmentido do próprio Freud. 

A natureza se incumbe da vingança contra aqueles que 
ultrajam as suas próprias exigências ou negam a sua 

própria constituição. Freud, no seu determinismo e materia
lismo integral, procurou destruir a moral cultural, segundo 
a sua expressão, colocando a felicidade na plena expansão 
sexual do homem. As restrições impediam a vida feliz da 
humanidade. E então procurou impor, pela sua doutrina 
ética, a libertação sexual, no sentido mais vasto e deshuma
no. Em 1908 formulava o ilustre psiquiatra as suas rudes 
acusações contra a moral sexual cultural. 

Mas a reação interior não se fez esperar. A experiên
cia lhe veio desmentir a afirmação ousada e brutal. Viu, 
dolorosamente para seu sistema psicológico, que a felicidade 
do mundo, a beatitude do gênero humano, não residia na 
satisfação carnal. E na libertação mais ampla e animalesca 
dos instintos sexuais havia ainda maior amplitude para os 
desesperos, para as insatisfações dolorosas e para o descon
tentamento contínuo. 

A natureza humana havia ensinado ao ousado perscru
tador dos seus abismos secretos que, onde há o espírito, 
não é possivel matar a insaciedade com a finitude da ma
téria. As mais surpreendentes riquezas materiais apenas 
arrancam da profundeza do espírito ecos apagados, como 
aqueles que as pedras atiradas nos abismos solicitam como 
respostas. 

Mais uma vez a ciência materialista veio confirmar, 
com verdadeiros assomos de realidade, o gemido doloroso 
que a Escritura Santa colheu dos lábios amargurados de 
Salomão: "Em todas as coisas só encontrei aflição de alma". 

Mais uma vez, a frase lapidar, com que o gênio do filó
sofo peripatético descrevera a suprema tragédia do espí
rito, ressurgiu como flor imortal das ruinas dolorosas das 
A doutrina de Freud - 4 

http://www.obrascatolicas.com



50 A DOUTRINA DE FREUD 

decepções humanas: "existindo a infinitude dos desejos, o 
homem deseja coisas infinitas". 

Mais uma vez, a amargura interior que Agostinho de 
Hipona surpreendia tragicamente, por entre a florada louca 
das libertações sexuais e pagãs, explodia, afirmando a in
quietude do coração que busca a felicidade nos gozos mate
riais e mundanos. 

E o mais violento negador da virtude e o mais subtil 
pregoeiro da imoralidade, sob as aparências luminosas da 
ciência, como final da sua grande investigação dos abismos 
recônditos da humanidade e das energias aniipalescas do 
homem, vem destruir a sua própria afirmação primitiva, 
vencido pela própria natureza das coisas. Que grande juiz 
é a natureza! Bem dizia Lacordaire que a sua magistratura 
é inexoravel e o seu juizo não conhece as imposições dos 
preconceitos e dos interesses dos homens. 

Depois de ter afirmado que a felicidade humana estava 
na ausência das restrições da moral sexual cultural, depois 
de haver colocado na satisfação sexual libertária o misté
rio da paz psicológica da humanidade, desmente-se o psi
quiatra a si mesmo nas suas últimas exposições doutriná
rias. Realmente, Freud declarou: "A vida sexual entre os 
civilizados dá, por vezes, a impressão de uma função em 
estado de involução como parecem estar, enquanto orgãos, 
nossos dentes e nossos cabelos". E ajunta, no seu "Malaise 
dans la civilisation": "As vezes, acredita-se que a pressão ci
vilizadora não seja a única em jogo: por sua própria natu
reza, a função sexual recusar-se-ia, por si Jnesma, a nos con
ceder plena satisfação e nos constrangeria a seguir outros 
caminhos. Estará aí talvez um erro? E' dificil afirmar". 

Eis aí, nessas frases sinceras de Freud, a negação do 
que antes ele pensava resolver o problema dos infortúnios 
humanos. A natureza vingou-se e muito cedo. Não sei se 
foi Paul Gil que disse: nenhuma fragmentação do homem 
ficou impune na história ... Quando mais não seja, o orgu
lho, pelo menos, verá quebrados os seus pés de barro. Ainda 
bem quando a sinceridade científica tem a coragem de sua 
afirmativa. 
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E para terminar estas considerações, queremos citar 
algumas palavras criteriosas de Roland : "Freud v:olta ao 
ponto de vista da Filosofia Clássica. As regras morais, par
ticularmente as que limitam o prazer sexual, são necessá
rias para o aperfeiçoamento racional da vida em sociedade. 
São, para o conjunto dos homens, o meio indispensavel de 
chegar à felicidade muito precária e muito relativa, a única 
que podem eles pretender sobre este planeta. Podem alguns 
sofrer por isso, mas o bem da humanidade não pode ser sa
crificado ao das individualidades doentias". 
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Capítulo XI 

FREUD E A RELIGIÃO 

A biga do homem e o seu mundo interior. - A religião e 
o delírio coletivo. - Atitude anticientífica de Freud per
ante o problema religioso. - Onde o ponto de referência 

para o julgamento de uma anormalidade universal 'l 

Aniquilando a base fundamental e eterna da Moral, não 
fora possivel que o ousado destruidor deixasse intacta 

a Religião. Todo o edifício moral e religioso repousa no fato 
indestrutivel da existência de Deus. Negando brutalmente 
a Deus, ver-se-ia o psiquiatra vienense na imposição trá
gica de negar a moral e a Religião. Consequente com sua 
ousada doutrina, bem poderíamos dizer que Freud foi mais 
impiedoso com a religião que com a moral. Se desceu ao 
mais incrível negativismo moral, não se deteve ante os mais 
ousados golpes contra a religião. 

Há um fenômeno interessante nas doutrinas que pro
curam a negação de Deus. E' a fuga do homem. E' a eva
são do interior. Jamais o negador de Deus paira e reflete 
dentro de si mesmo. Parece que o mundo interior é um tu
multo de Deus. Há clamores que solicitam a sua presença. 
Há vácuos que só ele pode encher. Há ascensões insopitaveis. 
Há gritos de incomensuravel que nos impõem a sua neces
sidade. E o homem que ficar dentro de si, mesmo perdida
mente anti-humano, há de sentí-lo e não logrará a negação 
pacificadora do eterno e do infinito. 

Freud, como psicólogo, viu toda essa angústia eterna
mente renascente na interioridade humana e preparou ha
bilmente a fuga para a exteriorização, sem aprofundar a 
asserção interior da humanidade. Achou que, para ser feliz, o 
homem deveria fugir da realidade, porque a realidade é 
que fazia o seu sofrimento. 

Mas é uma lei inevitavel que o homem oscilará sem
pre entre esses dois polos: ou o exterior a si mesmo ou o 
interior de si mesmo. O exterior a si, nos limites do criado, 
é o mundo. O interior é ele mesmo. Ele, na sua conciência, 
na sua responsabilidade moral, nas suas ambições ocultas, 
nos seus vôos insatisfeitos, na sua imensidade insaciavel. 
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Afastar o homem da realidade exterior é empurrá-lo para 
a sua vida interior. Mas interiorizar o homem é colocá-lo 
em contacto com o eterno e o infinito, com Deus, como di
zia Berdiaeff. E' afirmar a verdade da religião. 

Mas não convinha ao materialista e, sobretudo, não ca
Jiin no sistema engendrado pelo homem do complexo de 
Édipo, admitir a verdade da religião como da ordem supe
rior da moral. Para isso era preciso forjar alguma coisa que, 
retirando ·o homem da realidade, o fizesse ir para o con
tacto de outra qualquer criação que não fosse ele mesmo. 
Impedir o contacto do homem com a sua interioridade; por
que este contacto seria a afirmação de Deus e da Religião. 

Assim, fez o homem sair da realidade e ir para a 
"ficção quimérica" sem parar em si mesmo. Para isso, fez 
da realidade do mundo, que jamais poderia negar, a fonte 
da infelicidade do homem, e em vez do homem procurar, 
na sua profundeza psicológica, o motivo do seu infortúnio, 
o fez criando uma realidade onde nada houvesse capaz de 
causar a infelicidade. Afastou o homem do mundo real para 
uma deformação do mundo. E deu a essa deformação da 
realidade o título de ordem religiosa. 

A religião, portanto, conforme o pensamento freudiano, 
não tem base alguma real. E' apenas o medo da realidade 
que faz sonhar essa ficção. E como esse fenômeno não é 
individual, mas é universal no tempo e no espaço, nas na
ções e nos povos, e por isso mesmo exige motivo universal 
que, não sendo a natureza, só poderia ser um delírio coletivo, 
afirmo_u que a religião é o resultado de um delírio coletivo. 

E para corroborar as afirmações que fazemos, vamos 
transcrever os trechos de Freud, onde se afirma esse con
ceito ousado do ilustre Mestre. Depois de ter procurado no
mear os diversos meios de que o homem lança mão para 
conseguir a felicidade e evitar o sofrimento, Freud escre
ve: "Um outro processo é mais radical e mais enérgico; 
ele vê na realidade a única inimiga, a fonte de todo o so
frimento. Como ela nos torna a vida impossível, deve-se 
então romper toda relação com ela; se se deseja ser feliz 
de qualquer maneira. O eremita volta as costas a este mun
do vil, não quer ter negócios com ele. Mas pode-se ir mais 
longe, procurar transformar este mundo; edificar, em seu 

' 
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lugar, outro, cujos aspectos mais penosos serão apagados 
e substituidos por outros conformes aos nossos desejos. O 
ser que, vítima dessa revolta desesperada, se empenha nesta 
senda para atingir a felicidade, jamais conseguirá coisa al
guma; a realidade será mais forte que ele. Tornar-se-á um 
louco, cujo delírio ninguem ajudará a realizar. Afirmam, 
às vezes, que cada um de nós age como um paranóico, cor
rige por meio de sonhos os elementos do mundo que lhe 
são intoleraveis, depois insere essas quimeras na realida
de. E' um caso de grande importância e se apresenta quan
do seres humanos se esforçam juntamente e em grande nú
mero para assegurar felicidade e proteção contra o sofri
mento, por meio de uma deformação quiméric:a da reali
dade. Ora, as religiões da humanidade devem ser considera
das como delírios colectivos desta ordem. Naturalmente, 
aquele que é vítima de um delírio jamais o reconhece co
mo tal". 

E' assim que Freud considera a religião. Veremos, ante 
a criteriologia, o valor da afirmativa freudiana. 

A atitude de Freud ante o problema religioso é tão anti
científica como a sua posição em face do problema da mo
ral. Levou ao auge a sua insânia do orgulho cientifista quan
do reduziu a religião a uma expressão de delírio colectivo. 
Nada mais contestavel em questão psicológica · que o delí
rio colectivo. Pois se há um característico indestructivel no 
alienado é o seu isolamento, a sua insociabilidade. 

A palavra, para ele, não é um meio de comunicação 
com os outros, seus semelhantes. E é natural. Porque a pa
lavra é meio de comunicação justamente por causa do seu 
ponto de referência com o real. Ora, a palavra, para o alie
nado que vê e sente outra realidade, diferente das que os 
.outros vêem e sentem, não pode fazer intercâmbio. O iso
lamento, a insociabilidade será, por isso mesmo, natural e 
fatal. Mesmo que seja passivei, como muitas vezes se vê, o 
delírio induzido, este alcança poucas pessoas. Duas ou três. 
E, às vezes, da mesma família. Para se aplicar a noção de 
delírio a uma grande coletividade, seria preciso atribuir à 
etiologia psíquica uma causalidade muito maior que aquela 
que lhe atribue a psicologia. 
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O conceito de delírio coletivo é muito duvidoso. E, mes
mo que a noção do delírio coletivo fosse susceptivel de acei
tação, Freud deveria provar que a crença religiosa é um 
delírio. E Freud absolutamente não provou e até procurou 
fugir mui comodamente à questão. 

Como acontece com os espíritos orgulhosos e precipi
tados, Freud teve expressões rudes sobre a incompatibili
dade entre a ciência e a religião. Questão muitas vezes re
futada, desde Didon, Moutroux e Max Scheler. Sobre o 
problema fundamental Freud não apresenta um só argu
mento. 

Um delírio não é simplesmente uma crença falsa, mas 
uma crença irredutivel, cuja falsidade é evidente. Quando 
a questão não é sobre coisa de evidência clara e de certeza 
vulgar, a aplicação da noção de delírio é coisa muito deli
cada. E de uma profunda responsabilidade para o psiquia
tra. Pois abrange uma questão complexa. Por exemplo: o 
caso de um psicopata cujo tema de delírio versasse sobre 
a invenção de um novo tipo de máquina. Certamente, en
quanto a sua atividade versasse sobre cálculos matemáticos, 
resistências, mecânica, o psiquiatra não poderia se pronun
ciar por serem questões, na maioria, fora do seu campo de 
especialização. Não é possivel ao psiquiatra ser ao mesmo 
tempo tudo e conhecer todas as ciências. Para se pronun
ciar, o psiquiatra teri~ que exercer sua observação sobre 
outro aspecto. O aspecto moral da questão. A atitude so
cial do indivíduo. Essa atitude dar-lhe-ia a medida para 
julgar sobre o outro caso. Freud conferiu à psiquiatria uma 
competência universal para resolver todos os casos. 

E' uma ousadia orgulhosa. Uma precipitação desmoti
vada. "Pretende-se, dizia Roland, resolver por meio de cri
térios psiquiátricos problemas delicados de crítica literária 
ou artística, de reforma social, de filosofia ou religião. 

Esta última observação nos leva a Freud. Julgamos que 
os j uizos emitidos pelo criador da psicanális.e sobre o ca
racter de delírio da religião são exemplos desse imperia
lismo psiquiátrico que acabamos de denunciar. A psiquia
tria só tem a perder com semelhantes atitudes. Quanto mais 
uma ciência é exata, mais o seu domínio é severamente li
mitado. Quando uma disciplina intelectual qualquer preten-
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de resolver problemas de toda ordem, o "lógico" deve dizer 
que não está em face de uma ciência mas de uma panto
logia. As altas inteligências estão divididas sobre o pro
blema religioso. Deve-se concluir, por isso, que, na sua es
sência, este problema é extra-psiquiátrico. O psiquiatra ateu, 
se quiser permanecer fiel às exigências de uma metodolo
gia rigorosa, deverá considerar a crença religiosa, não co
mo um delírio no sentido psiquiátrico da palavra, mas co
mo uma convicção que ele tem por falsa em nome da sua 
filosofia pessoal. Assim o psiquiatra terá direito de estudar 
este ou aquele caso e tirar as suas conclusões. Nunca, po
rém, descer a uma generalização dessa forma. 

Um delírio! Mas cabe na cabeça de um indivíduo in
teligente que uma coisa inata, fruto de uma das mais for
tes exigências da natureza, cujas raizes são tão profundas 
como a inteligência e o coração, seja um delírio? Não só 
um delírio, mas tal que abranja toda a humanidade? Do 
homem culto e inteligente ao mais bronco dos mortais; do 
homem mais civilizado aos pobres selvícolas? E com uma 
universalidade tão premente que, no dizer de Plutarco, po
de-se el)contrar povos sem ciência, sem riquezas e sem mu
ralhas; nunca, porém, sem religião. Como explicar essa 
universalidade a não ser que se inclua o motivo na pró
pria natureza do homem? Mas incluí-lo na própria natu
reza do homem é destruir o seu caracter de delírio co
letivo para afirmar a sua naturalidade. E' a própria na
tureza que o traz consigo. 

E se assim é, não é possivel admitir cientificamente a 
interpretação freudiana. Um delírio é uma anormalidade. 
Ora, uma anormalidade universal é um contrassenso. Como 
admitir uma anormalidade, como julgar uma anormali
dade sem ter o normal como tipo real e puro da verdadeira 
natureza, para ponto de referência do juizo científico ou 
filosófico? São perguntas que Freud fingiu não ouvir na 
sua conciência de sábio. E para o seu materialismo anima
lizante do homem, convinha fazer ouvidos de mercador. 
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AINDA O DELfRIO COLETIVO 

O delírlo de duplo tema. - A metafisica do Incesto. - O 
desarrazoado supõe o raclonaL - Na base da religião há 

problema Intelectual. 

Não bastou ao materialismo grosseiro de Freud atribuir 
à Religião, como origem, um delírio coletivo. Doutrina 

inteiramente absurda e inadmissivel aos olhos de qualquer 
observador e estudioso que preze a sua lealdade científica 
e filosófica. 

Freud desceu ainda mais, quando deu a esse delírio co
letivo a tonalidade sexual. E veio para essa conclusão de
pois de ter observado um ou outro delírio em que havia uma 
duplicidade temática: o delírio de duplo tema. Observou 
que em delírios sexuais, que estudara, entrava sempre ao 
lado o motivo religioso. E' mesmo possivel essa coexistên
cia temática numa forma de delírio. 

O que, porém, não é filosófico nem científico é fazer pro
ceder um tema do outro, em razão de causalidade. Freud 
confundiu inconcientemente ou propositadamente a asso
ciação psicológica com causalidade física essencial ou com 
a "implicação" lógica propriamente dita. 

Porque há tambem a associação por- contraste, como 
há a associação por similitude, por analogia. Duas coisas 
contrárias, que se repelem, podem ter entre si, sob o ponto 
de vista lógico, uma relação, embora não tenham nenhuma 
relação física. Por exemplo: o branco e o preto. Não há re
lação alguma de causalidade entre essas duas noções. Mas 
há, sob o ponto de vista lógico, uma relação de contraste, 
uma verdadeira implicação. De maneira que o apareci
mento , de uma destas noções no campo da conciência im
plica imediatamente no aparecimento da outra, sem que 
se possa afirmar absolutamente que· a primeira seja causa 
da segunda. 

Daí se depreende facilmente como é possivel, num de
lírio religioso, o aparecimento da sexualidade, ou num de
Jírio sexual o aparecimento da preocupação religiosa. Não 
A doutrina de Freud - 5 
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que uma seja causa do outro. Mas justamente pela suscita
ção associativa. 

O religioso normal vê nas regras limitativas de ordem 
sexual as regras morais da ordem religiosa, um contraste 
com os seus instintos eróticos. Daí vem necessariamente 
uma associação por contraste e essa associação por con
traste é suficiente para explicar, num caso de delírio, a du
plicidade temática sexual e religiosa. Que o conflito entre 
essas duas tendências atinja o limite de resistência do apa
relho psíquico, uma "solução ilógica, sem dúvida, mas psi
cológica - tenderá a se impor: a coalescência entre religião 
e sexualidade. Não é, pois, de modo algum, necessário dizer 
que essa ampliação, talvez de uma estrutura já existente, 
importa numa causalidade física própria e que a religião 
decorre geneticamente da sexualidade. O mecanismo de as
sociação por contraste explica perfeitamente os fatos. Por 
outro lado, a dependência da atitude religiosa do adulto 
ante a psico-sexualidade da criança não é aceitavel cien
tificamente". 

Pois os freudianos jamais conseguiram provar com ar
gumentos positivos a existência desse complexo edipiano, 
genital ou sexual. Aceitaremos as tendências edipianas quan
do as virmos provadas. Rejeitamo-las quando as sentimos 
desprovidas de qualquer base comprobatória. E absoluta
mente repudiamos a metafísica do incesto. E aquí deseja
mos transcrever, na íntegra, as palavras formais de Ro
land Dalbiez: "Recusamos aderir a uma metafísica do in
cesto. A teoria freudiana que pretende ligar todas as ade
sões afetivas aos "impulsos sexuais, a fins inibidos", não 
se pode demonstrar pelos métodos estritamente positivos. 
Os fatos permitem escolha entre interpretações filosóficas 
diferentes. Se Freud é tão categórico, é porque está comple
tamente imbuido do empirismo evolutivo, comumente pro
fessado pelos biologistas da sua geração. Sua concepção pu
ramente afetivista das origens da religião desconhece o 
fato evidente de que o homem é um ser que põe questões 
a si mesmo. Que a afetividade desempenha grande papel 
na religião, ninguem o contesta. Mas como afirmar que a 
origem da religião é exclusivamente afetiva'! A reação 
contra o intelectualismo clássico acabou por ultrapassar os , 
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limites da verosimilhança. Por mais desarrazoavel que o 
homem possa ser, é sempre verdade que o desarrazoado su
põe a razão. Há, por conseguinte, em tudo que é do homem, 
alguma coisa de razão. Como muito bem o diz Bergson: "O 
"homo sapiens'', único ser dotado de razão, é o único tambem 
que pode prender sua existência a coisas desarrazoaveis". 
E' preciso tirar daí a conclusão dos filósofos clássicos, afir
mando na base da religião a inteligência. Mesmo os espíri
tos mais opostos à religião não lhe · negaram um mínimo de 
intelectualidade. Spencer escreveu: Ao homem primitivo, 
como a toda criança nascida no seio da civilização, se im
põe o problema do universo: Que é o universo? Donde vem 
ele? Essas questões reclamam imperiosamente uma solu
ção, quando a imaginação se eleva acima das vulgaridades 
da vida. Aí está a verdadeira raiz da inquietude religiosa. 
Em vez da sexualidade na base da religião, como f alsamen
te supõe Freud, há aí um problema intelectual. 
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CONCLUSÃO 

consideramos a doutrina de Freud, sob o aspecto que 
mais nos interessava - o aspecto moral. Sabemos per

feitamente que a metafísica ou pseudo-metafísica criada 
por Freud é de uma ousadia insaciavel e pretende invadir 
todos os departamentos da atividade psicológica do homem. 
A arte, a literatura, o sonho, a moral, a religião, tudo Freud 
pretende explicar com o seu soberbo e intricado método 
psicanalítico. 

Fizemos questão de frisar muito bem 0 grande valor 
da doutrina freudiana e ao mesmo tempo as suas grandes 
lacunas, sobretudo a orgulhosa atitude com que invade do
mínios que lhe são completamente inacessíveis, pela sua 
própria natureza. Sempre que nos parecia razoavel a sua 
concepção, fizemos-lhe justiça. Assim chegamos ao termo 
destas considerações. 

Deveríamos terminar o nosso assunto, sem mais expli
cações, pois que o benévolo leitor compreendeu desde logo 
o espírito de respeito e equidade com que encaramos a dou
trina do ilustre psicólogo de Viena. 

Mas não nos furtamos ao prazer de trasladar para es
tas páginas a conclusão, aliás muito real, com que Roland 
Dalbiez termina o seu estupendo trabalho. Assim tambem 
o leitor terá a conclusão imparcial de um dos mais brilhan
te-; tratadistas da psicanálise. 

Eis o que escreve Dalbiez: "A investigação psic~nali

tica não explica o que há de filosófico na filosofia; o que 
há de artístico na arte; o que há de moral na moral; o que 
há de religioso na religião. A especificação dos valores es
pirituais escapa ao instrumento de investigação criado pelo 
gênio de Freud. Os problemas fundamentais do espírito 
humano permanecem, depois da psicanálise, o que eram an
tes dela. O resultado negativo se explica facilmente se le
varmos em conta a natureza _própria do método psicanalí
tico. Este não procura perscrutar, em si mesmo, o pensa
mento superior, realista, que atinge um objeto, mas em lhe 
prender casualmente o pensamento inferior, sem objeto, 
"descritico". Ele não é um estudo do conhecimento, mas da 
expressão psíquica. Sob esse ponto de vista, é passivei esta-
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belecer uma aproximação entre Freud e Kant, como su
gere com profundeza Lalande, no prefácio do livro de Mar
guérite Combes, "Le rêve et la personnalité". Há, em Kant, 
um dualismo radical na noção do conhecimento. De um 
lado, a essência mesma da sua "revolução copérnica" con
siste em afirmar que o pensamento não é regulado pela coi
sa, e com a brutalidade, à qual tem direito o psicopatolo
gista, dizemos que Kant concebe o pensamento superior co
mo irreal. De outro lado, pela sua afirmação da existên
cia da coisa em si, Kant foi obrigado a admitir implicita
mente que existe um conhecimento que atinge precisamente 
esta existência da coisa em si, um conhecimento de tipo 
realista. Esse dualismo, mortal para a coerência lógica do 
criticismo, foi implacavelmente denunciado por Jacobi. O 
que é interessante notar é que a noção dominadora da psi
copatologia, a da expressão psíquica, da atividade mental 
acognitiva, mas fabricadora, fez sua entrada no mundo sob 
as espécies desastrosas dé uma teoria do pensamento su
perior. Freud nos permite compreender que a ciência psico
patológica é herdeira legítima da liquidação do Kantismo. 
Freud não pôde traçar com precisão a fronteira que separa 
o pensamento superior realista do pensamento inferior ir
real. São numerosíssimas, nos seus escritos, as invasões do 
irreal sobre a especificidade dos valores. E' para deplorar, 
mas somos obrigados a reconhecer o seu grande mérito". 
Se desejamos fazer uma idéia da obra de Freud, deveremos 
estudar sobretudo a sua análise dos sonhos. Não nos inte
ressava, porém, acompanhar esse estudo, porque era a face 
moral da sua doutrina que, de um modo todo particular, 
exigia um estudo ao alcance de todos. Foi o que procuramos 
fazer, sem pretender originalidade, mas apenas compulsan
do os livros que são mestres no assunto. Não nos atrevemos 
a arrancar da fronte de Freud o diadema glorioso que a 
ciência lhe concedeu, mas tão somente apontar as lacunas, 
as falsas interpretações e as generalizações apressadas que 
desfiguram o brilho do seu arcabouço doutrinário. E, apesar 

' de tudo, podemos ainda subscrever aquela afirmativa de 
Roland: "A obra de Freud é a análise mais profunda que a 
história conhece, do que, no homem, não é o mais humano". 
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E ao nosso ver, o que infirma, o que torna desastrosa a teo
ria freudiana, é justamente a ousadia de transformar tudo 
o que é humano no homem nessa triste realidade inhumana 
que agride o homem a cada momento, mas que não é o ho
mem. E é sobre o escombro do que há de inhumano na hu
manidade que se eleva o homem novo que brilha e refulge 
naquele que um dia o Procônsul Romano apontava, num 
gesto histórico, às multidões de todos os séculos: 

"ECCE HOMO" 
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cristo há de ser o eterno ponto de referência do homem 
e da história. Antes dele, a esperança na sua vinda, a 

imagem da sua beleza moral, a plenitude de sua perfei
ção humana e divina que os profetas anunciavam, tudo o 
que seria ele, encheu a história. E depois que ele baixou à 
terra, nesse supremo mistério da Incarnação, e se fez a mais 
alta expressão do humano - porque o humano unido ao 
divino - e se mostrou a suprema beleza da dignidade, da 
virtude e da moral, e a mais alta sabedoria da lei - de tal 
forma se fez o ponto de referência do homem e das civiliza
ções que é pela aproximação a ele ou pelo afastamento dele 
que se caracterizam os séculos e os homens. Por isso mes
mo só eleva o homem a doutrina divina ou as doutrinas 
que dela se aproximam. E, por um paradoxo inexplicavel, 
todos os homens orgulhosos e inflados de cientificismo, que 
desejavam o endeusamento do homem, o reduziram ao mais 
abjeto de todos os seres. Porque o divino é tão necessário 
para manter o humano e para a sua preservação que, des
de o momento em que o humano se desprende do divino, 
inicia a sua dolorosa deshumanização. E' isso um fato pal
pavel e tão marcante na história das civilizações que Wer
ner Sombart sentiu, até mésmo na ordem econômica, o 
fenômeno que ele chamava a "desacralização". E' mesmo 
verdade que o homem está localizado entre Deus e o animal. 

Sente no espírito as solicitações luminosas do Senhor 
como sente no corpo todas as investidas agressivas da anima
lidade. Ou sobe para Deus e se angeliza, não no sentido que 
pretendia Descart, mas no sentido da integralidade huma
na; ou desce para o animal e se animaliza, no sentido da 
materialização absoluta. Não há meio termo. 

E não importa a direção que se pretenda, desde que 
se libertou o homem de Deus. Pois é tão animalizado o su
per-homem, que o desespero deificante de Nietzsche criou, 
como o homem da seleção natural de Huxley, ou o homem 
da evolução de Darwin, ou o homem força e matéria de 
Bückner, ou o homem-máquina de La Mettrie, ou o ho
mem-orgânico de Cabanis, ou 0 homem determinado pelo 
inconciente, de Freud. Todo simplismo filosófico sobre a 
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criatura mais complexa que Deus fizera é permc1oso e pe
rigosamente deturpador da sua realidade integral. Por 
isso mesmo, todo humanismo que se desligar do divino fará 
a deshumanização do homem, ou explorará apenas o in
humano. E' o que fez a doutrina de Freud. 

Há na sua doutrina, como diz Maritain, no seu "Quatre 
essais sur l'Esprit dans sa condition charnel", o método, 
a psicologia e a filosofia. Muita coisa de verdade, muita des
coberta notavel, o que, aliás, já no século IV santo Agosti
nho previra com aquela miraculosa intuição do seu gênio. 
Como método, o que há de genial na criação de Freud, co
mo muito bem o diz Maritain, é o trabalho de recorrer à 
suspensão voluntária do exercício da auto-crítica e da auto
condução. E' o carater essencial da psicanálise, ou da técnica 
da associação livre. Como método terapêutico, Freud não 
trouxe novidade, a não ser criando uma técnica exploradora 
absolutamente original, pois que a reintegração de uma 
lembrança traumática no campo . da conciência, como tra
balho curativo, já o descobrira Breuer, e o denominara 
"catharsis". O princípio terapêutico fundamental da aná
lise: a desintegração do hábito pela rememoração, pertence 
propriamente a Breuer. E, aliás, o próprio Freud o reconhe
ceu. Mas, como terapêutica, o método freudiano não resolve 
a cura de todas as nevroses, como o ilustre psiquiatra afir
mou: "basta libertar o complexo para estabelecer a cura". 

"A psicanálise pode curar certas nevroses, aquelas cuja 
etiologia não é orgânica, mas psico-dinâmica -- antes de 
tudo a histeria (pois que aquele conceito, apresentado por 
Babinski e que desempenhou um tão grande papel na gê
nese da teoria de Freud, está em via de rehabilitação) os 
estados agônicos psicogênicos, a nevrose obcessional. Mas 
tem, ao mesmo tempo, arruinado a vida moral e mental de 
muitos outros. Isso prova que o método psicanalítico - do 
ponto de vista terapêutico ou simplesmente de exploração 
do inconciente - é um método dificil e um método perigoso. 
Se a gente deve escolher um médico entre mil, é preciso 
escolher um pisacanalista entre dez mil". Justamente por
que a exploração do "inhumano ou daquilo que no homem 
não é mais humano, coloca o homem a uma distância imen
sa do arquetipo de humanidade que é aquela "formosa e 
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integra natureza unida ao Verbo de Deus". E' um grande 
método, quando não se perde em ponto de referência da 
dignidade humana e quando o seu uso não se faz nesse sen
tido aviltante do homem, como dizia Maritain, com expe
rimentações sobre pobres doentes tratados como animais, 
cuja imaginação não se hesita em ferir e degradar, deno
tando no experimentador uma rara baixeza moral. 

Como psicologia, um dos méritos da doutrina freudia
na foi reavivar a idéia da composição entitativa do homem. 
Lembrar que o "angelismo" não pode representar o homem 
total, porque, se ele é espírito, é tambem matéria. E não é 
pequena a parte que a matéria desempenha no nosso mun
do extraordinário e misterioso. E o próprio Maritain es
creve: "E' preciso levar a crédito da psicologia freudiana, 
antes de tudo, a noção do dinamismo psíquico, que outros 
psicólogos, em particular Bergson, tinham posto em evi
dência e com muito mais vigor filosófico, mas do qual Freud 
fez na ordem da psiquiatria e do saber empiriológico um 
uso notavelmente fecundo. Na teoria freudiana da nevrose 

. o papel do dinamismo aparece admiravelmente. Devemos 
reconhecer que existem nevroses de origem psicodinâmica, 
e que a explicação de Freud é bem fundada. Os estudos de 
Pavlov sobre os reflexos condicionados trazem, nesse ponto, 
a Freud uma notavel confirmação". 

O que infirma a doutrina freudiana é o seu exagero 
desmedido, reduzindo o homem apenas a esse resultado de 
irrupção de complexos, ainda mesmo que procure a apa
rência mais digna da sublimação. E o esquecimento abso
luto de que o homem é tambem espírito. E como espírito 
o seu ponto de referência é o supremo Criador do Espírito, 
o Espírito puríssimo e em contacto com -0 que é verdadei
ramente humano, que é o dom supremo do mistério da In
carnação! 

* * * 

Toda a filosofia de Freud repousa sobre um erro ca
pital: a negação violenta da espiritualidade e da . liberdade. 

Não poderia haver para a humanidade e a civilização 
coisa mais funesta. E' a destruição do sentido humano da 
vida e da história e, por isso mesmo, do sentido divino que, 

/' 
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no dizer de Berdiaeff, lateja em cada um de nós. Não po
deríamos imaginar ruina mais dolorosa para a personali
dade sobre a terra. 

Essa concepção desoladora da nossa natureza espan
tou, depois, ·ao próprio Freud, quando seus discípulos a 
levaram às suas mais tremendas consequências de animali
zação do homem. Não há dúvida que o divino é o condi
mento necessário para que o humano não se deteriore. Por 
isso mesmo a doutrina de Freud é uma advertência para 
que se restaure o reinado de Cristo, se quisermos que a hu
manidade continue humana e não se sepulte sob as dolo
rosas catástrofes que a animalidade prepara. 

* 

Fechemos estas considerações com a suave citação de 
Maritain, no seu livrinho de beleza e verdade - O crepús
culo da Civilização: "E' a posição cristã humanista, segun
do a qual a desgraça do humanismo clássico não foi o seu 
humanismo, mas o ser apenas humano (antropocêntrico); 
não foi o esperar na razão, mas o insular a razão e fazê-la 
definhar; não foi o buscar a liberdade, senão orientar-se 
para o mito ilusório da cidade do indivíduo-deus (o homem 
instinto) em vez de se orientar para o ideal da cidade da 
pessoa imagem de Deus. O mundo moderno procurou coisas 
boas por maus caminhos; comprometeu assim a pesquisa de 
valores humanos autênticos que cumpre salvar agora com 
tomar conciência duma verdade mais profunda, por uma 
reforma substancial do humanismo. Cumpre-lhe refazer a 
antropologia, achar a rehabilitação e a "dignificação" da 
criatura não em um insulamento, em um fechamento da 
criatura em si mesma, mas na sua abertura ao mundo do 
divino e do supra-racional: e isso mesmo supõe pratica
mente uma obra de santificação do profano e do temporal; 
significa o descobrimento de um senso mais profundo e 
mais real da dignidade da pessoa humana, graças ao que 
o homem se reacharia a si mesmo em Deus reachado ... 
uma conquista dificil e dolorosa do Espírito, uma obra de 
graça e de virtude. Esse humanismo que considera o homem 
na integralidade do ser natural e sobrenatural e não im-
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ponha limite algum a priori à descida do divino no homem, 
pode-se chamar-lhe humanismo da Incarnação. 

* * * 

E' a volta do Homem, equilibrado, humano, santificado, 
perfeito e divino. único cimo que paira acima de todos os 
tumultos humanos para que o homem não se dilua na ani
malização processada nas demissões do humano, como di
zia Daniel-Rops. 

E' o Cristo, divino e humano, o sublime e imortal ponto 
de referência para o mundo e para o homem se iluminarem 
aos resplendores da vida eterna. A palavra do Procônsul 
Romano, sobre a multidão conturbada, continua vibrando 
aos ouvidos do século: 

"ECCE HOMO!" 
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