
PSICANÁLISE E NAZISMO

Aqui está a orelha do livro. Por ela
escutamos o que lá dentro repercute, o
quo no interior, no corpo do livro vi-
bro, só avoluma. Uma certa escuta se
posto aqui, na orelha.

•to

Thomas Harlan, cineasta alemão,
dirigiu um filme lançado em 1984,
com o título Wundkanal, onde é con-
tratado como ator, para viver papel de
um nazista assassino, um criminoso de
guerra libertado após dez anos de pri-
sffo por motivo de saúde. O próprio
dirotor Hartan é filho de Weit Harlan,
autor de O judeu Suss, obra anti-semi-
ta que serviu os propósitos do regime
Hitlerista.

Robert Kramer, ele mesmo um dos
ateres do filme de Harlan, aceita fazer
um documentário a partir do mesmo
cenário, mesma equipe técnica, e mes-
mo ator (antigo criminoso de guerra).
Trota-se de uma experiência única, on-
do os papéis se confundem; "uma certa
confusfo se estabelece durante a filma-
gem", no dizer de depoimentos. O
objotivo inicial mudou completamente
- om voz de denúncia do Nazismo, são
o dirotor, equipe e artistas do primeiro
filmo que se vêem colocados em quês-
tffo. O nazista, disse alguém, não era
mnls tffo somente aquele que havíamos
oncontrado, interrogado, julgado, mas
nlQUÓm quo estava dentro de nós e que
n filmagem (refere-se ao primeiro fil-
mo) rovolava a todos nós; diria mesmo,
umn corta crueldade pôde ser vista,
clocumontoda para com aquele velho
ox-flontonclodo criminoso de guerra. As
frontalrdA ontro ficção e realidade en-
oontrniTHQ aqui abaladas e somos con-
frontndoii oos tomas narcísícos de uni
olnomnquoó filmado.
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Apresentação

A partir da década passada, inúmeros psicanalistas e histo-
riadores têm se interessado pelas relações entre Nazismo e Psica-
nálise.

Há algum tempo estas relações eram tidas como anti-naíurais.
Isto é, postulava-se que a Psicanálise, como saber libertário, só
teria se envolvido com o Nazismo desde as coerções deste último.
Contudo, o que se tem pensado atualmente, desde um exame de
fontes mais concretas, é que as coisas não foram tão simples assim.

Um dos centros de questionamento das relações entre Psica-
nálise e Nazismo é a revista Psyche. Editada em Frankfurt, congre-
ga um grande número de psicanalistas ligados à DPV, bem como
historiadores, sociólogos, politólogos e outros pensadores. Com a
exceção do meu ensaio e dos trabalhos publicados nos apêndices,
esta nossa coletânea se organiza com ensaios desta publicação. Seus
autores de língua alemã (isto é, à exceção de Geoffrey Cocks) cede-
ram os direitos de publicação gratuitamente.

Assim, o leitor terá aqui uma gama de informações ampla
sobre o assunto, mas sem que fique restrito a uma única linha de
pensamento. Os apêndices complementam a informação, e aproxi-
mam o leitor de questões brasileiras do campo psi.

Gostaria de agradecer aos psicanalistas Célia Garcia, lochen
Kemper, César Parga Rodrigues e Paulo Viana Vidal pela informação
nobre fontes de consulta e pela cessão de textos. Devo agradecer tam-
bém à psicanalista Helena Vianna por ter facilitado meu acesso à Bi-
blioteca da SBPRJ, e especialmente à bibliotecária Vem Lúcia Ferraz



Sanl'Ana, sem cuja ajuda minha pesquisa não teria sido possível.
Um agradecimento especial à Helena Neugroschel, pela revisão da
tradução de Helena Lins e Barras.

Uni agradecimento a Jorge Bastos, que, desde uma estrutura
editorial mínima, "bancou" a edição desta coletânea. E por último,
a homenagem ao nosso capista, Jonga Olivieri, que esteve conosco
em todas as etapas da fabricação deste livro tão necessário.

C.S.K.

KÂTHE DRÃGER

Observações sobre a conjuntura e o destino da
Psicanálise e da Psicoterapia na Alemanha

entre 1933 e 1949

Tradução: HELENA LINS E BARRO s

Estou plenamente consciente de que o caráter forçosamente
conciso de minhas palavras poderá gerar mal-entendidos, e mais
ainda, que no julgamento da evolução histórica pode haver dife-
renças de opinião. Não obstante, procurei, da melhor maneira pos-
sível, descrever as coisas tais como se passaram. Pensando hoje
na fundação do 1.° Instituto Psicanalítico de Berlim, gostaria, ini-
cialmente, de expressar minha gratidão e admiração por todos os
membros daquele Instituto que tiveram de deixar a Alemanha para
continuar sua atividade psicanalítica em outros países, e que lá
contribuíram com os analistas mais tarde emigrados da Áustria para
a ampliação e desenvolvimento dos ensinamentos de Freud. Minha
gratidão estende-se àqueles analistas que, isoladamente ou em comi-
tés, prestaram ajuda aos imigrantes na Inglaterra, França, Holan-
da, Dinamarca, Noruega, Suécia e Estados Unidos e àqueles que,
de fora da Alemanha, apoiaram e colaboraram com seu interesse,
incentivo e participação pessoal os nossos esforços desde meados
da década de 50 para soerguer a Psicanálise na Alemanha.

É com pesar que pensamos nos analistas alemães Dr. Karl
Landauer e Dra. Salomea Kempner, que nSo puderam ser salvos,
e no nosso colega berlinense Dr. John Rittmeister, executado em
Berlim em 1943.

Minhas palavras destinam-se sobretudo à nova geração de
membros e candidatos da Associação Psicanalítica Alemã (DPV).
Embora possam dizer, com razão, que o que interessa é o "aqui
e agora", ao fazermos um apanhado histórico da Psicanálise não



podemos passar por cima do que aconteceu na fase de sua repres-
sflo na Alemanha. Tampouco podemos negar, distorcer os fatos ou
propiciar o surgimento de lendas, da mesma maneira que não po-
demos nos desfazer em bloco dos doze ou mais "anos obscuros"
na análise de um indivíduo mas, pelo contrário, devemos nos intei-
rar dos detalhes concretos, por mais desagradáveis que sejam.
E- não se trata de entoar lamentações. Quando os analistas reme-
moram os tempos do Nazismo, o grande ponto de controvérsia e
irritação ainda é o "Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica e
Psicoterapia", dirigido por M. H. Gõring, além da colaboração
com outras correntes psicoterapêuticas naquele Instituto, e o fato
de tal colaboração num instituto misto ainda ter continuado após
1945.

Podemos hoje olhar retrospectivamente para as relações da-
quele momento a partir da distância de uma geração e da plata-
forma segura da DPV. Nesse ínterim, tanto a Psicanálise quanto
as outras correntes psicoterapêuticas continuaram seu desenvolvi-
mento. Na Alemanha, seus interesses comuns de classe são repre-
sentados pela "Sociedade Alemã de Psicoterapia e Psicologia Pro-
funda" que é hoje uma federação onde coexistem diferentes con-
cepções científicas que podem se expressar abertamente e reali-
zam congressos como, por exemplo, o 7.° Congresso Internacional
de Psicoterapia, em Wiesbaden, no ano de 1967, em que a DPV
participou da organização e se fez representar por conferencistas
a ela filiados. Ainda hoje a Psicanálise é combatida, distorcida e
diluída, mas só que agora pode se defender abertamente. •

Portanto, não me cabe a incumbência de promover uma dispu-
ta teórica com as escolas psicoterapêuticas que podiam apresentar
livremente suas teorias durante o Nazismo, enquanto os poucos
analistas que restavam na Alemanha deviam evitar o nome de
Freud e sua linguagem. Tal disputa já tem sido efetuada por pes-
soas competentes. Como exemplos, citaria a resenha do Compêndio
de Psicoterapia Analítica de Schultz-Hencke, feita por Edoardo
Weiss, publicada na revista Psyche (1952); o trabalho "Conside-
rações históricas e críticas sobre a neo-psicanálise de Schultz-Hencke",
publicado na Psyche de 1963 e o texto do Dr. John Rittmeister
reproduzido em 1968 na Psyche, publicado pela primeira vez em
1937, na Holanda. Intitula-se "A tarefa psicoterapêutica e o novo
Humanismo" e contém uma confrontação entre a psicanálise
freudiana e a psicologia analítica de Jung e suas diferenças técni-
cas, vistas de uma perspectiva psicanalítica, o que não se pode
pressupor a partir do título. O trabalho do Dr. Thomã, que eu
gostaria de recomendar a todos, traz as datas das vicissitudes das
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instituições psicanalíticas em Berlim. Considero importante que a
nova geração conheça essas datas por dois motivos: primeiro, ainda
há diversos países onde a Psicanálise é indesejada e proibida porque
os regimes ali dominantes impõem uma ideologia estatal, e têm
de temer o desvendamento analítico de motivos inconscientes. Talvez
ainda se possa fazer uso da comparação de experiências em dife-
rentes nações e sob os mais diversos sistemas sociais. Segundo, só
se podem compreender os destinos da Psicanálise e o comporta-
mento dos analistas que. ficaram na Alemanha, no contexto da
totalidade da situação de' então.

/Como se sabe, depois de 1933, o que teve uni efeito especial-
mente devastador para a análise na Alemanha foi o fato de que
o regime nazista era um regime de terror, que a ideologia oficial
de uma raça superior ligava-se ao sistema delirante do anti-semi-
tismo. Quem não viveu aqueles dias como adulto ou como jovem
já dotado de percepção crítica, quem na época ainda era criança,
tem hoje dificuldade de se imaginar vivendo como adulto por anos
a fio sob um regime de terror. Acontece que, naturalmente, em
primeiro lugar tinham de ser dominados as misérias e sofrimentos
no corpo e na alma que eles próprios padeceram enquanto crianças
durante e logo após a guerra, e que tanto os afligiram. Por outro
lado, fica dificultada a resolução dos conflitos de ambivalência in-
fantil, que pressupõe uma disputa posterior com as figuras de pais
e avós, pois não têm muito claro como esses pais e avós poderiam
ou deveriam ter se conduzido. Para o analista, é importante levar
em conta esse fato porque essa falta de clareza, nos pacientes que
mostram perturbações neuróticas graves e problemas de identidade,
constitui-se em mais um fator patogênico que se soma às vivências
da família destruída, à volta do pai, batido e empobrecido e às
misérias sofridas.

Aqui entra em campo, inevitavelmente, a questão do julga-
mento político. Quando se deu a subida de Hitler ao poder, em
janeiro de 1933, a luta para se defender do Nazismo estava per-
dida. Muita gente deixou de avaliar corretamente de antemão a sua
perigosa escalada, muito embora o esvaziamento do sistema parla-
mentar-burguês pudesse ser seguido passo a passo, embora os po-
líticos de esquerda apresentassem pesquisas que lançavam uma luz
sobre a forma específica de fascismo alemão e Horkheimer, Adorno
e outros já ensinassem sociologia crítica em Frankfurt desde antes
de 1933. A pergunta "Como foi possível a subida de Hitler ao
poder?" deve ser respondida em primeiro lugar pela auto-crítica
política dos grandes partidos, do burguês ao comunista.
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Nilo se aniquilou apenas a Psicanálise, o intelecto foi banido
do todas RS áreas: triunfou a barbárie. Mas isto não quer dizer que
deste momento em diante a população alemã tenha se tornado um
bloco monolítico. E não exclui o fato de que a resistência de alguns
grupos c atividades ilegais, apesar do duro sacrifício, teve sua rele-
vAnciã para o desenvolvimento futuro, embora a derrubada de Hitler
nó se tenha processado por intervenção militar externa. __\a Alemanha, em 1968, Alexander e Margarete Mitscherlich,

cm seu livro Die Unfãhigkeit zu trauern (A incapacidade para
o luto), descrevem pessoas que, para evitar o enfrentamento da
realidade passada, aferram-se ao próprio sofrimento num luto nar-
císico, em táticas de recusa (Verleugnung) e mecanismos de pro-
jcçáo. A tendência para atenuar as vicissitudes da emigração que
se percebe agora na Alemanha, também faz parte das manobras de
cvitação. Parece difícil para muita gente pensar no que significou
a emigração, quando realizada compulsoriamente, sob a pressão
das .restrições à imigração em muitos países e sob a pressão finan-
ceira,do imposto exigido para se ter o direito de deixar o Reich
instituído pelo Nazismo (Reichsfluchtsteuer).
(~ JExclui-se uma descrição psicanalítica da economia psíquica da-

quelas pessoas que não cederam, ou o fizeram apenas parcialmente
ou por,, pouco tempo, à ideologia nazista, apoiada coletivamente.
Para muitos, a recusa da percepção daquela realidade caracteri-
zou-se;, por angústia ou recalcamento da angústia e do sentimento
de inferioridade. O sentimento de inferioridade já se impunha na
obrigação da saudação hitlerista, da qual dificilmente se podia es-
capar de todo. A expressão tão frequentemente usada "Eu não sabia
de nada.disto" é indicativa desse recalcamento e recusa. Essas pes-
soas deviam ter uma imagem do que estava acontecendo através
de suas observações e do que se ouvia dizer, mesmo que no cír-
culo mais próximo ninguém tivesse sido atingido pelas nefandas
leis nazistas. Para que se compreenda a extensão dessa angústia,
desse medo, deve ser lembrada a lei da "perfídia" (Heimtiicke),
promulgada em dezembro de 1934 e que permitia a perseguição
n. toda manifestação crítica, do humorismo ao esclarecimento polí-
tico. Também deve ser lembrado que as pessoas detidas pelas "S. A",
depois de libertadas, mesmo que de um simples interrogatório, eram
ordenadas a guardar silêncio, sob a ameaça de novas perseguições.
Assim, o que ocorria é que as famílias dessas pessoas construíam
um muro de silêncio à sua volta. Quando os pais se calavam, recal-
cavam ou recusavam a realidade, isto não exclui que os filhos
percebessem o inconsciente dos pais e ficassem inseguros. _]

Devemos pensar ainda nos adversários ativos ou passivos do
regime,' mesmo que só representassem dez ou vinte por cento da
população. Saber das coisas e ter de se calar, porque falar — até
com os próprios filhos — significava um risco de ameaça à pró-
pria vida, transformava-se num tormento psíquico que só tendia
n aumentar com a obrigatoriedade de servir na guerra. Afetos de
raiva impotente, de desamparado furor, de repugnância, medo e
pesar,'representam uma carga pesada para a manutenção do equi-
líbrio :psíquico. Menciono, tudo isso porque essa situação psíquica
11 cometia também os analistas que não saíram da Alemanha e que,
na qualidade de analistas, não podiam ser nazistas. Os psicanalis-
tas, com raras exceções, também se surpreenderam com a vitória
do Nazismo. Na-minha opinião, isso mostra a importância, de se

T procurar compreender os fenómenos sociais, além da proposta mais
|~ restrita da Psicanálise.. Se lemos hoje os relatórios sobre o antigo

Instituto Psicanalítico de Berlim, entre 1920 e 1930, percebe-se
até uma unanimidade quase otimista a respeito das possibilidades
de expansão da Policlínica e da capacidade de influenciar círculos
mais amplos interessados. No 12.° Congresso Psicanalítico Interna-
cional, que teve de ser adiado de um ano por razões económicas

f c se realizou em 1932, em Wiesbaden, Eitingon^ na qualidade de
, presidente, apontou que "na Alemanha, o interesse pelos proble-

mas psicológicos estava sendo obscurecido pelos económicos e so-
ciológicos, sob o peso da crise social e financeira que se agra-
vava". Mas, logo adiante, completou: "o que é compreensível; mas
esperamos que brevemente tudo isso esteja ultrapassado". No 13.°

'• Congresso, em Lucerna, em 1934, Jones, então presidente, falou
do duro golpe a que a Psicanálise na Alemanha fora submetida.
Ele queria dizer que Eitingon, em 1932, dificilmente poderia prever
a surpreendente evolução dos fatos políticos que haveriam de ocor-
rer dentro de poucos meses.

\, podemos nos perguntar se todos os analistas
f' não deveriam ter emigrado em 1933. Ao lado dos banidos e perse.
j; guidos políticos, havia também emigrantes por discordância de con-

cepção de mundo. Mas, além das dificuldades materiais, de ordem
prática, _a decisão era também uma questão de consciência. As
pessoas .se podiam dizer que, enquanto não estão elas mesmas em
risco de vida direto, devem ficar em sua terra e tentar fazer opo-
sição, por mais modesta que seja. Essas ponderações de consciên-
cia acrescentaram-se também às preocupações dos analistas por
suas próprias existências e as de seus pacientes.

Em abril de 1933, Boehm foi a Viena saber a opinião de
Freud sobre o novo decreto que proibia os judeus de assumirem
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a presidência de instituições científicas. Jones nos diz, no terceiro
volume da biografia de Freud, que "este considerou a proibição
da Psicanálise na Alemanha inevitável, mas que não seria avisado
fornecer imediatamente às autoridades um pretexto através do não
cumprimento das alterações de pessoas nos cargos". Em janeiro
de 1933, Freud também aconselhara Eitingon a deixar seu cargo
tão rapidamente quanto possível. Em novembro de 1933, numa
assembleia geral da Sociedade Psicanalítica Alemã (DPG), a pre-
sidência foi reduzida a dois membros, os doutores Felix Boehm
e Cari Miiller-Braunschweig, por sugestão de Eitingon. Dois. anos
mais tarde, recrudesciam as pressões e ameaças das instâncias do
partido, que exigiam a exclusão dos membros judeus. O presidente
da IP A veio a Berlim. Numa reunião da DPG, em 1.° de dezem-
bro de 1935, presidida por Jones, os poucos membros judeus que
ainda permaneciam na Alemanha tomaram a decisão de sair da
DPG, no intuito de salvar a Sociedade da dissolução.

Jones escreveu a respeito, no terceiro volume da biografia de
Freud: "As opiniões se dividiram sobre essa questão. Alguns acha-
ram que teria sido mais digno se a Sociedade, em sinal de protesto,
tivesse se autodissolvido, como fizeram os colegas holandeses numa
ocasião semelhante ('on a similar occasion'). Mas, naquele mo-
mento, ainda havia um resto de esperança de poder salvar algu-
ma coisa".

Não participei dessa reunião porque em dezembro de 1935
eu ainda era candidata. Devo ao Dr. Heinz Kohut a informação de
que o Dr. Bernhardt Kamm, um analista não-judeu que vivia na
época em Berlim, renunciou, em protesto, à qualidade de membro
e emigrou espontaneamente. Contaram-me que, antes da reunião,
considerou-se a ideia de dissolver a Sociedade. Porém os analistas
que viviam na Alemanha — aviltados pelo próprio regime político
após 1933 — mas que não estavam obrigados a emigrar, tinham
ai esperança de, mantendo-se a DPG, poder resguardar em 1935/36
alguma coisa, por pequena que fosse, da causa da Psicanálise, se
bem que sob a perspectiva de um futuro sombrio.

Em 1932/33 a DPG tinha 56 membros, dos quais 7 mora-
vam fora da Alemanha. Em 1935, havia menos da metade. Em
1932 havia 34 candidatos; em 1934, apenas 18. Em 1931, o nú-
mero de ouvintes era de 222; em 1932, era de 138, e em 1934
restavam apenas 34 ouvintes. Até outubro de 1936 o quase total-
mente esvaziado Instituto dava formação, no sentido tradicional,
e havia reuniões científicas regulares na Sociedade — aliás, até o
semestre de verão de 1937. O número de participantes dos semi-
nários era pequeno: 4, 5, 9, no máximo 14.
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Nós, candidatos, e os ouvintes, naquela época, vivenciávamos
o murcho IPB como um oásis no "deserto intelectual de então,, e tínha-
mos uma espécie de sentimento de união, como nos tempos das
catacumbas.

Ficaram-me especialmente na memória: o seminário sobre Meta-
psicologia dado por Mulier-Braunschweig; o seminário de Boehm
sobre casos clínicos e sobre romances da literatura; o seminário de
Kemper sobre teoria especial das neuroses, baseado em Fenichel,
e uma leitura de Freud feita por Roellenbleck.

O 13.° Congresso em Lucerna, em 1934, foi o último do qual
participaram, como conferencistas, os analistas que ficaram até mais
tarde em Berlim, como Boehm e Kemper. Até 1936 era possível
obter estímulo e enriquecimento pelo comparecimento individual ao
Congresso Internacional de Psicanálise, e até 1937 todas ainda po-
diam 'se beneficiar da Revista Internacional de Psicanálise*. Assim,
no verão de 1937, ainda se discutia o "Simpósio sobre a teoria dos
resultados terapêuticos" apresentado no Congresso de Marienbad em
1936 e as interessantes palestras da "Reunião dos Quatro Países"
que ocorreu em Budapest, em maio de 1937. Neste ano, ainda se
faziam referências ao livro de Anna Freud, O ego e os mecanis-
mos de defesa. Em 1937, o Sr. Riemann ainda pôde participar do
concurso de melhor trabalho clínico promovido pela British So-
ciety, e dividir o prémio com um analista de Chicago. Até 1936,
o que sobrava do nosso Instituto Psicanalítico de Berlim existia sem
concessão governamental. O ano de 1936 marcou o fim de sua inde-
pendência. Já em março de 1936, os nazistas haviam confiscado
a totalidade das propriedades, livros e revistas da Editora Psicanalí-
tica Internacional, em Leipzig. A editora prosseguiu com uma exis-
tência reduzida em Viena até março de 1938, quando foi também
confiscada após a invasão de Hitler. Em fevereiro de 1936, Boehm,
diretor do Instituto, foi claramente informado pelo Departamento de
Saúde do Ministério do Interior do Reich, em Berlim, que jamais
seria concedida permissão a um instituto psicanalítico para ensinar e
formar candidatos.

A Sociedade Psicanalítica Alemã foi pressionada a ingressar
num instituto psicoterapêuíico de todas as correntes, dirigido pelo
prof. M. H. Gõring, que era também presidente da Allgemeine
deutsche ãrztliche Gesellschaft fur Psychotherapie (Sociedade geral
médica alemã de Psicoterapia). Em julho de 1936, Boehm e Miiller-
Braunschweig haviam tido uma conversa com Gõring, na Basiléa,
juntamente com Jones e Brill. Gõring apalavrou-se com Jones sobre

* Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse.
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o yriiu do liberdade que deveria ser garantido ao grupo psicanalí-
llco. No 3.° volume da biografia de Freud, Jones descreve Gõring
como amável e accessível. Porém, mais tarde, Gõring não. pôde
manter as promessas feitas na Basiléa. Ele era jurista e médico e
linha uma posição próxima da psicologia individual. Era certamente
um homem fraco, e enquanto tal, frequentemente posto em conflito
entre sua fraqueza e o que o regime cada vez mais duro exigia dele,
e ao qual submeteu-se por medo. Boehm viajou para Viena em 1937
buscando um conselho e a concordância de Freud. Segundo a des-
crição de Jones, que assistiu a conversa juntamente com outros
analistas, Freud perdeu a paciência diante da demorada exposição
de Boehm e retirou-se da sala. O comportamento de Boehm, entre
outras coisas, parece-me a expressão do desamparo dos analistas que
ainda se encontravam na Alemanha. Boehm esperando um conselho
do "grande pai", sem se aperceber do alto risco que este último
logo estaria correndo. Em 1936, completou-se a Gleichshshaltung *
na Alemanha em todas as áreas, e todos os direitos democráticos
foram suspensos. Todas as associações profissionais dê antes foram
automaticamente uniformizadas. 1936 foi também o ano em que
a "Hitlerjugend" (juventude hitlerista) surgiu como organismo es-
tatal, como instituição obrigatória.

Os membros da DPG tinham de deliberar sozinhos, e optaram
pelo ingresso no Instituto de Gõring, apoiados na promessa feita a
Jones e na esperança de sobreviver como departamento autónomo
•(que permitiria a formação e o trabalho científico). Não acredito
que se possa responder à pergunta do que teria feito a, geração
atual na mesma situação. Nesse contexto, parece-me importante a
colocação de acento psicanalítica que o Dr. Rangell fez. Rangell
acentuou a necessidade de se aprofundar uma teoria psicanalítica
da ação, de diferenciar a ação do comportamento neurótico e do
acting-out, a fim de se adquirir uma melhor compreensão do pro-
cesso decisório.

Como membros do "Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica
e Psicoterapia", os psicanalistas podiam oficialmente continuar tam-
bém com seus consultórios particulares. Mesmo para os analistas
médicos não seria possível introduzir clandestinamente pacientes
numa clínica geral ou de doenças nervosas e mante-los sob trata-
mento por meses ou anos, ainda que camufladamente. E para os
não médicos, seria algo absolutamente impossível, porque na Alema-
nha, qualquer que fosse a profissão, desde antes da guerra já esta-

* Gleichshaltung — Uniformizar-se ou nivelar-se com a concepção do
mundo "geral", nazista.
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vam todos presos numa densa teia de observação feita através de
diversas organizações, para não falar dos líderes de quarteirão resi-
dentes nos edifícios. Até 1938, os psicanalistas podiam fazer reu-
niões científicas em suas residências; após essa data, só no Instituto,
sob censura.

Em 1938, Muller-Braunschweig foi proibido de ensinar e de
ser publicado, no contexto do malogro de sua viagem a Viena. Mas
podia continuar exercendo sua atividade clínica particular. Boehm
também foi impedido de realizar análises didáticas. Pelos mesmos
motivos, em novembro de 1938, a DPG foi dissolvida, enquanto so-
ciedade oficialmente registrada.

Chega a ser paradoxal o mero surgimento, sob o Nazismo, de
um instituto psicoterapêutico que incluía psicoterapia analítica, pois
o reconhecimento da neurose como doença e o interesse pela psique
individual, pela vida interior das pessoas, opunha-se à ideologia na-
zista. A existência do instituto viabilizou-se pelo fato de M. H. Gõ-
ring ser parente afastado de Gõring, ministro do Reich, e por inter-
médio desse parentesco obteve o apoio das autoridades. Um insti-
tuto assim formado haveria de estar cheio de contradições internas.
Juntaram-se psicanalistas, junguianos, psicólogos individuais e psico-
terapeutas de outras escolas desvinculadas entre si. Gõring pensava
na oportunidade de exercer influência ideológica, cujo objetivo era
a "fundação de uma ciência da psicoterapia alemã fincada no ter-
reno firme da concepção do mundo nazista". Só encontrou em pou-
cos membros do Instituto um apoio positivo à sua meta e às suas
proclamações. Nenhum destes pertencia à Sociedade Psicanalítica
Alemã. Dentre todos os membros do Instituto Gõring, no máximo
uns 5% eram filiados ao NSDAP (partido nazista).

Depois que os grupos não mais podiam apresentar seus pro-
gramas de ensino separadamente, o programa do semestre passou
a ser um ramo multicolorido das mais diversas tendências, não siste-
matizadas. O entendimento mútuo nas apresentações de caso nos
chamados Seminários dos Três, em que se alternavam na presidência
um docente de cada grupo, era fortemente dificultado porque pala-
vras iguais tinham (significados diferentes (por exemplo: libido e
introversão, em Jung e em Freud). Os freudianos que participavam
das discussões optaram pela saída de ater-se à prática e descrever
o comportamento do paciente e do psicoterapeuta nos casos concre-
tos e os fenómenos resultantes do tratamento, procurando acentuar
uma visão genético-causal. Naturalmente, não havia possibilidade
de se oferecer a teoria psicanalítica como instrumento de observação.
Hoje ainda ocorrem discussões desta natureza, mas o psicanalista
agora tem plena consciência de poder remeter à experiência e à



teorln paicnnalíticas, quando o debatedor dá sinais de receptividade.
Duas exposições de Kemper servem de exemplo ao tipo de apre-
iiciitacflo daquela época, ambas publicadas mais tarde, em 1948,
por Mtlllcr-Braunschweig, em dois cadernos, da tentativa precoce de
nc fazer uma "Revista de Psicanálise": uma palestra de 1938 para
OK membros do Instituto sobre "O início de um tratamento", apre-
Hcntnda sobre um caso clínico e uma exposição feita para a comis-
sfío docente sobre "A transferência — suas possibilidades terapêu-
ticas c diagnosticas" (de 1939).

Uma das contradições do Instituto Gõring consistia no fato de
que até pouco antes do fim da guerra, quando o prédio se incendiou,
as obras de Freud se encontravam trancadas num armário, cuja chave
os candidatos pediam por escrito. O que os psicanalistas puderam
manter, nessa época, da psicanálise freudiana, foi a obrigação de
trabalhar na Policlínica. Ninguém podia interferir no tratamento
individual de pacientes. Podiam ajudá-los a vencer seu sofrimento
neurótico para enfrentar melhor a infelicidade geral, como disse
Freud uma vez. Em 1940, na Zentralblatt ftir Psychoterapie, Boehm
traçou linhas gerais para o trabalho na Policlínica que ainda hoje
poderiam ser aprovadas. Apenas, em lugar de "análise", tinha de
usar a "lingua de escravos" (Sklavensprache) e falar de "tratamento
psicológico realmente profundo de longa duração". Gostaria também
de mencionar um relatório da Dra. Kalau sobre os problemas prá-
ticos do departamento de psicologia criminal do Instituto, que na
sua apresentação puramente objetiva, deixa transparecer claramente
uma experiência e convicção psicanalíticas. Rittmeister disse em um
texto sobre as incumbências da policlínica do Instituto Gõring: "To-
dos estão de acordo sobre um ponto, o reconhecimento das leis pró-
prias das neuroses e sua inserção nas camadas mais profundas ou
inconscientes da alma". Acentuava que a posição da Policlínica psico-
terapêutica era difícil e estava na alça de mira de diversas críticas,
e ia além: "Acredito, porém, que seja possível fazer retroceder o
setor irracional, a concepção de mundo e a mística, e com isto evitar
que a aspiração de tudo abranger se imiscua nos problemas práti-
cos como, por exemplo, na técnica de dar entrada na Policlínica."
Isto foi dito como um outro exemplo daquilo que ainda se podia
dizer.

O' Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica e Psicoterapia foi
financiado pela "Frente de Trabalho Alemã" (Deutsche Arbeitsfront)
até 1942, a partir daí, principalmente pelo "Conselho de Pesquisa
do Reich" (Reichsforschungsrat). A Policlínica pôde se expandir
porque os psicanalistas, Rittmeister e depois Kemper, faziam a prin-
cipal parte do trabalho. O departamento de laudos ligado à Poli-

clínica era chefiado por Boehm. Mas faltava a tudo isto uma base
sólida.

Alguns poucos dentre nós conseguiram trabalhar em casa com
os pacientes da Policlínica, mas com o fito de nos mantermos o mais
afastados possível da organização do Instituto. Mas só podíamos
fazê-lo sob a proteção de Boehm, Kemper ou Schultz-Hencke. Neste
momento, deve-se fazer uma menção à posição peculiar de Schultz-
Hencke. Ele era membro da DPG desde 1926. Sua própria con-
cepção teórica já se fazia perceptível em 1927, e estava concluída
em 1931. Podia ser tolerada pelo grupo forte da velha DPG. Não
se pode saber que caminho Schultz-Hencke teria seguido se a DPG
houvesse mantido sua antiga composição. Pelo que se pode depreen-
der de suas opiniões políticas, ele não era nazista, e tinha coragem
pessoal. Mas a intenção do Instituto Gõring de elaborar uma termi-
nologia abrangente e comum a todos, veio de encontro ao seu modo
de pensar. Na qualidade de docente e analista didático podia apre-
sentar e publicar suas teorias e sua técnica. Sua atividade, seu vasto
saber e seu agudo poder de observação eram bastante atraentes.
Tudo isto favoreceu a formação de um círculo de alunos que, a par-
tir de 1946, passou a se designar como o grupo neo-analítico.

Continuando, gostaria de afirmar: temos de diferenciar e sepa-
rar os afetos pertencentes a uma posição política e aqueles que
podem acompanhar uma disputa científica. Pensemos na frase de
Freud: "Concordâncias e amabilidades não têm lugar no âmbito
científico; chegam mesmo a ser nocivas". Quem tinha convicções
anti-nazistas, nem por isso era bom analista. Mas aqueles que eram
bons psicanalistas frequentemente tinham pouco interesse pelo fato
político e social, que ia além do indivíduo. Nos tempos de Hitler,
se alguém reunia em si as duas qualidades e se engajava na resis-
tência política, tinha de levar uma vida dupla, o que podia lhe
custar a vida, como no caso do Dr. John Rittmeister. Todas, as ativi-
dades ilegais, da resistência passiva à ajuda aos perseguidos, e tudo
o que consistisse em atividade ilegal organizada, significava um alto
risco. Vistas como um todo, tais atividades tiveram pouco efeito,
mas quando tinham sucesso, produziam efeito psicológico nos que
delas participavam. Promoviam o sentimento de que "os tiranos não
são todo-poderosos" e fortaleciam a auto-estima, prejudicada atra-
vés da duradoura pressão à dissimulação.

Sob a opressão comum do Instituto do Reich, as divergências
científicas entre as diferentes escolas psicoterapêuticas. recuaram pou-
co a pouco sob a concepção comum da importância da psicoterapia,
até mesmo porque, para a maioria, o Instituto Gõring era um re-
fúgio. No decorrer da guerra, quando os soldados doentes eram
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transferidos dos hospitais militares para a Policlínica, os psicotera-
peutas davam mais importância à ajuda individual à pessoa do
que às exigências do poder militar para restabelecer sua capacidade
de combate. Em parte alguma se podia exprimir quantas vezes um
paciente individual pôde ser protegido de algum mal — paradoxal-
mente, através da autoridade do Instituto do Reich. Nos países en-
volvidos na guerra deve ter acontecido coisa parecida, ou seja, que
os bombardeios cada vez mais intensos nos últimos meses da guerra
também forçassem seus parâmetros nos tratamentos conduzidos anali-
ticamente.

Mesmo antes do fim da guerra, e logo depois deste, muitos
colegas berlinenses foram para a Alemanha Ocidental. As novas ins-
tituições de Berlim após a guerra, o "Instituto de Psicoterapia (Insti-
tui fur Psychotherapie) e o "Instituto Central de Doenças Psicogê-
nieas da Previdência de Berlim" (Zentralinstitut fur psychogene
Erkrankungen der Versicherungsanstalt Berlin), devem ser com-
preendidas no contexto das circunstâncias especiais do após-guerra.
Ambos surgiram da atividade de Kemper e de Schultz-Hencke em
suas negociações com as autoridades da ocupação, com as novas
autoridades municipais e com o representante da Previdência de
Berlim. A fundação do "Instituto Central de Doenças Psicogênicas"
teve antes de mais nada uma importância social. Foi o primeiro
passo no reconhecimento da neurose como doença por uma insti-
tuição pública na Alemanha. Pela primeira vez a Previdência social
arcava — ainda que modestamente, no início — com os custos de
um tratamento psicanalítico e de outras psicoterapias.

As enormes dificuldades materiais que perduraram em Berlim
até mais ou menos 1949, tornavam impossível a fundação indepen-
dente de diferentes escolas. Inicialmente, o que importava era justi-
ficar para as autoridades a existência de psicoterapia e defender a
psicoterapia analítica contra o monopólio da Psiquiatria vigente na
Universidade, de cunho anti-analítico.

No "Instituto Berlinense de Psicoterapia" ensinavam profes-
sores de todas as correntes que haviam ficado em Berlim. Mas agora,
a Psicanálise de Freud podia novamente ser apresentada. Porém,
na formação dada no Instituto Berlinense de Psicoterapia, assim
como na DPG, ressurgida em 1946, dominava o grupo forte de
Schultz-Hencke. O pequeno grupo reunido em torno de Miiller-
Braunschweig sentiu-se enfraquecido com a partida de Kemper, que
viajou para o Brasil em 1948 e lá trabalhou por vinte anos como
analista didata.

No Congresso Internacional de Psicanálise realizado em Zurique
em 1949, deu-se a primeira confrontação pública entre as concep-
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ções de Muller-Braunschweig e Schultz-Hencke. A DPG fora provi-
soriamente readmitida na IP A. Coube a Muller-Braunschweig a mis-
são de propiciar novamente uma formação completa em Psicanálise,
um estudo profundo e minucioso de Freud que não fosse atrapalhado
pela coexistência lado a lado de diferentes escolas, o que natural-
mente não exclui a informação sobre outras concepções. Muitos
membros da DPG temiam o fracasso de um instituto psicanalítico
independente. Por esse motivo, apenas nove membros nos decidimos
a acompanhar Muller-Braunschweig na fundação da Associação Psica.
nalítica Alemã (Deutsche-Psychoanalytische Vereinigung) e do Ins-
tituto Psicanalítico de Berlim. A admissão dessa pequena associação
na IPA durante o Congresso de Amsterdam em 1951, representou de
início apenas um apoio moral, até meados da década de 50, quan-
do o Dr. Ehebald de Hamburgo, o Dr. Grodzicki, assim como o pro-
fessor Mitscherlich e seus colaboradores de Heidelberg uniram-se
à DPV.

A Psicanálise ficou abalada durante o regime nazista, mas não
morreu completamente. A força de suas ideias deixara uma impressão
indelév.el em algumas pessoas que viveram o Nazismo na Alemanha,
mas que haviam sido psicanalisadas antes de 1937 ou tinham tido
contato com seu património intelectual. Preservara-se a convicção
de que a Psicanálise devia ser reanimada, juntamente com a certeza
da obrigação social que significava criar policlínicas, no sentido de
Eitingon e Simmel. O tempo que levou tal empresa deve ser enten-
dido tendo-se em mente a realidade das condições alemãs de após-
guerra. Como em Berlim, os psicoterapeutas de todas as escolas se
uniram na Alemanha Ocidental depois da guerra para preservar sua
existência. Isso levou à fundação da Sociedade Alemã de Psicoterapia
e Psicologia Profunda, em março de 1949. É possível obter infor-
mações sobre o renascimento da Psicanálise na Alemanha e sobre
a recuperação do avanço que ela teve no exterior, na revista Psyche,
fundada em 1947 por Mitscherlich, onde, desde o início, também
foi dada a palavra aos psicanalistas, como por exemplo, Gustav Bally,
suiço formado em Berlim, Kemper, e outros analistas que se encon-
travam no estrangeiro, tais como Hartman e Kris, desde 1949. De
uma "Revista de Psicologia Profunda e Ciências Humanas" (Zeit-
schrijt fur Tiefenpsychologie und Menschenkunde~) chegou-se pouco
a pouco a uma "Revista de Psicanálise e suas aplicações" (Zeitschrift
fur Psychoanalyse und ihre Anwendungen). O desenvolvimento da
DPV levou à diversificação em diferentes institutos em diversas ci-
dades.
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Adendo

Drãger quer saber porque a Psicanálise é proibida em muitos
países.

rAprendemos — um certo grupo psicanalítico — no Rio de Ja-
neiro que há populações que não desejam ter acesso às "verdades"
psicanalíticas, que se recusam ao entendimento e à transferência
psicanalíticos. Serão todos psicóticos? Aprendemos também que cer-
tos grupos psicanalíticos se fazem aqui tnimetizando um saber que
lhes é dado no modo de fórmulas, e que, por uma coesão institu-
cional, defendem-no, até com violência, ^j

Acho carreta a recusa da Psicanálise, no primeiro exemplo.
Como penso que é terrível a aceitação no último. Lembro-me de
Reich: "Conceitos reacionários, juntando-se a uma emoção revolu-
cionária, dão como resultado a mentalidade fascista". Por isto, acho
que talvez seja importante se perguntar sobre como se prescrevem
as psicanálises; como elas são em suas manifestações e expressões
concretas.

Que é o que nos aponta a Autora, ao dizer que o recalque e a
recusa do real são produtos psíquicos na vida social, e não num
psiquismo abstraio; ou quando afirmo que ê necessário modificar
a teoria para repensar os fatos que lhe resistem.

C.S.K.

íllitá,t V- ,*

ELISABETH BRAININ
ISIDOR J. KAMINER

Psicanálise e Nazismo

Tradução; ANGELA B. C. WITTICH

Introdução

As consequências do Nazismo no movimento psicanalítico são
de longo alcance e atingiram as dimensões de um trauma, até hoje
não suplantado. Consequências que vão desde a expulsão e homi-
cídio de analistas, à destruição de instituições psicanalíticas no con-
tinente europeu, e à incorporação da Pscanálise alemã no sistema
estatal nazista. Tudo isso atua, até hoje, de forma inconsciente, como
pode ser demonstrado pelos relatos posteriores, distorcidos e contra-
ditórios, induzindo o esquecimento e o desrespeito para com os
fatos históricos reais1.

Mesmo sendo o princípio básico da Psicanálise: Recordar, Re-
pelir e Elaborar, a grande maioria dos analistas não está em condi-
ções de colocá-lo em prática com relação ao Nazismo. Estavam,
e estão, submetidos aos mesmos mecanismos de defesa, típicos da
sociedade em que vivemos. t

O desenvolvimento da identidade, teoria e prática psicanalítica,
e a construção de instituições psicanalíticas no período pós-guerra,
não podem ser observados separadamente.

i No informativo da DPV n<? 17 (1981), dirigido a analistas e can-
didatos, e dedicado ao 1009 aniversário do nascimento de Max Eitingon,
homenageia-se sua vida e obra e não se faz, porém, menção às inter-
ferências da ditadura nazista, como sua demissão da direção da DPG,
sua imigração para a Palestina e a consequente interrupção da obra
de sua vida, que foi o Instituto Psicanalítico de Berlim.
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As diferentes experiências históricas de judeus, alemães e no-
landeses, durante o Nazismo, devem levar a diferentes pontos de
vista nas discussões sobre aquela época. É como se pesasse um tabu
sobre todas estas experiências, que não puderam então ser perce-
bidas e denominadas.

Decidimo-nos por este terna, conscientes da nossa condição de
judeus que vivem hoje na Alemanha e Áustria, respectivamente. Na
primeira parte deste trabalho, pretendemos esquematizar sumaria-
mente os fatos históricos, para, em seguida, tecermos algumas con-
siderações sobre a elaboração psíquica desta realidade. Entendemos
este trabalho como uma tentativa de iniciar aquele processo de "re-
cordação" e "elaboração".

Em 1932, alguns meses antes que Hitler se tornasse Chance-
ler, realizou-se o 12.° Congresso Internacional de Psicanálise, em
Wiesbaden, sob a direção de Max Eitingon. Foi o último congresso
realizado em solo alemão. De acordo com o discurso inaugural de
Eitingon, o congresso se realizava ali como prova do crescente esta-
belecimento e reconhecimento da psicanálise alemã. O perigo repre-
sentado pelo ascendente poder nazista não foi, então, bem avaliado
(Eitingon, 1933 b, p. 259; 1933 a), pois naquela época muitos
analistas já deixavam a Alemanha2.

Logo após a tomada do poder por Hitler, foi baixada uma
norma que determinava a demissão de todos os membros judeus
das diretorias das associações científicas. A diretoria da DPG, na
época, era constituída por três judeus: Eitingon, Símmel e Fenichel.
Boehm e Miiller-Braunschweig eram seus substitutos. No dia 17 de
abril de 1933, Boehm foi à Viena para uma entrevista com Freud,
que, pelo relato de Boehm, teria dito: ". . .na minha opinião, uma
mudança na diretoria não impedirá o governo de proibir a Psicaná-
lise". Mas seguindo ainda o relato de Boehm, chega-se à conclusão
de que Freud e ele concordavam com relação à demissão da dire-
toria judia8. Boehm não cita, entretanto, a assembleia geral da DPG,

a Cf. os relatos da comissão de Ensino de 1935, pp. 310/312, e
Drilgor, 1971, p. 261, que citam o n° de ouvintes; em 1931: 22; em
JOÍ12: 188; em 1933: 39; em 1934: O. E o n? de candidatos à formação:
om 1082; 84; em 1933: 23; em 1934: 18.
11 O relacionamento de alguns analistas de Viena não era dos me-

com Boehm, Quando ele, sua esposa e Jeckels (que havia dei-
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de 6 de maio de 1933, onde fora decidido, por maioria absoluta de
votos, que "não se permitiria uma alteração na ocupação de cargos
da Sociedade e do Instituto" (Boehm, 1933, p. 637).

Isso tudo ocorria num período de crescente terror, em que os
livros de Freud eram queimados com os dizeres: "Contra a exal-
tação da sexualidade que corrói a alma, pela nobreza da alma hu-
mana, entreguem-se ao fogo os escritos de Sigmund Freud". Freud
comentava: "Que progresso fizemos, na Idade Média teriam quei-
mado a mim, hoje em dia se contentam em queimar meus livros."
(E. Freud, L. Freud, Grabrich-Simitis, Eisler, 1976, p. 238). No
cinismo desta frase, transparece no entanto uma vontade de dimi-
nuir a real gravidade dos fatos, Freud parece colocar o Nazismo
na continuidade da centenária perseguição aos judeus na Europa,
e parece também expressar a esperança de que este pesadelo do
século XX fosse passageiro. Esta interpretação errónea e de graves
consequências, não era somente a dos cientistas burgueses, mas foi
também uma determinante política para a maioria dos partidos tra-
balhistas europeus. Aliás, muitos analistas alemães eram conhecidos
por seu engajamento em organizações de esquerda.

Em 18 de novembro de 1933, Eitingon pediu demissão do cargo
de diretor da DPG e a direção passou para Boehm e Miiller-
Brunschweig. Dois anos após a demissão da diretoria judia, iniciou-se
uma "arianização" em regra da DPG. Esta "arianização" não con-
sistia apenas numa alteração de pessoas; o Instituto Psicanalítico de
Berlim e a Clínica Social, que haviam sido financiados com recursos
pessoais de Eitingon (Freud, 1930, p. 5), foram totalmente incorpo-
rados ao património do Instituto Gõring, depois da emigração de
Eitingon para Jerusalém.

Após a entrada em vigor das leis raciais de Nurenberg, reali-
zou-se uma reunião da DPG, em 1935, presidida por Ernest Jones,
onde se relata que "os poucos judeus remanescentes na Alemanha,
tomaram a decisão de se demitir da DPG" (Boehm, 1951, p. 3).
Estes "poucos" analistas judeus, eram simplesmente a metade de
todos os associados na época. O relato de Boehm pretendia dar
a impressão de que os judeus tiveram naquele momento a possibili-
dade .de escolha de se demitirem espontaneamente ou ficar ligados
à sociedade científica. O relato se torna, porém, totalmente questio-

xado Berlim recentemente), fizeram uma visita a Federn, houve uma
violenta discussão. A mulher de Boehm, pelo menos, estava niuito
identificada com os ideias do Partido Nazista. Jeekels, um judeu, era
conhecido por seu posicionamento comunista e Paul Pedern era um
Social-democrata engajado. (Comunicação pessoal de Ernst Federn.)
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nável se tivermos em mente uma outra ocorrência da mesma reunião,
quando o analista alemão Dr. Kamm, que não era judeu, demitiu-se
também, em protesto à demissão dos colegas judeus e, como eles,
emigrou (Drãger, 1971, p. 261).

Segundo o relato de Boehm, chegara-se ao consenso geral
quanto à exclusão dos associados judeus, numa reunião em que par-
ticiparam Anna Freud, Jones e o próprio Boehm. Anna Freud, en-
tretanto, entrevistada por um dos autores, em fevereiro de 1982,
afirmava não ter havido a tão proclamada concordância. Ela havia,
sim, perguntado a Boehm se também Freud seria excluído, se fosse
membro da DPG, o que ele confirmou sem hesitação. Tudo o que
se seguiu a partir de então, tornou-se, para ela, assunto exclusivo dos
alemães. Tanto ela quanto o seu pai não quiseram mais se relacio-
nar com os alemães, o que também transparece no relato de Boehm
sobre sua visita a Viena, em 1937.

Esta visita ocorreu após o confisco de todos os livros da Edi-
tora Psicanalítica Internacional*, depois também da DPG ter se des-
ligado da IPA, por pressão dos nazistas, e após, ainda, a fundação
do Instituto Alemão para Pesquisa Psicológica e Psicoterapia. Boehm
foi explicar-se em Viena, no momento em que o Instituto Gõring
se tranferia para as salas do Instituto Psicanalítico de Berlim, antes
financiado exclusivamente por Eitingon. A DPG não só passara a
trabalhar com o Instituto, como também dispusera de todos os seus
bens. Boehm, após um relato de três horas, foi interrompido por
Freud, com as seguintes palavras: "Chega! Os judeus já sofreram
centenas de anos por suas convicções. Chegou a hora dos nossos
colegas cristãos sofrerem pelas suas"5 (Boehm, 195.1, p. 6). Em
seguida, Freud se retirou da reunião.

No mesmo mês da chamada noite de cristal, novembro de 1938,
deu-se a dissolução da DPG, que se tentara evitar através de todos
aqueles compromissos assumidos com os nazistas. A DPG teve con-
tinuidade no Instituto Gõring, sob o nome de "Grupo de Trabalho A",
sem que seus membros pudessem se intitular analistas. O uso do

4 Os livros puderam ser salvos pela intervenção diplomática da
França, Inglaterra e EUA e a editora foi transferida para Viena.
5 Em seguida Preud teria dito, segundo Boehm; "Eu não me im-
porto que meu nome não seja citado na Alemanha, contanto que mi-
nha obra seja defendida corretamente." Clark, porém, cita-o de outra
maneira: "...enquanto minha obra não for defendida corretamente,"
(Clark, 1979. p. 553.) As citações não nos parecem ser interpretações
científicas diferentes, mas sim, expressão de diferentes posiçpes no
manejo de fatos históricos "objetivos".
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vocabulário psicanalítico foi eliminado e apenas os chamados trata-
mentos didáticos puderam ser realizados.

Apesar da grande abstinência política, era impossível deixar de
citar as ocorrências na Alemanha, após 1933, nos congressos psica-
nalíticos internacionais. No congresso da IPA, em 1934, em Lucerna,
Jones observava: "Infelizmente, não podemos afirmar que nossa
Associação esteja livre de preconceitos raciais e nacionalistas" (Jones,
1934, pp. 112/115). Dentro da IPA, já havia, naquela época,
diferentes posicionamentos com relação às ocorrências na Alema-
nha. Jones se viu forçado, na elaboração do relatório final do
congresso, a defender veementemente a atitude dos analistas ale-
mães não-judeus, principalmente Boehm, contra as críticas.

Mas nesta reunião houve, sobretudo, um intenso debate sobre
os chamados analistas silvestres* dos países nórdicos (Jones, 1934,
pp. 131/135 e 138). Wilhelm Reich já havia emigrado da Alema-
nha e, junto com Otto Fenichel, participava da fundação de um
grupo psicanalítico na Noruega. Tratou-se da incorporação ou não
deste grupo na IPA. Acreditamos que a partir desse debate é que
se deu a exclusão de Reich da IPA, visando afastá-lo da DPG,
onde, há muito tempo, já era indesejado. A razão principal da sua
exclusão foi sua crítica à DPG e à IPA, face aos nazistas: ".. .mes-
mo surrado mantém-se a dignidade. Os livros de Freud foram
queimados por Adolf Hitler e surge uma nova psicoterapia alemã,
sob a direção de C.G. Jung, agindo de forma verdadeiramente na-
zista contra o judeu e sub-homem (Untermensch) Sigmund Freud.
A Psicanálise de Freud é, cada vez mais, reconhecida como ciên-
cia e tem uma representatividade real no campo do movimento
revolucionário, mas continua-se aristocrata. Fica-se sentado em
poltronas, tranquilizando-se com o espírito objetivo" (Reich, 1934,
p. 59). "Tentam esconder-se atrás de ilusões, como é o caso da
crença no 'apolítico'; isto é, manter a parte política da natureza
totalmente afastada da ciência. Isto porém não vai impedir que
as forças políticas sintam de onde vem o perigo, e passem a com-
batê-lo adequadamente (por exemplo, a queima dos livros de
Freud)" (p. 61).

Esta atitude só podia ser vista como ameaçadora, pela IPA
e pela DPG, dado sua política de compromissos com os nazistas.
Donde a exclusão de Reich. Com isso, abordamos apenas um
aspecto da controvérsia sobre Reich, que não pretendemos anali-
sar melhor aqui.

* Isto é, neste contexto, sem formação autorizada pela IPA.
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Também no Congresso seguinte, em Marienbad, em 1935,
a dimensão dos fatos foi mal avaliada. Jones mantinha sua posi.
cão anterior, de apoio aos procedimentos da DPG, sempre disposta
a firmar compromissos. A colaboração com o Instituto Gõring vol-
tou a ser criticada. O Instituto Alemão para Pesquisa Psicológica
e Psicoterapia, no entanto, era a instituição psicoterápica que mais
se destacava. O Nazismo facilitava o exercício da Psicanálise numa
instituição estatal. O Instituto foi financiado inicialmente pelo
Deutscher Arbeitsfront (Front de Trabalho alemão) e, mais tarde,
pelo Ministério do Interior do Reich alemão. O diretor presidente
era o Dr. Linden, um dos principais responsáveis pela eutanásia
em doentes mentais. Ele realizou vários seminários no Instituto,
dentre os quais um sobre a higiene racial. Havia um íntimo relacio-
namento com a Luftwaffe (Força aérea), sendo que vários oficiais
de altas patentes participavam dos seminários e prática sobre te-
rapia breve. Muitos oficiais de campanha recebiam instruções de
como melhor lidar com os comandados. Os freudianos tinham in-
fluência maior que os junguianos (Cocks, 1975, p. 171). O Insti-
tuto estava a serviço da ideologia nazista: faziam-se trabalhos sobre
a infertilidade, o crescimento demográfico e a homossexualidade8.
Foi publicado, nessa época, o livro de Kemper: A perturbação da
capacidade amorosa da mulher.

A ideologia que imperava no Instituto, criado para trata-
mentos psicoterápicos, fica muito clara no discurso de Gõring, rea-
lizado em 1938, diante da Sociedade de Medicina Geral Alemã
para a Psicoterapia: "... ser e permanecer saudável não é uma
questão privada mas sim, um dever; qualquer dano contra a vida
e a saúde, que causamos ou sofremos, é um dano para a Alema-
nha; e a prevenção contra esses danos, está contida no Nazismo"
(Cocks, 1975, pp. 162, 305, 312, 283).

Este mesmo Gõring, chamado de "Papi" no Instituto, decla-
rava a Psicanálise de Freud como algo "estranho à raça", e achava
que os freudianos no Instituto estavam por demais "enjudeuzados".
No Instituto, desenvolveram-se sobretudo as terapias breves.

Papi Gõring não era um cidadão comum. Como primo do
Marechal do Reich Hermann Gõring, ele assumiu a direção da So-
ciedade Geral Alemã para a Psicoterapia, após a demissão de
Kretschmer. Esta Sociedade era, em parte, subordinada a outra, cujo
diretor era C. G. Jung. No primeiro número extra da revista

° Acrescente-se que os homossexuais eram tão perseguidos quanto os
judeus, os "associais" e os ciganos. Nos campos de concentração em
que eram confinados, podiam ser reconhecidos pelo "ângulo rosa".
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Deutsche Seelenkunde, Gõring escreveu: "A Sociedade espera que
todos os seus membros que exerçam atividade literária ou retórica,
tenham examinado com interesse científico o livro de Adolf Hitler,
Mein Kampf, e que o reconheçam como básico. Esta Sociedade
colaborará com aquela obra, no sentido de educar o povo alemão
para uma mentalidade heróica e disposta ao sacrifício" (Zapp, 1980,
p. 26). Nesta mesma revista, Schultz-Hencke, também membro
da DPG, publicou um texto: O trabalho como meta psicoterápica.
Muller-Braunschweig não tarda também a publicar um artigo no
Reichswart, em 1933; Psicanálise e visão do mundo (Weltanschau-
ung), onde diz: "Muitas"vezes se fizeram críticas à Psicanálise por
ser, tanto como pesquisa ou como técnica, destrutiva e não alemã. ..
Temos que concordar que ela se torna um instrumento perigoso
nas mãos de um espírito destrutivo, e que, por isso, é decisivo saber
por quais mãos este instrumento será utilizado. A Psicanálise se
esforça em transformar fracassados em pessoas ativas; pessoas re-
primidas „ instintivamente, em pessoas seguras; pessoas que vivem
num mundo de fantasias fora da realidade, em pessoas que têm
capacidade para olhar de frente a verdade; pessoas entregues aos
impulsos, em outras, capazes de controlar os mesmos; pessoas
egoístas e incapazes de amar, em pessoas dispostas ao sacrifício
e ao amor; ela transforma pessoas desinteressadas de tudo na vida,
em servos do todo. Por isso, ela realiza um excelente trabalho de
educação e pode servir àquela linha que acaba de ser traçada para
uma concepção da vida heróica, voltada para a realidade e construr
tiva" (Muller-Braunschweig, 1933, p. 22). v .

Sob as condições do regime de terror, fica Impossível delimi-
tar a parte comprometida da ideologia, principalmente quando há
compromissos contínuos com o regime. O artigo de Muller-Brauns-
chweig, editado após a queima dos livros, pretende ser a defesa
da Psicanálise contra as agressões nazistas, e passa a fazer sentido
dentro deste contexto. No início, ele escreve: "A situação geral dás
coisas, atualmente, exige uma nova avaliação" (da Psicanálise).
Assim, a "salvação" e a "defesa" da Psicanálise se encaminham
desde a ideologia dominante. O mesmo também se passa no que
diz respeito à colaboração dentro do Instituto Gõring. A suposta
liberdade e o clima reinante no Instituto — considerado por mui-
tos como "estimulante" — não podiam oferecer nenhuma pro-
teção. Só a participação ativa numa resistência política poderia
impedir que parte da ideologia nazista fosse interiorizada. No caso
de J. Rittmeister, o diretor da Policlínica, isto ocasionou a siia
execução.



Em 1938, ano da dissolução da DPG, os alemães ocuparam
a Áustria. Já em 1934, após o levante de fevereiro na Áustria, e a
consequente instalação de um estado fascista austríaco, pairavam
dois tipos de ameaças para a Psicanálise: uma primeira, no que
se referia à militância em grupos de esquerda então proibidos, e
outra, indireta, que leva à contradição em que viria a cair a Psica-
nálise com a ideologia — "clerical" — dominante, dado o seu
caráter esclarecedor. Aquela proibição teve como consequência um
maior cuidado nas publicações e uma "proibição", pela diretoria
da WPV (Associação psicanalítica de Viena), da participação po-
lítica em associações ilegais, assim como o tratamento de pacien-
tes ativos politicamente. Posteriormente, em 1935, isto viria acarre-
tar a prisão de E. Jacobson, que se recusou a dar informações à
Gestapo sobre um paciente seu, militante político, em Berlim.7

Sterba, em seu relato sobre esta época, faz referência a Muller-
Braunschweig ter convidado um analista vienense para fazer uma
palestra no Instituto Gõring, em 1936, em Berlim. A única con-
dição imposta era que não fosse um judeu. Diante de tal exigência,
nenhum dos analistas vienenses se prontificou a ir, e a proposta
foi recusada (relatório de Sterba para a WPV, 1975).

Na primeira reunião de diretoria da WPV, após a Anexação,
decidiu-se que todos que pudessem fugir do país deveriam se diri-
gir para onde Freud se estabelecesse e para lá transferir a sede da
Associação (Huber, 1977, p. 52). Richard Sterba, que não era
judeu, .decidiu-se rapidamente pela emigração. Anteriormente, ele
já havia recusado uma proposta de Muller-Braunschweig, para ser
o novo diretor da Clínica Social de Berlim. Anna Freud elogiou
sua conduta, dizendo-lhe: "Tínhamos todos a certeza de que o se-
nhor não repetiria o papel que Felix Boehm desempenhou em Ber-
lim" (p. 52). Anna Freud menciona uma conversa com Sterba,
a respeito da sua decisão, e diz que ele, como não-judeu, enfren-
taria maiores dificuldades de adaptação do que um judeu. Ele não
quis se expor a estes perigos, percebeu a incompatibilidade da ati-

7 Nas fontes a que tivemos acesso, não há nenhum caso de exclusão
da WPV por atividade política. Inclusive, alguns conhecidos analistas,
como Bernfeld, Federn, Nunberg, Deutsch, Friedjung, Buxbaum, ti-
nham relacionamento íntimo com organizações de esquerda. Dentre os
candidatos à formação, Marie Langer não era a única que seguia
uma atividade política proibida; R. Eckstein, M. Gardiner, T. Erdheim-
Genner podem ser citados como exemplo, e alguns tiveram que cumprir
penas de detenção por isso (Borneman, 1981, p. 41; Huber, 1977, p. 27;
Int. J. Psychoanal., 1946, p. 71 ss; Langer, 1971, pp. 39/42).
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vidade psicanalítica com as exigências de adaptação a um regime
de terror e chegou às suas conclusões.

As ocorrências do confisco da Editora Psicanalítica, que havia
sido salva em Leipzig e transferida para Viena, continuam obscuras.

f Martin Freud foi colocado sob prisão domiciliar e Anna Freud
.detida pela Gestapo.8

O químico nazista Dr. Sauerwald foi nomeado para dirigir a
WPV, a Clínica Social e a Editora. A WPV foi dissolvida e a DPG,
que ainda existia na época, assumiu a tutela de todos os seus di-
reitos, deveres e bens. Bandos da SÁ e da Gestapo, invadiram
várias vezes a residência de Freud. A situação estava de tal modo
desesperadora que, segundo Schur, Anna Freud chegou a pensar
em suicídio; ao que Freud teria replicado: "Por que? Só porque
eles (os nazistas) gostariam disto?" (Schur, 1973, p. 587).

O índice de suicídios na Áustria duplicou e em seguida tri-
plicou, após a Anexação. O New York Times escreve, em março
de 1938, que os judeus em Viena estavam indefesos e expostos à
prisão, saques, perda dos seus meios de subsistência e à fúria das
multidões (ver Rosenkrantz, 1978, p. 39).

Freud finalmente emigrou, em 14 de junho de 1938, com
a sua família para Londres. A maioria dos associados da WPV
seguiu logo após, tanto que, dos 102 analistas e candidatos à
formação,, só restaram em Viena 2 analistas e 4 candidatos (Huber,
1977, p. 56). A emigração de tantos em tão pouco tempo, só foi
possível graças à intervenção corajosa e decidida de Marie Bona-
parte. A maioria emigrou antes da chamada noite de cristal. Não
foi possível, entretanto, salvar as 4 irmãs de Freud, que morreram
em campos de concentração alemães (Krull, 1979, p. 254).9 :

|. 8 Sobre estas ocorrências, Muller-Braunschweig diz que a sua ajuda
foi solicitada pela WPV (Muller-Braunschweig, 1948, p. 18). Do ponto
de vista de Kemper, os analistas intercederam junto à Gõring, para
evitar a destruição eminente da WPV e da Editora Psicanalítica
(Kemper, 1973, p. 275). Jones dá a sua versão da seguinte maneira:
"Muller-Braunschweig chegou, acompanhado por um comissário nazista
de Berlim, com o intuito de liquidar a organização psicanalítica" (Jo-
nes, 1957. p. 262). Muitos autores relacionam a prisão de Anna- Freud
com uma carta que lhe foi escrita por Muller-Braunschweig. Sobre a
carta, Anna Freud diz que era apenas uma carta cordial, que nada
continha de importância, e sem qualquer advertência (comunicação pes-
soal). Segundo Huber, até a cronologia dos fatos é pouco clara (Huber,
1977, p. 187).
0 Mesmo antes da Conferência Internacional de Evian, que se realizou
em julho de 1938, para determinar as cotas de emigração, houve, por
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A redação da Internationale Zeitschrift fur Psychoanalyse e da
l mago foi transferida para Londres. O último ano de edição
da Imago foi 1941. Também foi suspensa a publicação da Zeit-
schrift fur psychoanalytische Pãdagogik, da Der Almanach der
Psychoanalyse e da Die Psychoanalytische Bewegung. As relações
dos poucos psicanalistas remanescentes em Viena, com o poder
nazista, nunca foram tão íntimas como em Berlim, pois em Viena
não existia nenhuma instituição semelhante ao Instituto Alemão para
Pesquisa Psicológica e Psicoterapia, e o próprio Winterstein não era
"racialmente" puro. August Aichhorn se tomou, em 1938, o único
membro austríaco do Instituto Gõring (seu filho estava detido em
Dachau). Ali, trabalhou na formação de novos psicanalistas, em sua
maior parte médicos e psicólogos do Exército e da Aeronáutica
(Huber, 1977, p. 64). Por iniciativa de M. H. Gõring, Aichhorn,
em 1938, se tornou membro do novo Centro de Estudos Vienen.
se, que acabava de ser fundado por Gõring, como filial do Insti-
tuto. Um membro deste Centro de Estudos, conde Karl von Mon-
tesizky, foi, mais tarde, detido pela Gestapo e morreu num campo
de concentração (Huber, 1977, p. 64).

Em 1938, o XV Congresso Internacional de Psicanálise, em
Paris, foi aberto por Jones com as seguintes palavras: "O nosso
encontro de hoje está sob um novo e terrível impacto, sofrido pela
Psicanálise, a dissolução da WPV. . ." (Jones, 1938, pp. 361-363).

Em 1939, após a irrupção da guerra, o Instituto de Paris foi
fechado e os analistas tiveram que emigrar para fugir ao assassinato
pelas tropas de ocupação alemãs.

Também na Polónia, foram interrompidas as atividades da
Psicanálise, que na época era exercida por Bybowski e Bornstein,
assim como pela Enfermaria de Psiquiatria do hospital judeu de
Varsóvia. No gueto de Varsóvia morreu Salomea Kempner, que
fora associada à DPG.

Na Itália, a Associação Psicanalítica também foi dissolvida,
apesar do bom relacionamento de E. Weiss com Mussolini, o que
havia ajudado a salvar Freud na Áustria.

Em 1941, quando os judeus foram obrigados a se demitir da
Sociedade Psicanalítica Holandesa, o grupo de Amsterdã se dissol-
veu espontaneamente. Apesar disso, havia reuniões científicas se-
cretas semanais, com discussão de temas como: "A agressão no
nosso tempo" (Dr. P. Tobout) ou "Governos democráticos e tota-

parte de muitos países, um maior rigor nas condições para a emigração
de judeus. Milhares de judeus austríacos foram expulsos de países onde
haviam procurado asilo (Rosenberg, 1978, pp. 95/105).
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litários" (Dr. van der Hoop). Na clandestinidade se realizou a for-
mação de 16 analistas e deu-se continuidade aos tratamentos psica-
nalíticos. Muitos psicanalistas judeus foram escondidos.

Karl Landauer, que já havia fugido dos nazistas da Alemanha
para a Holanda, fundou, depois do Instituto de Frankfurt, a Asso-
ciação Psicanalítica Holandesa. Foi mais tarde preso pelos nazistas,
deportado para Theresienstadt e morreu no campo de Bergen-Belsen
(Nunberg e Federn, 1981, p. XXI; van der Sterren, 1946, pp.
83/86). Watermann também morreu em campo de concentração
alemão.

O' grupo psicanalíticó de Praga também foi extinto. Fenichel,
que trabalhou em Berlim, de 1922 a 1934, fugiu para Praga, pas-
sando antes por Oslo, e novamente emigrou, desta vez para os EUA.

O grupo húngaro pôde dar continuidade aos seus trabalhos,
mesmo sob intensa repressão, até a invasão das tropas alemãs,
em 1944. Cada reunião tinha que ser comunicada com antece-
dência à polícia e era observada. As medidas anti-semitas vinham
ficando cada vez mais intensas e, em 1941, a diretoria fora expur-
gada dos elementos judeus. Com a entrada dos alemães no país,
as atividades psicanalíticas foram proibidas, e um judeu não podia
mais tratar nem ser tratado. Realizavam-se então reuniões secretas
c deu-se continuidade, assim, inclusive a tratamentos de pacientes
judeus. Com o início da deportação em massa dos judeus húngaros
para Auschwitz, os analistas judeus entraram na clandestinidade.
Alguns viveram sob a proteção sueca e outros procuraram abri-
go na Cruz Vermelha. Mesmo assim, Géza Dukes, Miklos Gimes,
Nicolaus Sugar, morreram em campos de concentração e Lazlo
Révész, Erzsébet Petõ-Pardos e János Kerényi foram assassinados
por quinta-colunas (Hermann, 1946, pp. 87/92)10.

Ha

A apresentação distorcida dos fatos, do período de 1933 a
1945, pelos "maiorais" da Psicanálise do pós-guerra, só pode ser
entendida como uma forma de justificar culpas. Não existe sequer
uma palavra de luto ou de pesar,11 muito pelo contrário; apenas

10 Este comovente relato da Sociedade Húngara de Psicanálise se dis-
tingue dos demais pela sua minuciosidade, com o que a Sociedade ho-
menageia a memória dos seus mortos.
11 O depoimento de Drãger (1971) é o único que se distingue favo-
ravelmente.
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tentativas para justificar comportamentos. Lamenta-se apenas o
próprio sofrimento e a perda de capacidades intelectuais ocorrida
por terem "ido embora" os judeus, forma usada para denominar
a ^expulsão e demissão. No relato sobre a evolução da DPG no
pós-guerra, podemos perceber uma certa harmonia, principalmente
no que se ̂refere à sua relação com a IP A, o que só em parte cor-
responde à realidade. Jones estava, então, empenhado no estabe-
lecimento da DPV, após o rompimento com Schultz-Hencke.12 Por
parte da Internacional mesma, nunca houve uni esclarecimento
sobre suas relações com os analistas alemães naquele período.

Era grande a desconfiança dos analistas emigrados; muitos ne-
gavam-se a falar alemão em público. Os psicanalistas alemães, de-
pois do rompimento de Schultz-Hencke, tinham medo de tomar
posição. Ainda em 1977, num congresso internacional em Jerusa-
lém, houve uma forte discussão e protesto quando Berlim foi indi-
cada para o próximo congresso.

Como justificativa para o comportamento dos analistas ale-
mães durante o regime nazista, sempre se usou a "salvação" da
Psicanálise. Não se tratava, no entanto, unicamente da Psicanálise:
a própria segurança e a posição social ligadas a ela tinham que
ser salvas a qualquer preço. Baumeyer tenta demonstrar os grandes
sacrifícios pessoais ocorridos pelo fato de "a Psicanálise alemã só
poder ter representantes arianos" e dos "indícios de descendência
judia precisarem ser evitados". Dá-nos quase a impressão de que
os sacrificados eram os arianos, enquanto os judeus emigravam. . .
Ele ainda escreve: "Parece-me que o resultado almejado pela fre-
quente formação de compromissos, por parte da DPG, foi conse-
guido: a Psicanálise foi mantida na Alemanha. . ." Em seu depoi-
mento, após 1945, sua posição se torna ainda mais clara: "Uma
nova DPG não foi fundada em 1946; a antiga DPG (com seus an-
tigos membros e diretoria), reassumiu suas funções" (Baumeyer,
1971, pp. 205 e 234). Para ele, não parecia importante o fato de
antigos membros e diretoria terem estado disseminados por todo
mundo, neste ínterim.

A cisão da DPV, desde a DPG, em , 1950, devia dar a im-
pressão da sua independência para com o período nazista. Os mem-
bros fundadores da DPV, no entanto, atuaram no Instituto Gõring,
da mesma forma que os membros da DPG. A denegação, em al-
guns depoimentos, vai tão longe que se considera a Psicanálise

12 Cumpre-nos assinalar a participação das Associações Holandesa e
de Londres, na formação de analistas alemães («specialmente o grupo
de Heidelberg, que se formou em torno de A. Mitscherlich).
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'."morta" no período nazista, para não fazer menção de como esteve
a. serviço da ideologia dominante. No Instituto Gõring, a foto de
Freud ficava de frente à de Adolf Hitler, e foi retirada definitiva-
mente em 1938 (Cocks, 1975, p. 155).

Nas tentativas posteriores, de justificar o ocorrido, tratava-se
menos de um esclarecimento que de uma forma de se eliminarem
os sentimentos de culpa e escapar das desconfianças alheias; não
havia mais nada a se lamentar ou questionar. Tratou-se da insti-
tuição da DPV como se estivesse partindo de um ponto zero.
O renascimento da Psicanálise talvez fosse diferente, com menos
sentimentos de culpa, se' não tivessem sido expulsos os analistas
judeus e se os "arianos" não se tivessem posto a serviço do Nazis-
mo, no Instituto Gõring. Na mistificação deste período oculta-se
o fato de que outras formas de atuação eram possíveis'.

Na Áustria, em 1947, Anna Freud refez o contato com Aich-
horn. Contudo, poucos analistas emigrados retornaram a Viena.
Solms, em seu trabalho, refere-se à situação política complicada
na Áustria, após 1945, dando destaque à ocupação pelos aliados.
Em Viena, principalmente, se fez sentir sobretudo a influência
soviética (Solms-Rõdelheim, 1976, pp. 1.180/1.191)..

Não sabemos se existiram outros fatores decisivos. Por parte
dos analistas emigrados, o que havia era sobretudo um sentimento
de desconfiança, nem sempre fundamentado, para com os colegas
"arianos" remanescentes, o que, apesar de raramente explicitado,
complicava bastante ainda a situação.

Mas na Áustria, após a liberação, não se tratava somente ^de
uma. situação política difícil. Os judeus expulsos não eram também
muito desejados de volta. Por parte de nenhum setor da sociedade
eles foram convidados a retornar à Áustria.

Todos os partidos políticos, em seus programas de atuação,
estavam preocupados em deixar o passado no esquecimento. Mit-
scherlich fala de uma "defesa maníaca, pelo milagre económico do
pós-guerra, que transforma o ocorrido em não ocorrido", referin-
do-se à Alemanha, mas o mesmo pode ser dito com relação à
Áustria. Na Áustria, até hoje, predomina o mito, bastante culti-
vado, de que o país foi assaltado pelos alemães.

Ilb

A exigência que, em seus trabalhos, Á. e M. Mitscherlich fazem
a>toda a sociedade para suplantar o Nacional-socialismo: "recordar,
repetir e elaborar", é válida também para a Psicanálise. Ao nos
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ocuparmos da história do movimento psicanalítico esbarramo-nos
logo neste setor tabu da sociedade. Durante o período do mi-
lagre económico, foram erguidos muros, que ajudaram a distorcer
a visão do próprio passado. A. e M. Mitscherlich, em A incapaci-
dade para o luto, fazem referência aos mecanismos de defesa que
atuaram no campo social e psicológico e que — com o que também
concordamos — se disseminaram também nas instituições psica-
nalíticas, impedindo a discussão da sua própria história. Ao mes-
mo tempo, temos a impressão de que a contribuição psicanalítica à
Psicologia social, sobre o passado recente e a sua elaboração, são
hoje em dia tão indesejáveis quanto a teoria da libido no início do
século. A ausência de preconceitos por parte da Psicanálise, é uma
ilusão nessas ocasiões. O tabu não se restringe ao Nazismo, mas
também ao judeus e ao Judaísmo: surge sempre um certo pudor e
uma sensação desagradável, quando se pronuncia a palavra judeu.
Ao mesmo tempo, vemos em muitos colegas a fantasia de que, ao
entrarem na Associação, estão numa sociedade judia fechada, onde
não se sentem totalmente integrados. Esta fantasia põe-se à serviço
da atual realidade alemã e austríaca, escondendo que na WPV e
na DPV quase não existem mais judeus. É como se o real acesso
à Psicanálise tivesse que ser através do Judaísmo e não pela busca
de conhecimentos.

A representação da Psicanálise como uma "ciência judia" pa-
rece-nos útil a um tipo de idealização, que se traduz pela mistifi-
cação do pensamento e espírito judeus, não podendo ser entendida
como uma formação reativa a tendências agressivas.

O fato dos judeus se preocuparem em sobressair no campo
das realizações culturais e científicas, está relacionado com um certo
sentimento de pudor. O orgulho e o pudor judeus só podem ser
entendidos no campo de tensão surgido em decorrência da perse-
guição centenária de uma minoria, e à curta história dos seus direi-
tos civis.18

!3 Para ilustrar esse "orgulho" judeu, podemos citar as seguintes ane-
dotas: a) Um judeu está sentado ao lado d<= um senhor, num teatro
de Variedades. Apresenta-se um declamador famoso. O judeu se volta
para o seu vizinho e sussurra: "um dos nossos". Durante a apresen-
tação de uma cantora muito conhecida, toca o senhor e diz, orgulhoso:
"também um dos nossos". Surge um dançarino famoso no palco: "tam-
bém é um dos nossos". — "Ai. Jesus!", suspira o homem ao seu lado.
Ao que replica o judeu: "também é um dos nossos",
b) Numa sala de aulas, os alunos devem citar cientistas famosos.
Klaus: "Einstein". Werner: "R. Koch". Jochen: "S. Freud". Moishele:
"Senhor pi-ofessor, pode-se também citar um não judeu?"

No início da Psicanálise, não podia deixar de haver conside-
rações anti-semitas por parte dos seus opositores. A Psicanálise como
"ciência judia", não é uma invenção dos anti-semitas: o judeu
Freud era uma realidade, e muito explícita em seu Estudo Auto-
biográfico: "Quando, em 1873, ingressei na Universidade, experi-
mentei desapontamentos consideráveis. Antes de tudo, verifiquei que
se esperava que eu me sentisse inferior e estranho, porque era judeu.
Recusei-me de maneira absoluta a fazer a primeira dessas coisas.
Jamais fui capaz de compreender porque devia sentir-me envergo-
nhado da minha ascendência ou, como as pessoas começavam a
dizer, da minha raça. Suportei, sem grande pesar, minha não acei-
tação na comunidade, pois parecia-me que, apesar dessa exclusão,
um dinâmico companheiro de trabalho não poderia deixar de en-
contrar algum recanto no meio da humanidade. Essas primeiras
impressões na Universidade, contudo, tiveram uma consequência que
depois viria a ser importante, porquanto numa idade prematura
familiarizei-me com o destino de estar na Oposição e de ser posto
sob o anátema da 'maioria compacta'. Estavam assim lançados
os fundamentos para um certo grau de independência de julga-
mento." (Freud, 1925 a, p. 34).

Em Resistências à Psicanálise, ele diz: "O autor pode, com
toda a reserva, formular afinal a seguinte pergunta: será que sua
personalidade, enquanto judeu que não consegue ocultar o seu
Judaísmo, teve alguma parcela de culpa na antipatia que se ergueu
contra a Psicanálise? Um argumento deste tipo foi poucas vezes
formulado, mas tornamo-ixos, porém, de tal forma desconfiados que
não podemos deixar de acreditar que esta circunstância pode ter
de alguma forma atuado, pelo fato de ser um judeu o primeiro repre-
sentante da Psicanálise. Para se declarar partidário dela, é neces-
sário um certo1 grau de solicitude, aceitando-se para si mesmo o des-
tino* solitário da oposição, um destino que é mais familiar aos judeus
que aos outros" (Freud, 1925 b, p. 110).

Sobre sua relação com o Judaísmo, Freud escreve:
"O que rne ligava ao Judaísmo (devo confessá-lo) não era

a crença nem o orgulho nacional, pois sempre fui descrente, educado
sem religião mas não sem um respeito por aquilo que é chamado
de 'normas éticas' da cultura humana. Eu, mesmo com uma ten-
dência para o entusiasmo nacionalista, esforcei-me em suprimi-lo
como sendo insano e injusto, e tendo como exemplo os povos sob
o domínio dos quais nós judeus vivemos. Mas muitas outras coisas
persistiram, que me atraíam irresistivelmente ao Judaísmo e aos
judeus — muitas obscuras forças emocionais que, quanto mais
intensas fossem, mais difícil se tornava expressá-las em palavras,
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como também existia uma consciência clara da identidade interior,~
da^ segurança íntima de uma construção psíquica comum. A partir
daí, cheguei à conclusão de que somente devido a minha natu-
reza judia, eu tinha as duas qualidades que se tornariam indispen-
sáveis durante todo o meu difícil percurso da vida. Por ser judeu,
estava livre de muitas prevenções que para outros eram limitantes
para uma total utilização de seus intelectos e, também como judeu,
estava preparado para a Oposição, podendo assim renunciar à
aquiescência da 'maioria compacta' " (Freud, 1926, p. 51).

Isto corresponde ao que I. Deutscher diz sobre Freud, Spinoza,
Heine e Marx, que, todos, romperam os limites do Judaísmo:

"... eles foram, de princípio, extraordinários, pois como ju-
deus, viveram no limite das diferentes civiliações, religiões e cultu-
ras. Nasceram e cresceram nos limites de diferentes épocas. Seus
pensamentos amadureceram ali onde várias confluências culturais
se cruzam e se fecundam mutuamente. . . Cada um deles pertencia
à sociedade e ao mesmo tempo não, era parte dela e ao mesmo
tempo hão. Esta situação capacitou-os a alçar seus pensamentos
sobre sociedade, nação, tempo e geração, abrindo novos horizon-
tes espirituais e avançando para o futuro" (Deutscher, 1968, p. 8).

Esta "exclusão" é importante para a identidade analítica. Ela
não é uma característica inata e sim, como é levantado tanto por
Freud como por Deutscher, um estar nos limites das culturas e um
não pertencer à sociedade, fazendo ao mesmo tempo parte dela.
O Judaísmo em si, que consiste em experiências penosas, próprias
ou ancestrais, não pode ser uma garantia na busca do conheci-
mento e da verdade. Quando o temor da exclusão e da discrimi-
nação experimentadas não é devidamente elaborado, o medo, a ver-
gonha e a denegação ganham terreno, fato que frequentemente ocor-
re com os judeus.

Muitas vezes fala-se de uma "culpa pela sobrevivência", po-
rém, sem muito esclarecer detalhes importantíssimos. O1 conceito da
"culpa pela sobrevivência" traz facilmente consigo comparações sim-
plificadas e goza de muita aceitação entre emigrantes e analistas
alemães. É um fenómeno frequentemente observado em sobreviven-
tes de campos de concentração. A pergunta que sempre aparece é:
"Como posso eu viver, se pessoas mais úteis e melhores morre-
ram?" Quanta vergonha e humilhação são necessárias por se ter
suportado impotentemente o assassinato de crianças e de pais e, mes-
mo assim, ter sobrevivido? O conceito de "identificação com o
agressor", aplicado às experiências em campo de concentração pa-
rece-nos também questionável. Em primeiro lugar, seria necessário
distinguir os diferentes campos de concentração. Para sobreviver

num campo de extermínio foram necessárias estratégias de sobrevi-
vência outras que num campo de concentração "comum". Nos cam-
pos de extermínio existia inicialmente uma negação dos fatos, que
desaparecia com o contato da realidade terrível. Em consequência,
dava-se uma regressão, cuja superação era de especial importância.
Aquela regressão podia levar ao "muçulmanismo",* o que sig-
nificava morte certa; ou à busca de uma saída, adaptando-se à
realidade da morte iminente, interiorizando estruturas que possibili-
tassem descobrir novas estratégias de sobrevivência que penetra-
vam, como corpos estranhos, em estruturas da personalidade des-
truída.

O que se interiorizava dos campos de concentração era oposto
às estruturas do mundo "normal". Após a libertação, de acordo com
o grau de destruição experimentado, podia parecer impossível um
retorno à "normalidade", com o abandono do que se adquirira. Este.
isto é, a realização do domínio do extermínio permanente, conti-
nuava, ativo e de forma destrutiva, em parte da personalidade.
O luto parece, então, interminável. Não foi somente a destruição
em massa de pessoas, mas também a destruição de um povo e do
seu mundo, com todas as fornias expressivas da sua cultura, da
qual restaram poucos traços "arqueológicos". Holocausto é uma for-
ma velada de se falar do assassinato de milhões de pessoas. Resta
saber se a aplicação não crítica do conceito "Identificação com
o agressor" a todos os sobreviventes dos campos de concentração
não corresponde melhor aos terapeutas que aos pacientes, face a
enorme destruição. Grubich-Simits afirma que são sobretudo os
sentimentos de contra-transferência que dificultam um tratamento
destes pacientes. Esses sentimentos são defesas contra medos nar-
císicos de identificação com a vítima, e levam a uma impossibili-
dade de compreensão do caso. Será que não se trata de um senti-
mento de culpa do analista, com origem em sua própria situação
histórica, que faz com que ele procure defesa numa não-compreensão?
Será que não são a sua própria culpa e vergonha que o impossibili-
tam de perceber no caso do paciente, primeiro, uma realidade his-
tórica, para depois verificar em • que medida esta realidade, talvez,
seja utilizada como defesa no processo psicanalítico?

O medo da exclusão tem um papel importante para os judeus
que nasceram no período do pós-guerra. Mesmo para esta segunda
geração utiliza-se frequentemente o termo "identificação com o
agressor", e faz-se inclusive uma tentativa de utilização deste con-

* isto é, à aceitação do destino. "Maktub", está escrito, e só resta a
resignação.



ceíto para explicar fenómenos políticos e sociais do Estado de Israel.
Muitas vezes, só dificilmente se percebe que por trás deste conceito
se esconde uma enorme ameaça e medo de identificação com a víti-
ma; ou seja, com aqueles pais que representam humilhação, desuma-
nidade e luto. Se não for possível trabalhar tudo isto na análise
didática, porque os sentimentos de contra-transferência do didata
não o permitem, estes medos persistirão, como também a dificulda-
de de se estabelecer uma verdadeira relação com a realidade. Em
vez disso, a própria vida se transforma num monumento à memória
dos mortos nas câmaras de gás e do sofrimento dos pais.

O1 que parece ocorrer frequentemente na análise destes pacien-
tes, é que o terapeuta tenta utilizar fantasias inconscientes, ou con-
flitos pulsionais recalcados, para não tomar consciência da terrível
realidade histórica. Só depois de se reconstituir o grau de terror
no nível da realidade do paciente, pode-se determinar até que ponto '
esta realidade serve como defesa contra desejos e conflitos incons-
cientes. Se os analistas judeus não podem perceber e elaborar a sua
própria realidade, eles não podem estar suficientemente abertos para
o sofrimento alemão.

He
Para os alemães e austríacos é difícil estabelecer a fronteira

entre a culpa real e a imaginária. A Alemanha interpreta oficial-
mente a sua história, desde a "Dolchstosselegende",* o "povo
sem espaço", o "colapso", e até a "ocupação" pelos Alia-
dos, sempre como vítima. Também os conceitos de "reconstrução"
e "hora zero" pretendem apagar a sua história, cheia de agressões,
crime e culpa. Os pais retornaram da guerra com personalidades
enfraquecidas, assujeitados à autoridade e impotentes. Na fantasia do
"criminoso de guerra" podem estar escondidas as ideias de poder
e grandiosidade, e os sentimentos de culpa que acompanham estas
fantasias de onipotência podem ser repelidos através da identificação
com a vítima. As palavras de ordem recentemente surgidas nas ma-
nifestações de rua em Frankfurt, em protesto à construção da Start-
bahn West, parecem-nos exemplares: "Somos os judeus de hoje. Eles
foram mortos nas câmaras de gás; nós, nas ruas". Na sensação de
serem eles próprios vítimas dos nazistas, isto é, dos seus próprios
pais, evitam procurar aquelas partes do Ego e do Superego que
representam as partes rejeitadas do objeto paterno (ver Simenauer,
1980, p. 8 ss.).

* "a lenda da punhalada", qu:> o Tratado de Versalhes teria infligido
à Alemanha.
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Em conversas com colegas jovens e também no Congresso dá
tf Associação Psicanalítica de língua Alemã, realizado em Bamberg,

em 1980, ficou-nos claro que na análise didática muitas vezes não
* aparece material referente à história dos pais durante o Nazismo.
, O tabu social é tão grande que, mesmo em análise, não se fala destíi
* época, o que é incompatível com a exigência de verdade. Se estes-
-.'' aspectos não surgirem na análise didática, pelo fato talvez do didata
?, sentir-se melindrado, sendo-lhe penoso ou não querendo ele reatar
« com aquela realidade histórica, eles permanecerão inalterados. Quan-
* do surgem estruturas autoritárias, agressivas e anal-sádicas, precoiv
* ceitos e ressentimentos, ocorre uma tomada de consciência cheia de
-u medo e de culpa. Os ressentimentos anti-semitas passaram por uma
'* transformação desde a virada do século e, depois de Auschwitz, pas-

saram a ter um gosto inconfundível de destruição. E é o que faz
com que muitos colegas mais jovens tenham dificuldade para lidar
com este ressentimento, com a mesma objetividade com que enca-
ram medos, inibições e preconceitos sexuais. Podemos levantar a
hipótese de que a profissão de analista é utilizada como uma forma
de "identidade protetora", quando a culpa e a vergonha da sua pró-
pria história não foram elaboradas, e também como uma forma de
fugir dos conflitos com certas imagens paternas, recusadas por se
relacionarem com o regime nazista. A idealização de Freud, do Ju-
daísmo e da profissão de analista podem ser interpretados, assim,
como uma defesa. Da mesma forma como, para Heine, a certidão
de batismo foi um "bilhete de ingresso para a cultura europeia",
para os analistas, os rituais de iniciação nos Institutos são consi-
derados como uma aceitação da Sociedade Internacional dos Ho-
mens. Quando a identidade psicanalítica é determinada sobretudo
por uma exclusão dos "pais nazistas",14 o desejo de conhecimento
passa para segundo plano, e o conformismo e a adaptação tornam-se
dominantes, para a preservação desta "identidade protetora" dos
seus conflitos.

Ild

Estes "pontos cegos", em setores essenciais da personalidade,
que estão em relação íntima com a adaptação social, dificultam
aquela evolução que quer fazer da Psicanálise uma ciência indepen-

H Acreditamos que, independente do posicionamento dos pais durante
o Nazismo, só o fato de ser alemão leva a conflitos que têm origem
no passado.
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dente da vida emocional, possibilitando assim uma discussão viva
e criativa. A atual adaptação e escolarização da Psicanálise às nor-
mas académicas médicas, parecem-nos ter sido determinadas pelas
experiências históricas da Psicanálise durante o Nazismo na Ale-
manha e na Áustria. A "salvação" da Psicanálise deu-se graças à
adaptação e submissão às exigências sociais nazistas, incluindo-se ela
como forma terapêutica numa instituição pública, sem poder nem
ao menos manter seu nome original. Tem-se a impressão de que
este background histórico, em sua ação inconsciente, determina a
prática atual de analistas que trabalham em instituições declarada-
mente inimigas da Psicanálise e que manejam-na, no entanto, sem
dificuldades, "como óculos usados para ler e depois guardados para
passear.. . Os psicoterapeutas que eventualmente fazem uso da aná-
lise, a meu ver, não estão, analiticamente, em solo seguro" (Freud,
1932, p. 164). A tentativa de se eliminarem antagonismos pode ser
sempre encontrada na formulação da teoria psicanalítica, quando
a adaptação a normas e necessidades sociais se infiltram furtiva-
mente.

A imagem analítica do viver corretamente está cada vez mais
orientada pela harmonia das instâncias (Id-Ego-Superego). Uma vez
posta de lado a teoria de estrutura e de pulsões, resta apenas o equi-
líbrio e a harmonia. A Psicanálise perde assim, cada vez mais, o seu
conteúdo esclarecedor e a "psicoterapia assume a sua herança"
(Adorno, 1955, p. 103). "A grandeza de Freud consiste, como aliás
a de todos os pensadores radicais burgueses, em que ele deixa por
resolver estas contradições e não tenta fingir uma harmonia sistemá-
tica ali onde a coisa em si está completamente esfacelada" (Adorno,
1952, p. 111).

A evolução da Psicanálise nos EUA não pode ser desvinculada
dos acontecimentos na Europa, onde interrompeu-se o desenvolvi-
mento e o debate, pelo domínio nazista. Estabelecer um laço entre
emigração e perseguição é, pelo visto, ameaçador, e a muitas. vezes
lastimada "americanização" da Psicanálise pode contribuir para en-
cobrir este aspecto.15

lr> Muitos analistas brilhantes, como Reik, não puderam exercer sua
.•atividade ou o fizeram somente sob condições difíceis, nos EUA. Refe-
rindo-se à sua troca de correspondência com Freud, em 1938, ele es-
•creve: "Quando ficou claro para mim que não poderia continuar na
Holanda sem correr o risco de cair em mãos nazistas, emigrei para
«os EUA, em junho de 1938. A maioria dos membros da Sociedade Fsi-
ícanalítica de Nova Iorque olhava-me de cima para baixo. Solicitaram-
me que não trabalhasse em Psicanálise, o que corresponde à uma proi-
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Acreditamos poder demonstrar que os analistas não puderam
resistir à pressão de adaptação da "maioria compacta", mesmo de-
pois da guerra, quando já não se tratava mais de ameaças pessoais
e sim de manter grandes privilégios sociais. Os judeus e os não~-
judeus participaram de fornia diferente no processo da mentira^
social. A identidade psicanalítica se caracteriza, nos primórdios dat
Psicanálise, principalmente pela contradição com as normas sociais^
e as noções de valores, mas no esforço de se obter aceitação pública,
perdeu-se em grande parte a sua dimensão crítica e social. A busca
do conhecimento restringiu-se cada vez mais às normas de adapta-
ção à medicina académica. O.título "Especialista em Psicanálise",
criado pelo Estado, corresponde a esta tendência. Também temos
outros indícios, como as estruturas burocráticas hierárquicas dos
Institutos de Formação, a "escolarização" e a falta de criatividade.
O conformismo da Psicanálise em relação ao mundo exterior e den-
tro dos Institutos se esconde muitas vezes sob um manto de orto-
doxia e de idealização da imagem de Freud. Para muitos colegas
pode parecer estranho e não analítico entrar em detalhes sobre as
condições políticas e históricas dos fenómenos com que travamos
contato nos Institutos de Formação, e em nosso trabalho clínico.
Mas o que representa o trabalho de reconstrução na procura de
uma identidade de nossos pacientes, também deve ser igualmente
importante para os psicanalistas nas instituições, na clínica e na
teoria. A elaboração consciente do trauma real que o Nacional-socia-
lismo representa na história do movimento psicanalítico, é condição
prévia para que a nossa ciência continue a se desenvolver. A exi-
gência de verdade não pode recuar face a identidade do analista.
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Adendo

Caberia um pequeno comentário sobre dois assuntos:

1) Os autores acreditam que é a culpa que está no fundamento
da constituição do sujeito humano (cf. as teses de Freud, em Totem
e Tabu). O que se nota é que isto tem que ser repensado. O "tipo
neurótico" da Psicanálise tradicional, o sujeito conflituado e inte-
riorizado de culpa vale apenas para certos grupos sociais e históri-
cos, em momentos determinados.

O leitor de Nietzsche (A genealogia da moral) sabe disto, bem
como o sabe qualquer observador dos fatos quotidianos. A culpa
é um dado histórico, e não um universal da constituição de um (su-
posto) sujeito psíquico. Seria muito difícil pensar que o Nazismo se
fez apenas com culpas.

2) Parece-me que separar o Nazismo como "trauma real" dos
traumas da fantasia, que seriam objetos teóricos para a Psicanálise,
não é suficiente para postular a questão. Primeiro, porque todos os
traumas são reais; as fantasias traumáticas têm apenas um nível de
especificidade, que o psicanalista procura colher.

Quanto ao Nazismo como trauma, isto se dá desde a expecta-
tiva de que se espera que os homens sejam seres do conflito, dife-
rentemente dos seres "naturais", que obedeceriam unicamente à uni-
dade instintual. Isto o demonstram Brainin e Kaminer, certamente
pensadores generosos, quando se admiram pelo fato dos psicanalis-
tas judeus não serem convidados a regressar à Áustria. Pois desco-
nhecem as lutas de poder, interesses e classes sociais, que permeiam
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as relações humanas. Os que "abandonaram" a Áustria serão lasti-
mados. Mas pedir sua volta é diminuir o mercado de trabalho. Além
disto, que Sociedade psicanalítica se organizou apenas de acordo
com o modelo teórico da Psicanálise?

Isto deve nos fazer voltar à tese de que as Sociedades oficiais
estão bem mais próximas dos fascismos do que nos atrevemos a
confessar.

C.S.K.
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HANS-MARTIN LOHMANN
LUTZ ROSENKÕTTER

Psicanálise na Alemanha hitlerista.
Como foi realmente?

Tradução: ANGELA B. C. WITTICH

Apesar de passados 40 anos desde a derrota do Nazismo, a his-
tória da Psicanálise na Alemanha, no período de 1933 a 1945, não
foi escrita. As razões pelas quais nossos conhecimentos dessa época
são tão insuficientes não serão analisadas neste artigo. Podemos le-
vantar a vaga hipótese de que, os psicanalistas, como outros grupos
profissionais — médicos, juristas, entre outros — têm pouco inte-
resse em relembrar ou esclarecer, através de pesquisa, as mudanças
históricas da sua profissão. O caminho mais fácil parece ser exco-
mungar da consciência um "episódio histórico" desagradável, seguir
as exigências técnicas da profissão sem refletir e, assim, promover
um "progresso", que só pode ser fantasiado pelo desconhecimento
do passado. Alexander Mitscherlich, no prefácio da segunda edição
de Medicina desumana (Medizin ohne Menschlichkeit) (1949), em
co-autoria com Fred Mielke, já nos disse o indispensável sobre
o assunto.

Parece haver uma relação entre o mau conhecimento da traje-
tória da Psicanálise no 3.° Reich e as lacunas históricas da cisão da
psicanálise alemã, em dois grupos, após 1945, conforme foi relata-
do por Regine Lockot (1981). Esta cisão — Sociedade Psicanalítica
Alemã (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft) e Associação
Psicanalítica Alemã (Deutsche Psychoanalytische Vereinigung) —
levou-nos a duas versões apologéticas quando à Psicanálise no perío-
do de 1933 a 1945. Por um lado temos os tradicionais Harald
Schultz-Hencke, Felix Boehm e Franz Baumeyer, que falam de
"salvação" da Psicanálise (para justificar a continuidade sem ruptu-
ra após 1945) e, por outro, os sucessores de Ernest Jones, que falam
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de "extinção" da Psicanálise alemã (para marcar o seu reinicio após
a 2.a Guerra Mundial). As duas versões, atrás das quais é de se
suporem interesses secundários, parecem-nos apenas parcialmente
satisfatórias para o esclarecimento da real e contraditória situação
da Psicanálise sob o regime nacional-socialista.

Os autores do presente trabalho, que se originou de uma reu-
nião científica no Instituto Sigmund Freud, em Frankfurt, preten-
dem fornecer uma história não escrita da Psicanálise na Alemanha,
entre 1933 e 1945. Eles não realizaram pesquisas autónomas sobre
o tema, como também não tiveram acesso a documentos até então
desconhecidos, que pudessem de alguma fornia esclarecer melhor
esta época. O que puderam encontrar, ocupando-se deste tema, fo-
ram textos muito dispersos e de difícil acesso, documentos que
foram publicados nos últimos 10 anos, devendo ser citados os tra-
balhos muito detalhados de Cocks (1975) e Huber (1977), que
podem trazer um pouco de luz à evolução da Psicanálise naqueles
12 anos. Esta literatura (bastante fragmentada), precisará ser orde-
nada. Ela nos serve de guia para a descrição dos fatos mais mar-
cantes, do nosso ponto de vista, no que diz respeito à Psicanálise
no 3.° Reich.

Nosso propósito foi facilitado pelo fato de ter despertado a
atenção dos nossos colegas mais jovens, durante o Simpósio das
Associações Psicanalíticas da Europa Central, que se realizou em
Bamberg, na primavera de 1980 (documentado por Henseler e
Kuchen, 1982), o levantamento histórico da Psicanálise na Alema-
nha hitlerista. Devemos ter em mente uma desvantagem: a existên-
cia provável de material desconhecido, em arquivos oficiais e par-
ticulares, como também correspondências entre analistas que vive-
ram e lecionaram na Alemanha, antes de 1933 (por exemplo, Otto
Fenichel, Siegfried Bernfeld, Wilhelm Reich), cuja publicação, um
dia, virá esclarecer totalmente a história da Psicanálise sob o fas-
cismo hitlerista, com dados mais exatos que os que temos atualmen-
te para traçar uma boa reconstituição.

.II

"Destino, resignação, isso é
tudo." (Freud, citado por
Jones, 1957, p. 214).

Nos anos críticos, tanto económica como politicamente, ante-
riores a 1933, em que o Partido Nacional-socialista (NSDAP) se

fiO

transformava num partido das massas, e se desenhava no horizonte-
a possibilidade de uma tomada do poder, iniciou-se a primeira onda
de emigração dos analistas alemães (ver Maetze, 1976, p. 1.169;.
Boehm, 1978, p. 301). Segundo Jones (1957, p. 206), no ano de
1932, Franz Alexander fixou residência na América, Hans Sachs
foi para Boston e Karen Horney para Nova Iorque. Aparentemente,
alguns analistas souberam interpretar oportunamente o "sinal dos-
tempos".

São irritantes as considerações de Freud, desses anos, pois dei-
xam clara sua opinião de .que a Psicanálise poderia ser salva, en-
quanto instituição e ciência, contanto se respeitassem sua neutra-
lidade científica, política e ideológica. Ao criticar as experiências
de Wilhelm Reich, que tentava estabelecer uma correlação entre
Psicanálise e Marxismo (Dahmer, 1972, p. 203; 1973, p. 278),
Freud mostrava o seu intuito de desviar "todos os interesses polí-
ticos da Psicanálise" (Jones, 1957, p. 200).1 Vários analistas, como
Simmel, Fenichel, Reich e Bernfeld (porém não Freud),, reconhecem
que a Psicanálise em seu substrato — teoria das neuroses e teoria
cultural — não era, nem poderia ser, neutra, e sim, deveria condu-
zir à uma crítica social teórica e prática. "A Psicanálise tinha qu&
contar com uma inimizade da direita, devido a situação atual das
coisas" (Dahmer, 1973, p. 322); o que Freud já havia assinalado
anteriormente quando disse: não sou preto nem vermelho (Jones,
1957, p. 400). O recuo de Freud ao dizer que a Psicanálise era
"Ciência" (Dahmer, 1973, p. 322), uma "ciência pura", ideologi-
camente neutra, passaria a ser considerado, a partir de 1933, um
erro fatal.

No fim do anos 20 e início dos anos 30, nas atitudes de Freud,
predominavam uma neutralidade política instintiva (Clark, 1979,
p. 551) e um ceticismo sem ilusões para com as divisões partidárias
e discussões políticas, que, afinal, frente à ameaça do Nacional-socia-
lismo, se transformaram numa crescente atitude fatalista (veja-se,
citada por Jones, 1957, p. 218, a reação de Freud diante da queima
de livros pelos nazistas, em 10 de maio de 1933. Veja-se também'

1 Jones cita esta declaração de Freud em relação à muito discutida pu-
blicação do artigo de Wilhelm Reich na Internationale Ze-itschrift fur
Ptèyehoaiiali/se. Freud já quisera então acrescentar uma observação,
tendo sido dissuadido, porém, por Bernfeld. Jekels e Eitingon. qus acha-
ram, não ser interessante, politicamente uma vez que, segundo Bernfeld,
poderia ser considerado como uma declaração de guerra à União Sovié-
tica. O artigo de Reich foi então publicado, e complementado por uma
crítica de Bernfeld.
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Clark, 1979, p. 548, que também menciona declarações semelhan-
tes feitas por Freud).

Entre os psicanalistas alemães, alguns reagiram às mudanças po-
líticas de 30 de janeiro de 1933, distanciando-se muito da neutra-
lidade política preconizada por Freud. Cari Múller-Braunschweig,
que pertencia ao grupo de psicanalistas remanescentes na Alema-
nha, já em 1933, publicou no Reichswart um artigo sob o título
Psicanálise e concepção do mundo (Weltanschauung), paralelo às
discussões sobre "concepções de mundo" internas à Psicanálise nos
fins dos anos 20 e início dos anos 30; porém, se posicionando de
forma a abrir concessões claras às expectativas dos novos senhores
da Alemanha:

"Muitas vezes se fizeram críticas à Psicanálise por ser, tanto
como pesquisa ou como técnica, destrutiva e não alemã. . . Temos
que concordar que ela se torna um instrumento perigoso nas mãos
de uni espírito destrutivo, e que, por isso, é decisivo saber por quais
mãos este instrumento será utilizado. A Psicanálise se esforça por
transformar fracassados em pessoas ativas, pessoas reprimidas instin-
tivamente em pessoas seguras, pessoas que vivem num mundo de
fantasia fora da realidade em pessoas que têm capacidade para olhar
de frente a verdade. . . pessoas desinteressadas de tudo na vida em
servos do todo" (citado por Dahmer, 1973, p. 480).

É uma adaptação oportunista ao espírito nacionalista e heróico
da época. Ao mesmo tempo, temos uma mudança mais radical, que
não deixa dúvida quanto ao seu posicionamento com Jung, que in-
terpretava a "situação contemporânea da Psicanálise" (1934) como
a hora da vingança da psicologia "ariana" contra a psicanálise deca-
dente de orientação judia:

"O' inconsciente ariano. . . contém energia e germes de criati-
vidade, com grande potencial futuro, os quais não podem ser sim-
plesmente desvalorizados como se fossem um romantismo infantil,
sem com isso trazer um risco psicológico... A raça judia como um
todo possui... segundo minha experiência, um inconsciente que só
parcialmente pode ser comparado ao ariano. Com exceção de alguns
indivíduos criativos, o homem médio judeu é demasiado consciente
e diferenciado para poder vibrar intensamente com um futuro des-
conhecido. O inconsciente ariano tem um potencial maior que o
ju(jeu — e isto é, respectivamente, uma vantagem e uma desvan-
tagem — para uma não alienação da juventude. Na minha opinião,
o maior erro da psicologia médica, até agora, foi tomar, amplian-
do-as, as categorias judias, que não podem, de forma alguma, in-
cluir todos os judeus e ainda os povos cristãos, germânicos e eslavos.
Ela considerou, assim, a maior força do homem germânico, a sua

base psicológica criativa e apreensiva, como um lodo banal e in-
fantil, enquanto eu não cessava de advertir sobre isto durante decé-
nios, e ainda era acusado de anti-semitismo. Esta acusação partiu
de Freud. Ele não conhecia a psicologia germânica, como tampouco
a conhecem os seus admiradores germânicos. Será que o poderoso
surgimento do Nacional-socialismo, para o qual o mundo inteiro se
voltou com olhos espantados, ensinou-lhe algo melhor? Onde esta.
vam a Energia e o ímpeto quando ainda não existia o Nacional-
socialismo? Encontravam-se profundamente ocultos na alma germâ-
nica, muito diferente de uma lata de lixo cheia de desejos infantis
familiares insatisfeitos, ressentidos e não resolvidos". (Jung, 1934,
p. 9).

A aversão de Jung pela psicanálise judia era tão grande que
chegou a estimular a sua proibição na Alemanha. Numa carta ao
seu aluno Wolfgang Kranefeldt lê-se:

"Contra a burrice, sabidamente, não podemos fazer nada, mas
neste caso as pessoas devem notar que, com Freud e Adler, são
propagados pontos de vista especificamente judeus e, como também
pode ser comprovado, pontos de vista que têm um caráter essencial-
mente desagregador. Se a proclamação deste evangelho judeu agrada
ao governo, que assim seja. Entretanto, há a possibilidade de que não
lhe seja tão agradável. . . (Jung, 1934 a, p. 377).

Esse extremo — a declaração de guerra de Jung e o oportu-
nismo de Miiller-Braunschweig — correspondia a uma negação da
realidade2 por parte da maioria dos psicanalistas. Kãte Dráger (1971,
p. 258) fala de uma avaliação errónea da situação política pelos
analistas da época e de um "posicionamento basicamente otimista";
Kemper (1973, p. 272) faz constar, em relato, que o Nacional-socia-
lismo foi considerado um "fenómeno passageiro". É muito interes-
sante que os dois tipos de reação — egosintonia preventiva por um
lado, e alteração da realidade pelo outro — não tenham tido papel

2 Geoffrey Cocks (1975, p. 90) demonstra-nos de forma clara essa ne-
gação da realidade, citando o caso de Georg Groddeck que, até o mo-
mento da sua morte (1934), acreditava precisar apenas de uma oportu-
nidade de contato com o "Fuhrer" para conduzi-lo à direção correta.
Em relação ao posicionamento de Freud com a realidade política de
19B3, temos a seguinte anotação de Max Schur (1972, p. 523) : "Temos
a impressão que Preud, que foi o descobridor das pulsões agressivas e
de seu poder sobre o homem, não acreditava que esta força pudesse ser
liberada por unia nação inteira. Também devemos recordar o quanto
Preud demorou a reconhecer a crescente inimizade de seus colaboradores
Jung e Rank. Tal reconhecimento foi-lhe impossível, em ambos os casos,
pela entrada em ação do mecanismo de defesa da recusa."
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importante na lembrança posterior das pessoas diretamente envol-
vidas (ver, p. ex., Boehm, 1978).

Os nazistas assumiram a "uniformização" da antiga DPG c em
seguida a sua liquidação; o que, segundo Boehm, foi uma medida
técnico-administrativa que nenhum dos membros tinha como im-
pedir. Disto discorda Jones (1957, p. 222), quando sugere que com
isso se deu a liquidação da Psicanálise na Alemanha. Segundo Cocks;
(1975, p. 13), tratava-se de modificações na linha da Psicoterapia,
desejadas pelo regime nazista, e sobre as quais logo discorreremos.
Fala-se em decretos, ameaças e seduções por parte das organizações
nazistas, a que os membros da Sociedade Psicanalítica e do Insti-
tuto de Berlim estavam entregues, sem poderem se defender. As
reações à política de uniformização também são assim analisadas por
Jones, como únicas possíveis, dada a situação na época.3 Todavia.
Drãger (1971, p. 260) dá a entender em seu relato que, tanto a
diretoria como os membros da Sociedade Psicanalítica tinham ou-
tras opções além desta, como, por exemplo, fugir do terror nazista
pelo imobilismo, identificando-se ao agressor.

A questão dos psicanalistas alemães que não emigraram terem
resistido ao terror nazista ou abandonado o campo de luta, é anali-
sada por Clark:

"De um lado estavam aqueles que exerciam uma resistência
ferrenha, do outro, aqueles que visavam benefício próprio, e, entre

3 A ação política das organizações do Nacional-socialfemo com relação
à DPG era inconsequente e contraditória, e dava assim origem à aber-
tura de novos campos de atuação. Podemos percebê-lo no relato de
Boehm do seguinte episódio: "Na primavera de 1936, logo após a fun-
dação do Instituto para a Pesquisa Psicológica e a Psicoterapia, for
dado a entender à Sociedade, pela NSDAP, que seria interessante um
afastamento da Associação Psicanalítica Internacional. Nossa Sociedade
convocou uma reunião geral extraordinária para o dia 13 de maio de
1936, onde a decisão aconselhada foi aceita unanimemente, sendo em
seguida comunicada a Jones. Pouco tempo depois, o setor responsável
da NSDAP comunicou-nos que a continuidade da ligação com a IPA
era desejável. Porém, a nossa saída já havia sido publicada na Inter-
nationale Zeitschrift fiir Psyclwafnalyse (volume XXII, revista 3, ano
1936, p. 435). A revista já estava pronta para a impressão no Con-
gresso de Marienbad, em agosto de 1936. O nosso segundo comunicado
a Jones não chegou a tempo, mas, apesar disso, Jones concordou em
considerar a Sociedade como membro latente da IPA, até que as coisas
se normalizassem na Alemanha" (Boehm, 1978, p. 306; também Jones,
1957, p. 224).

esses dois extremos, uma variedade infinita de colocações, assumi-
das por homens e mulheres, de acordo com as diferentes tendências
individuais..." (1979, p. 553).

hJitre aqueles que resistiram ativamente, e por isso pagaram
com a própria vida, estão Karl Landauer e John F. Rittmeister (ver
Maetze, 1976, p. 1.167; sobre Landauer, ver Hartmann, 1976; sobre
Rittmeister, ver Hermanns, 1982). Salomea Kempner morreu no
gueto de Varsóvia. Também devem ser citados Edith Jacobson, Ma-
ne Langer, Richard Sterba e Friedmann, que, apesar de terem esca-
pado com vida, eram conhecidos por seus posicionamentos clara-
mente críticos à política do "appeasement" (conciliação), que era
seguida pela maioria dos psicanalistas (ou seja, estavam na resistên-
cia política contra o Nacional-socialismo). Sem dúvida Jung per-
tencia aos colaboradores que se beneficiaram com a nova situação
em 1933. Logo após a tomada do poder por Hitler, ele assumiu
a direção da Sociedade de Medicina Geral para Psicoterapia, que
se encontrava sob a coordenação do Partido, sucedendo Ernst Kret-
schmer,, que se havia retirado pela grande influência exercida pelos
nazistas sobre a mesma. Jung tornou-se também editor da Zentral-
blaít filr Psychotherapie, impregnada de ideologia nazista (Jones,
1957, p. 223; Clark, 1979, p. 554).

À maioria dos psicanalistas posicionou-se entre os dois extre-
mos. Deve-se observar uma certa reserva, num julgamento posterior
dos que assumiram uma adaptação astuta ou o oportunismo aberto.
Provavelmente não eram poucos os psicanalistas que tinham como
opinião: "abrindo-se mão de pequenas posições... pode-se sair
bem, num modo geral e mais amplo" (Lohmann, 1980, p. 951).
Talvez o fatalismo de Freud tenha também afastado grande parte
dos psicanalistas de uma resistência ativa: "Se me surrarem até a
morte, bem, é uma forma de morrer como qualquer outra" (Jones,
1957, p. 211). Temos que nos lembrar que, para sermos justos,
o fenómeno a ser explicado não é porque tantos não resistiram, e
sim, porque, apesar de tudo, alguns resistiram (ver Finkielkraut,
1980. o. 56)



III

"Sobre todos os meus passos pairava, cê
atitude de Freud, de que -nada, deveria
ser tentado que pudesse dar algum moti-
vo às divisões. Impedimos assim a proi~
bicão da nossa atividade"

(Boehm, 1978, p. 302)

Logo após a "tomada de poder" de Hitler, iniciou-se o terror
contra judeus, social-democratas, comunistas e sindicalistas. Como
a antiga DPG contava com numerosos associados judeus, era de se
prever que o regime se voltasse contra a Psicanálise.

Na primavera de 1933, surgiu um decreto por parte dos nazis-
tas, que exigia a demissão de todos os judeus que ocupavam cargos:
de direção nas associações científicas. Na diretoria da DPG estavam
na época três judeus (Max Eitingon, Otto Fenichel, Ernst Simmel).
Felix Boehm, um dos dois representantes da diretoria, perguntou
junto às autoridades (Clark, 1979, p. 553), se aquilo era válido
também para a Psicanálise, o que foi, naturalmente, confirmado (na
relato de Boehm isto não é mencionado). Após uma discussão com
Freud, da qual também tomou parte Paul Federn, decidiu-se obede-
cer às exigências, para não dar pretexto aos nazistas (conforme
Freud) de proibirem a Psicanálise na Alemanha (Jones, 1957,
p. 222; Boehm, 1978, p. 301), apesar do pessimismo de Freud com-
relação a tudo isto. A discussão ocorreu em Viena, em abril de 1933.
Segundo uma declaração posterior, de Anna Freud (Lockot, 1981,
p. 14), esta concordância entre Berlim e Viena, a que Boehm sem-
pre recorre, não era total, e sim muito precária: "Eu posso acres-
centar que meu pai não queria fazer nada que criasse dificuldades
aos berlinenses, mas não concordávamos de forma alguma com.
aquela conduta" (ver também Kemper, 1973,, p. 272).

Segundo o relato de Clark, Freud criticava a ida de Boehm às
autoridades. Este detalhe também falta no depoimento de Boehm,
como também a apresentação de motivos, por aqueles diretamente
envolvidos (Boehm, Jones), que não coincide com a outra parte,
neutra (Clark, Cocks). Os elementos judeus da diretoria se retira-
ram e Boehm e Muller-Braunschweig passaram a presidir a nova
diretoria da DPG. Para a comissão de ensino foram eleitos, além
dos dois citados anteriormente, Ada Miíller-Brunschweig e a judia
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Edith Weigert-Vowinkel. Mais tarde foram cooptados mais dois as-
sociados judeus à comissão de ensino, Edith Jacobson e Therese
Benedek (Boehm, 1978, p. 302).

O início da intervenção na DPG deu-se, segundo Jones, no ano
de 1933. Porém, fez-se sentir realmente no inverno de 1935. Segun-
do o relato de Boehm, em novembro de 1935, houve um encontro
de dois psicoterapeutas filiados ao partido Nacional-socialista, com
o próprio Boehm e Miíller-Braunschweig, onde se deixou perceber
que a Psicanálise poderia persistir na Alemanha, se "todos os seus
representantes fossem arianos" (Thomã, 1963/64; Boehm, 1978,
p. 302). Baseado nesse agravamento dramático da situação, Jones
viajou para Berlim, onde, numa reunião de 1.° de dezembro de 1935,
concordou com que "os poucos judeus remanescentes aceitassem sua
demissão espontaneamente, para impedir a dissolução da Sociedade"
(Jones 1957, p. 223). Boehm descreve este episódio aterrador para
a Psicanálise alemã de forma eufemística, como se os poucos asso-
ciados judeus tivessem tido livre escolha para as suas próprias per-
manências ou saídas. Nesse mesmo sentido também se declaram
Maetze (1976, p. 1.170) e Kemper (1973, p. 272). Contrariamen-
te, há indicações de Lockot (1981) e de Brainin e Kaminer (1982),
de que os poucos judeus eram 18, ou seja, a metade do número de
associados da DPG. Somente um analista não judeu, Bernhard
Kamm, protestou contra esta decisão e se demitiu junto com seus
colegas judeus (ver Dráger, 1971, p. 264). Quem acreditava que
com esta concessão a Psicanálise seria deixada em paz pelos nazis-
tas, logo percebeu o engano. Um pouco mais tarde, em fevereiro
de 1934, Boehm entrevistou-se com o diretor da seção de Medicina
do Ministério do Interior, e aí ficou claro para Boehm que se consi-
derava a Psicanálise uma "terapia útil", mas que por "motivos ideo-
lógicos", não seria interessante basear-se explicitamente em Freud
e sua obra. O diretor sugeriu a Boehm que o Instituto Psicanalítico
de Berlim e seus representantes deviam, em conjunto com as outras
linhas de psicoterapia, se unir no novo Instituto, sob a direção do
Prof. Matthias H. Gõring, parente do Marechal H. Gõring. O mes-
mo era também desejado pelo Prof. Gõring (para a pré-história
e o desenvolvimento do Instituto Alemão para Pesquisa Psicológica e
Psicoterapia, veja-se adiante). Da forma como vinha trabalhando,
o Instituto Psicanalítico de Berlim não obteria concessão governa-
mental para funcionar (Boehm, 1978, p. 303).

Para se proteger dessa nova pressão, Boehm, em 8 de março
de 1936, encontrou-se com Anna Freud, em Briinii, para uma dis-
cussão prolongada, "na qual discuti com ela todas as possibilidades
dessa nova Instituição planejada. A Áustria, na época, se encon.
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trava fechada para nós, e lamentavelmente não pude ir a Viena.
Disse-me Anna Freud. . . literalmente, várias vezes: 'O1 sr. tem o
acordo do meu pai'. Somente em seguida, em 18 de março de 1936,
tive novo encontro com o representante da Seção Médica e decla-
rei-me disposto a aceitar a sugestão" (Boehm, 1978, p. 303). Jones
(1957, p. 224) coloca em dúvida que Freud e Anna Freud tenham
concordado positivamente com esta situação.

Em 28 de março de 1936, a Editora Psicanalítica Internacional
(Internationale Psychoanalytische Verlag), em Leipzig, foi confis-
cada pela Gestapo e liquidada. Caiu assim um bastião psicanalítico
de grande importância publicitária e financeira. Mesmo a interven-
ção telegráfica de Jones junto ao chefe de polícia de Leipzig não
pôde evitar o golpe. Durante dois anos, até a "anexação" violenta
da Áustria ao Reich alemão, a editora funcionou em Viena, sob a
direção de Martin Freud (ver Jones, 1957, p. 225; detalhes sobre
o destino da editora em Huber, 1977, p. 22). Antes da antiga D'PG
ser riscada do livro de registro das Sociedades, e assim se concluir
sua liquidação (ver adiante), houve um encontro de Boehm com
Freud, em Viena, provavelmente em janeiro de 1938.4 Diante das
crescentes dificuldades da psicanálise alemã, Boehm provavelmente
se via necessitado do apoio de Freud e da diretoria da IP A. Boehm
(1978, p. 304) relata uma reunião de uma hora com Freud, em
que lhe contou que os candidatos à formação psicanalítica deviam
assimilar, além dos conhecimentos psicanalíticos, as teorias de
C. G. Jung. Ao que Freud respondeu: "Por que não aprender tam-
bém isto? não é o que poderá trazer-lhes dificuldades".

Coincidem os relatos de Boehm e de Freud, de que, após este
encontro, realizou-se uma reunião da diretoria, na qual participaram
Freud, Boehm, Anna e Martin Freud, Paul Federn e Jeanne Lampl-de
Groot. Após Boehm ter exposto por mais de três horas a situação
precária da Psicanálise na Alemanha, foi interrompido por Freud que
disse: "Chega! Os judeus já sofreram centenas de anos por suas
convicções. Chegou a hora dos nossos colegas cristãos sofrerem
pelas suas. Eu não me importo que meu nome não seja citado na

4 Enquanto Jones (1957, p. 224) situa este encontro em janeiro de
1937, Boehm fixa-o em janeiro de 1938 (1978, p. 304). A última data
parece ser a mais provável, já que Boehm, no início de 1937, pos-
sivelmente não tinha condições para uma visão detalhada das difi-
culdades que seriam enfrentadas pelos membros da DGP após sua in-
clusão no Instituto Goring (novembro de 1936), o que, provavelmente,
só lhe foi possível algum tempo depois. Por isso devemos partir do
pressuposto de que o encontro com Freud e com a IPA, desejado por
Boehm, realizou-se apenas em 1938.
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Alemanha, contanto que minha obra seja defendida corretamente".
Dito isto, retirou-se da sala de reunião (Jones, 1957, p. 224; Boehm,
1978, p. 304).

Boehm, que, junto com Muller-Braunschweig, era representan-
te dos psicanalistas "arianos" não emigrados, refere-se em suas me-
mórias a que, em todas as situações importantes para a Psicanáli-
se, quando se encontrava em apuros, sempre agia em concordância
total com Freud. O mesmo escreve Baumeyer (1971, p. 205), que
exalta a "aprovação" de todos os passos, seguidos por Freud, Anna
Freud e Jones. Segundo esta versão, tudo que aconteceu à Psicaná-
lise após 1933 tinha a "bênção" da autoridade vienense. (A excla-
mação irada de Freud e as restrições de Anna Freud, citadas ante-
riormente, deixam parecer pouco verdadeiras estas considerações.)
Além disto, Boehm se queixa da orientação de Freud, segundo a
qual se deveria evitar tudo que pudesse servir aos nazistas como
motivo contra a Psicanálise.

Talvez não sejam estas apenas justificativas elaboradas poste-
riormente por alguém que mais tarde tentou se inocentar. A atitude
de Freud em relação aos problemas atuais de ordem político-social,
sua "reação velada" (Clark, 1979, p. 548) à ascensão do Partido
Nacíonal-socialista, seu mundo idealizado como apolítico, sua carta
a Lou Andreas-Salomé (segundo Jones, 1957, p. 519), em que se
refere ironicamente a uma "certa indiferença" sua para com os acon-
tecimentos mundiais, tudo isso alimenta a dúvida quanto à veraci-
dade dessa necessidade da "bênção do pai", donde certamente de-
corre a atitude de Freud. Não podemos deixar de ver que se tentava
um certo embelezamento e inocência com relação aos conflitos.
A não intervenção e o silêncio podem ser interpretados de várias
maneiras. Essa constatação não quer dizer que, de alguma forma,
estejamos diminuindo a parcela de culpa que cabe aos psicanalistas
alemães "arianos". Além disso, o relato de Jones faz crer que havia
diferenças de opinião quanto à atitude frente ao Nacional-socialis-
mo, já que, após a liquidação da DPG, criou-se um espaço de dúvi-
das que, por um lado, seriam da Central vienense para com a IPA
e, por outro, as diferentes opiniões dentro da própria DPG. Nossa
impressão é que todos os participantes, pelo menos até o momento
do fechamento violento da Sociedade Psicanalítica de Viena e a emi-
gração forçada de Freud para a Inglaterra, em junho de 1938,
nutriam a vaga esperança de que a Psicanálise poderia ser salva,
pelo menos em sua raiz, apesar da necessidade de se sacrificarem
certos progressos.

No que diz respeito a Freud, existem alguns indícios que fazem
crer que ele tolerava passivamente a já mencionada política de con-



ciliação dos psicanalistas alemães (e austríacos). As acusações de
Willielm Reich, numa carta a Otto Fenichel, datada de 26 de março
de 1934, culpando Freud de apoio às "tendências reacionárias (se-
gundo Reichmayr e Wiesbauer, 1978, p. 5), parecem ser demasia-
damente duras e injustas. O que temos como certo é que Freud,
já velho, foi tomado de surpresa pelos acontecimentos políticos que
se precipitavam com grande rapidez e, provavelmente, não tinha
mais força suficiente para ir ao encontro deles, senão através de uma
passividade fatalista.

Um relato da psicanalista Marie Langer, emigrada posterior-
mente e vivendo atualmente no México, não pode ser confirmado
na literatura a que temos acesso. Segundo ela, após a prisão de
Edith Jacobson, na Alemanha, por motivos políticos (Ketnper,
1973, p. 270), foi decidido, por parte das "autoridades"5 da WPV,
que "seria proibida aos analistas qualquer atividade ilegal, como
também o tratamento de pacientes engajados politicamente". Como
motivo, foi indicado "a salvação da Psicanálise, da Sociedade e de
seus membros". Langer segue dizendo: "Em 1936, eu e um grupo
de médicos fomos presos sob a acusação de estarmos trabalhando
pela paz... Na ausência de bases jurídicas, fomos libertados três
dias depois. Este fato teve grande repercussão. Eu havia quebrado
o novo mandamento da "abstinência" política. Meu caso seria exa-
minado e muito provavelmente eu seria isentada. Com a ajuda do
meu analista (Richard Sterba) isto foi possível" (Huber, 1977,
p. 28).

Fica pouco claro se, e até que ponto, Freud estava envolvido
neste caso (se for autêntico). O que Huber (p. 57) chama de "His-
tória do processo de assimilação" diz respeito à história da DPG a
partir de 1933, em relação com o Estado nacional-socialista e sua
ideologia totalitária referente também à saúde e com a formulação
de uma "nova terapêutica psicológica alemã". A partir do que temos
acesso hoje em dia, podemos concluir que toda essa história se
relaciona também com a postura de Freud e de Jones. Em resumo,
damo-nos conta que, com algumas exceçõs, era uma geração de
psicanalistas politicamente cegos. E o preço pago por isto foi bas-
tante alto.

B Teria sido interessante podei* saber o nome das "autoridades".
Infelizmente, Langer silencia sobre o assunto.
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Na década de 20 não foi só o Instituto Psicanalítico de Berlim
que gozou de grandes progressos (ver Bannach, 1971). O interesse
crescente pelo inconsciente teve ressonância também entre os psico-
terapeutas, que eram menos rígidos quanto aos métodos e apresen-
tavam uma crítica mais racional. Eram médicos e psicólogos que não
aceitavam a visão mecanicista da Medicina da época, e percebiam
as paixões anti-racionais e anti-liberais da burguesia, procurando
uma renovação nas profundezas da alma, para a qual a inteligência
não parecia suficiente. Neste campo poderiam ser geradas as pai-
xões nacionalistas e também as fantasias raciais e biológicas. Eram
pessoas isoladas, que tentavam aumentar os limites do estudo da
Medicina vigente e, como se mostrará mais tarde, suas ideias de
psico-higiene irão ao encontro da consciência de saúde e higiene
dos nacional-socialistas.

Em 1926, foi fundada a Sociedade de Medicina Geral para
Psicoterapia (AÂGP). Nela constam nomes como: J. H. Sehultz,
Gustav Heyer, Matinas H. Gõring, von Hattigberg, Fritz Kuenkel,
Harald Schultz Henke, Walter Cimbal. Também alguns psicanalistas
participaram dos congressos desta Sociedade com o intuito de per-
mitir à Medicina um conhecimento psicológico maior. Também
psiquiatras isolados, como, por exemplo, Ernst Kretschmer, perten-
ciam a AÀGP, apesar da Psiquiatria académica ser em geral contra
a Psicoterapia (Cocks, 1975, p. 35, pp. 71/79).

Baseamo-nos, no que se segue, nas cuidadosas pesquisas do-
cumentadas do historiador americano Geoffrey Cocks (1975).

Como muitas outras sociedades e organizações de trabalho, a
AÃGP, em 1933, se ligou formalmente à "Ideologia nazista e ao
Princípio do Fuhrer". Este fato não foi uma sujeição passiva, mas
conduzido muito ativamente por numerosos associados da AÀGP
(p. 116).

Em 6 de abril de 1933, Ernst Kretschmer, que não aceitava
o Nacional-socialismo, retirou-se da presidência da entidade. Seu
sucessor foi C. G. Jung que desde 1930 já ocupava o cargo de vice-
presidente. Seguindo plano de Jung, a Sociedade obteve status inter-
nacional, enquanto o seu ramo mais numeroso, e por isso o mais
importante, recebia o nome de Sociedade de Medicina Geral Ale-
mã para a Psicoterapia (DAÂGP).

O parágrafo 1.°, do regimento desta DAÂGP, estabelece sua
sede em Wuppertal-Elberfeld, como também a moradia do psicotera-
peuta e parente do Marechal do Reich Hermann Gõring, Mathias
H. Gõring, que desejava criar uma "Nova Psicologia Alemã". O pará-



grafo 2.° estabelecia fidelidade absoluta ao Fuhrer. Os parágrafos 4
e 5 delegavam ao presidente o direito de nomear funcionários sem
precisar do aval de outros. De acordo ainda com o parágrafo 5,
o presidente podia recusar qualquer pedido de admissão como tam-
bém poderia excluir qualquer associado. O parágrafo 6 colocava à
sua disposição todas as entradas e saídas de dinheiro da Sociedade,
e o parágrafo 7 acrescentava: "O presidente autorizará previamente
todas as publicações da Sociedade... ele pode também interromper
qualquer conferencista e impedir que continue seu discurso se, na
sua opinião, este abordar, ou tentar abordar, assuntos com que não
concorda, por serem proibidos."

Segundo o parágrafo 8, o presidente em exercício poderia fazer
uma lista de nomes dentre os quais seria eleito o seu sucessor. O pará-
grafo 9 impunha, para a posse, o acordo do setor competente do
Ministério do Interior do Reich (pp. 117/119).

Uma sociedade científica abria mão da liberdade de pensamen-
to e de crítica, e aceitava os princípios da ordem e da submissão.
O seu presidente, que agia de acordo com os princípios do Fuhrer,
era M. H. Gõring. O regulamento lhe cabia como uma luva. É pre-
ciso guardar isto em mente para então julgar com quem os psicana-
listas "arianos"' da época estabeleceram compromisso.

Mathias Heinrich Gõring, primo de Hermann Gõring, nasceu
em 1879, formou-se em Direito em 1900 e em Medicina em 1907.
Em 1909/1910, foi assistente de Kraepelin, em Munique. A partir
de 1913, pertenceu à Clínica Universitária de Giessen. Foi lá que
descobriu seu interesse pela psicoterapia e hipnose. Em 1923, esta-
beleceu-se como neurologista em Wuppertal-Elberfeld. Após o tér-
mino de formação e análise didática, com os discípulos de Adler,
Seif e Kuenkel, em Munique, fundou uma entidade de orientação
educacional e a "Comunidade de Trabalho Psicoterápica de Wupper.
tal". Desde 1928, pertencia à AÃGP. A íntima coesão do clã fa-
miliar dos Gõring permitiu-lhe vir a ter influência no 3.° Reich.

M. H. Gõring é descrito como um homem tímido, afável, com
uma falha de dicção e que, cientificamente, enquanto psicoterapeuta,
foi uma figura de enfeite. Era um Nacional-socialista apaixonado
e, ao mesmo tempo, um pietista religioso. Na AÀGP, e mais tarde
no Instituto, foi chamado de "Papi" ou "Papai Noel", devido a sua
barba branca e um certo ar bonachão. Mesmo se mantendo, até
o final, nacional-socialista convicto, não parecia, aos que tinham ideo-
logia contrária, "perigoso", pela repressão ou denúncia ao governo
(pp.132/136). Isto no entanto não demoveu-o da ideia de limpar
da influência judia a "Nova Psicologia Alemã". Ernest Jones encon-
trou-se, em 19/7/1936, na Basileia, com Gõring, Boehm, Brill e

Miiller-Braunschweig, para tratar da incorporação da Sociedade
Psicanalítica Alemã no futuro Instituto Gõring, que viria a ser fun-
dado. Jones escreve ter "encontrado em Gõring uma pessoa amável
e acessível, que naturalmente não estava em situação de conceder
ao grupo de psicanalistas a esperada liberdade" (Jones, 1956,
p. 224). Kemper (1973, p. 286), escreve sobre ele: "Gõring, como
elemento do partido, tentava pôr em prática a sua tarefa, de desen-
volver no Instituto as bases para a Psicologia Alemã, colocando, ao
mesmo tempo, como dirigentes culturais e políticos, os seus outros
correligionários nacional-socialistas, para servir de contrapeso à
maioria, de orientação diferente à sua".

Em maio de 1936, foi fundado o Instituto Alemão para Pes-
quisa Psicológica e Psicoterapia, em Berlim. Nele deveriam ser reu-
nidas as escolas psicoterápicas "arianas" da Alemanha. Era o Insti-
tuto mantido pela Deutsche Arbeitsfront (Front de Trabalho Ale-
mão) e estava subordinado à Seção de Ensino Profissionalizante e
de Administração de Empresas (Cocks, p. 147).

Kãthe Drãger escreve que as obras de Freud estavam trancadas
num armário, até a destruição do Instituto, em 1945, e que os candi-
datos só' tinham acesso a ela através de pedido assinado (1971.
p. 264).

V

Em 11-12/3/1938, a Áustria foi invadida pelas tropas alemãs.
Houve, a partir de então, a chamada "Anexação". Jones, muito
preocupado, dirigiu-se imediatamente a Viena, onde chegou em
15/3/1938. Encontrou o que restava da Editora Psicanalítica Inter-
nacional, em Viena, ocupado por pessoas das SÁ e o seu gerente.
Martin Freud, em situação aflitiva. A editora fora destruída e os
seus bens desapropriados. O dinheiro existente em caixa havia pro-
vavelmente desaparecido no bolso dos seus ocupantes (Jones, 1957.
p. 259; Huber, 1977, p. 52).

No mesmo dia, bando das SÁ também haviam penetrado na
|, residência de Freud. Ocorreram cenas grotescas: a Sra. Freud, a

velha dama, convidou os "Senhores" a se sentarem, pegou seu di-
nheiro para despesas domésticas e disse: "Os senhores não querem
se servir?" Os "Senhores" também se serviram mais tarde de 6.000

'•• schillines do cofre. Por fim, Freud apareceu no umbral do seu escri-
tório. Diante de seu olhar fulminante e seu semblante sombrio, os
visitantes indesejáveis sentiram-sç inseguros e se retiraram.
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Mais ou menos uma semana mais tarde, Anua Freud foi presa
pela Gestapo e interrogada durante um dia. Foi possível libertá-la
ainda na mesma noite, com a intervenção do encarregado de negó-
cios americanos em Viena. Imediatamente após a entrada das tropas
alemãs, em 13/3/1938, a WPV decidiu suspender suas atividades
c emigrar. Por volta do dia 20 de março (foi impossível fixar a data
cxata), Miiller-Braunschweig chegou em Viena, por incumbência
de M. H. Gõring, para ver até que ponto seria possível a anexação
da WPV ao Instituto Gõring de Berlim. Nesta oportunidade ele es-
creveu uma carta atenciosa a Anna Freud, na qual tentava conven-
cê-la da sua incumbência por meios delicados. Segundo o relato de
Jones, Múller-Braunschweig apareceu em companhia de um comis-
sário nazista; foi porém impossível descobrir quem era.* A carta
de Miiller-Braunschweig para Anna Freud caiu nas mãos da Gesta-
po, provavelmente durante a revista da casa, na época em que foi
presa. O fato de Miiller-Braunschweig ter escrito uma carta simpá-
tica a uma judia, irritou de tal forma a Gestapo, que todos os planos
do Instituto Gõring, na época, foram bloqueados e, provavelmente,
uma queixa foi encaminhada a M. H. Gõring.

Enquanto os nazistas, em março de 1938 e nos meses subse-
quentes, despejavam sua ira contra os judeus e os adversários polí-
ticos em Viena, Freud estava sob proteção internacional, o que o
poupou, e a seus familiares, de passar pelo pior, e possibilitou sua
posterior emigração. Segundo Jones, já em 17/3/1938, Marie Bona-
parte veio de Paris a Viena e foi-lhe possível exercer influência, pois
tinha contatos com diferentes governos estrangeiros. Ela estava tam-
bém em condições de pagar o Imposto de Fuga do Reich, que era
exigido pelos nazistas para a emigração de judeus. Através desse
imposto, os nazistas conseguiram se apoderar de grande parte
das fortunas dos judeus que desejavam emigrar (Jones, 1957
pp. 259/208).

A dissolução da Editora Psicanalítica Internacional foi entre-
gue a um comissário, o químico dr. Sauerwald. Apesar de inicial-
mente ter sido nacional-socialista convicto, começou a se interessar
pela obra de Freud e a estimá-lo pessoalmente. Isso teve como con-
sequência a não declaração dos bens de Freud no exterior, evitando
assim o confisco pelo Estado nazista, como também ajudou de ou-
tras formas a emigração de Freud. Mais tarde, cuidou também das
idosas irmãs de Freud, remanescentes em Viena, até que sucumbi.

* A data da reunião foi 20 de março de 1938; e o comissário nazista
era Anton Sauerwald (cf. a cópia da ata, publicada neste livro, no apên-
dice III).

ram ao extermínio de judeus (ver o papel de Sauerwald, em Schur,
1972, p. 586). Outras intervenções a favor de Freud vieram dos
EUA, onde Freud conhecia o ex-embaixador Bullitt, com quem ha-
via escrito um estudo político-psicológico sobre o presidente ameri-
cano Wilson. Bullitt conseguiu fazer com que Roosevelt se interes-
sasse e exercesse influência junto a Berlim, nos mais altos escalões.
Também Mussolini, além disso, intercedeu a favor de Freud.

Antes da saída de Freud, a Gestapo exigiu-lhe uma declaração,
por escrito, de que havia sido bem tratado. Segundo relatos, ele
teria assinado e também acrescentado: "Posso recomendar a Ges-
tapo, a qualquer momento". No dia 4 de junho de 1938, foi auto-
rizada a saída de Freud e de seus familiares mais próximos, dirigin-
do-se primeiro a Paris e depois a Londres.

Em 20 de março de 1938 fora convocada uma reunião da Di-
retoria da Sociedade Psicanalítica de Viena, da qual participaram
Sauerwald, Jones, Anna Freud, Paul-Federn, Miiller-Braunschweig
e outros. Decidiu-se que a Sociedade passaria a fazer parte da DPG;
ao mesmo tempo, todos os membros não arianos foram excluídos.
A Sociedade foi extinta oficialmente em 25/8/1938. O episódio da
carta, confiscada de Múller-Braunschweig a Anna Freud teve ainda
outras repercussões: em novembro de 1938, a DPG perdeu sua iden-
tidade de firma registrada e passou a funcionar como "Grupo de
Trabalho A", no Instituto Gõring (Cocks, 1975, p. 153). Miiller-
Braunschweig foi proibido de lecionar e fazer publicações, Boehm
não pôde mais exercer sua função de analista didata. As duas san-
ções persistiram até o final do Estado nazista( Miiller-Braunschweig,
1948, p. 2; Boehm, 1978, p. 305). Resumindo, Cocks escreve:
"A utilidade da teoria freudiana e a experiência e energia dos que
a exerceram, fez com que ela sobrevivesse e obtivesse cada vez maior
influência no Instituto Gõring" (1975, p. 228).

VI

Após a eclosão da guerra, o Instituto Gõring passou a funcio-
nar sob intenso controle do DAF, o Deutsche Arbeitsfront. Em 30
de setembro de 1939, foi, como medida de guerra, eliminado o re-
gistro do Instituto, que passou, com todas suas atividades, para a
regência do Front. Sob pressão deste DAF, todos os psicoterapeutas
formados podiam, a partir de 1939, se associar, o que anteriormente
só era facultado aos médicos. Os não-médicos tinham, até então,
que se registrar na Seção para Saúde Popular. Isso não dizia res-
peito apenas aos psicólogos, mas a todos os que se relacionavam
com "contatos humanos" (p. 246).
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A composição do Instituto Gõring em 1940 era de 88 médicos,
dos quais 17 mulheres; 39 académicos de outras áreas; 61 não-
acadêmicos, dentre os quais 52 mulheres, sendo 16 membros da
diretoria. O número total de associados era 204, dos quais 97 vi-
viam em Berlim. O restante agrupava-se em filiais da Bavária,
Ostmark, região do Reno e região Sudeste da Alemanha. 59 candi-
datos estavam em formação (p. 242).

O Instituto tinha 10 seções. É importante notarmos quais seções
eram dirigidas pelos freudianos. Uma, era a Policlínica, que inicial-
mente foi chefiada por John F. Rittmeister, seguido por Werner
Kemper. Depois temos o setor de Estatística e Avaliação, sob a
a direção de Boehm. A seção de Psiquiatria Forense era dirigida pela
Sra. Kalau von Hofe. Finalmente, a seção de Material e Planeja-
mento de Ensino, era dirigida por Miiller-Braunschweig. O salário
destas pessoas variava entre 500 e 1.000 marcos por mês (Bau-
meyer, 1971, p. 218; Cocks, 1975, p. 247).

O Instituto Gõring estava entrelaçado de várias maneiras com
o Estado nazista, apesar de apenas 5% dos seus associados serem
membros do NSDAP (Dráger, 1971, p. 264).« O casal Bilz fazia
parte do grupo que foi chamado por Gõring para reforçar ideologi-
camente o Instituto. Rudolf Bilz era um "antigo militante", tendo-se
inscrito no Partido antes de 1933 (Cocks, 1975, p. 194). Em outros
textos, Rudolf Bilz e sua mulher são considerados nazistas ferre-
nhos (p. 238).

O povo chamava aqueles que entraram para o Partido depois
de março de 1933 de Mãrzgefallene, o que significa, aproximada-
mente, "os que caíram nos acontecimentos de março". Entre estes
estavam M. H. Gõring e sua esposa Erna, Curtius,7 Cimbal, Achelis,
Schmaltz e outros (p. 195). Outros membros do Instituto, como
Heyer e Speer, somente se filiaram após 1937. Mesmo assim, Heyer
era considerado por seus colegas como um nazista perigoso (p. 216).

Entre os freudianos, um apenas era membro do Partido: Eckart
von Sydow, que também realizou estudos etnológicos para a SS
(p. 195).

Gõring tentou eliminar o "espírito" judeu por meio de mudan-
ças na nomenclatura: Psicoterapia tornou-se Seelenheilkunde, Psico-
logia tornou-se Seelenkund* etc. (p. 16). Um tratamento psicanalítico

6 Comparando: dos médicos, 45% eram membros do Partido, enquan-
to dos professores, apenas 22% (Kater, 1979).
' Provavelmente Otto Curtius.
* literalmente: "conhecimento de cura anímica" e "conhecimento
anímico".
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passou a ser denominado Tratamento real de profundidade psicoló-
gica de longa duração. Temos apenas um trabalho de uma pessoa
diretamente atingida com isso, que é o de Kãthe Drãger que, indigna-
da, faz menção à "língua escrava" (1971, p. 264).

A formação seguia o mesmo plano elaborado no antigo Insti-
tuto Psicanalítico. A análise didática, que recebeu o nome de trata-
mento didático, era de no mínimo 150 horas. Houve continuação
das aulas teóricas e dos seminários clínicos. Após 3 semestres, o es-
tudante podia se tornar "praticante", participando dos seminários de
casos, e podia passar a atender 2 pacientes, sob a supervisão de um
didata. A formação durava no mínimo 2 anos. O tratamento didá-
tico podia ser realizado por qualquer membro do Instituto, em Ber-
lim ou nas filiais alemãs. Após o término da formação, era exigido
um curso de extensão, que consistia na continuação do tratamento
de no mínimo l paciente, participação em seminários e aulas, como
também nas preleções científicas do Instituto e colaboração na Clí-
nica social e apoio pedagógico (Cocks, 1975, p. 261).

O setor de apoio pedagógico estava sob os cuidados da Sra. von
Kõnig-Fachsensfeld e, mais tarde, do freudiano Kuehnel, aluno de
Kemper. Este setor trabalhava em contato íntimo com a Previdência
Social nazista e com a União nazista de professores. Ser membro
da Juventude Hitlerista ou da União de Meninas Alemãs, era visto
como fator importante de saúde mental (p. 258). Nas atividades
de formação, os freudianos, aos quais temos que acrescentar Schultz-
Hencke, eram maioria (p. 264).

Se observarmos os temas das preleções científicas realizadas
pelo "Grupo de Trabalho A", de 1938 e 1944, podemos notar
o conteúdo rigidamente psicanalítico. Não podemos observar con-
cessões feitas à Deutsche Seelenheilkund (Psicoterapia alemã), nem
tampouco a outras teorias da ideologia nazista. Fica claro que o es-
tudo da psicopatologia se realizava baseado na Psicanálise (Bau-
meyer, 1971, pp. 211/215).

A pesquisa hereditária e racial não pareceu ter peso nos traba-
lhos do Instituto. Muito pelo contrário, soubemos, por comunicações
pessoais, que em alguns casos em que se tratava de patologia con-
vulsiva ou psicose, estes pacientes foram declarados neuróticos para
que pudessem escapar à mão do Estado nazista, que os assassinava
ou submetia-os à uma esterilização compulsória.

A Clínica Social exercia importante papel no Instituto, rece-
bendo o nome de Instituição para os Companheiros do Povo de
poucos recursos. De outubro de 1936 até meados de 1941, foram
tratados 464 casos. Destes, segundo Kemper, 80% pertenciam à
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classe média, 10% ao operariado e 10% à classe alta. Mais ou me-
nos a metade destes pacientes foi tratada com terapias breves. Cada
membro do Instituto era obrigado a tratar, em sua prática privada,
pelo menos um paciente da Clínica social. Havia a exigência de
relatórios dos casos após 6 semanas, 6 meses e l ano. O honorário
era visto como elemento importante e era adequado às possibilida-
des do paciente. O terapeuta recebia como pagamento mínimo 6
marcos e, em alguns casos, a diferença era coberta pelo Instituto.

Segundo Kemper, o trabalho na Clínica social não era influen-
ciado pelos nazistas ativistas do Instituto Gõring. Também não se
têm notícias de espiões nazistas entre os pacientes. Gõring, que ini-
cialmente era muito desconfiado e distante dos freudianos, com o
correr dos anos tornou-se mais aberto ao valor teórico e prático da
Psicanálise. A mulher de Gõring, que inicialmente era tida como
nazista "ferrenha", submeteu-se à uma análise didática com Kemper,
e se aproximou consideravelmente da forma de pensar freudiana.
A Sra. Gõring, por várias vezes, assinalou a Kemper algum colega
que chamava atenção de forma desagradável no Partido (Cocks,
1975, p. 264).

Apesar de tudo, o Instituto, e consequentemente a Psicanálise,
teve que pagar seu tributo à ditadura de guerra. A produtividade
da indústria de guerra deveria ser elevada com o auxílio de métodos
psicológicos. O diretor do setor de testes do Instituto, Vetter,; pas-
sou a consultor da IG Farben, o maior conglomerado químico, ale-
mão, do qual, após a guerra, se originaram as fábricas de tintas
Hõchst, entre outras. Vetter, mesmo em 1942, viajava ainda à Suécia
para conferências sobre o "Diagnóstico Alemão". Erika Hantel,
conhecida psicóloga do trabalho e da indústria, era também consul-
tora da fábrica de aviões -Arado e, após a guerra, consultora da
Bosch, em Stuttgart (p. 253). ' .

Também as neuroses de guerra eram tratadas. Apresentavam
quadros diferentes daqueles da l.a Guerra Mundial. Os casos de
"sobrecarga psíquica", com queixas orgânicas e alterações psicosso-
máticas, como cefaléias e úlceras gástricas, eram muito mais fre-
quentes do que os tremores da l.a Grande Guerra. É muito inte-
ressante que o termo neurose não pudesse ser utilizado, pois er.a con-
trário aos conceitos da época. Só se podia falar de reações vivên-
cias anormais. Foi possível realizar um trabalho íntimo com a Luft-
waffe (Força aérea), por intermédio de J. H. Schultz, que era tam-
bém oficial sanitário. Foi realizado em 1940, e examinava as con-
sequências do entardecer e dos ataques aéreos e a sua utilização
prática (pp. 313/316).

O tratamento e a pesquisa da homossexualidade foram encami-
nhados ao Instituto pela Wehrmacht (Forças armadas) e pelas SS.
Os membros do Instituto seguiam as ideias da psicogênese pulsional
e estavam assim em oposição às teorias biológicas e hereditárias
da Medicina académica e da doutrina do Estado (pp. 275/278).

O episódio a seguir é um estranha mistura de prestação de
serviço à organização nazista e um comportamento profissional cor-
reto: em 1942, M. H. Gõring examinou, a pedido de Himmler,
a filha de 17 anos, de um oficial da SS, morto na guerra, para indi-
car quem deveria toma-la sob seus cuidados, já que a moça apre-
sentava perturbações psíquicas. A freudiana Kalau von Hofe deu um
parecer psicanalítico baseado nos sintomas e indicou a internação
numa clínica em que houvesse possibilidade de um tratamento psico-
terápico. Iniciou-se o tratamento em Munique e, mais tarde, na
Clínica Infantil de Tubingen, sob a supervisão da Sra. Marzinowski.
Himmler aceitou todas as sugestões e o tratamento foi custeado
pela SS (pp. 271/275).

Achelis foi, durante a guerra, psicoterapeuta da Clínica Orto-
pédica de Hochenlychen, sob a direção de Gebhardt, que era conhe-
cido por suas experiências desumanas com os presos do campo de
concentração de Ravenbriick (p. 269 e Mitscherlich e Mielke, 1949,
p. 131). As prestações de serviço ao Estado nazista aqui citadas
são apenas alguns exemplos.

Em 1937, foi criado o Conselho de Pesquisa do Reich, para
desenvolver novas armas e tornar o instrumental de guerra mais
eficaz. Tinha a função também de fazer o levantamento das pesqui-
sas importantes e coordená-las. Já que o Conselho não funcionava
efetivamente, Speer sugeriu, em 1942, que se o colocasse sob a
direção de Hermann Gõring. M. H. Gõring fez uso de suas relações
para diminuir a dependência, cada vez mais desagradável, do Insti-
tuto, submetido ao Deutscher Arbeitsfront, que, na época, era diri-
gido pelo alcoólatra Robert Ley, e o Instituto passou a ser subor-
dinado ao Conselho de Pesquisa do Reich. O estado nazista era
constituído de grupos e instituições rivais, e Gõring sabia muito
bem como adquirir cada vez mais poder económico e administra-
tivo, tanto para si como para o seu clã familiar. Isto no entanto
passou a ser uma grande vantagem para os psicoterapeutas. Em
setembro de 1942, John Rittmeister, diretor da Clínica social, foi
preso por pertencer ao grupo de resistência Orquestra Vermelha, e
foi executado em maio de 1943. Em consequência disto, o "Grupo
de Trabalho A" foi dissolvido. Porém, os psicanalistas continuavam
mantendo encontros nas "Noitadas de Exposição sobre Casuístitica
e Terapia" (Muller-Braunschweig, 1948, p. 2). O caso Rittmeister



não teve consequências para outros membros do Instituto, ou para
o Instituto em si, graças, certamente, às influências e contatos da
família Gõring. A subordinação do Instituto do Reich para Pesquisa
-Psicológica e Psicoterapia ao Conselho de Pesquisa do Reich foi
estabelecida pelo cirurgião Ferdinand Sauerbruch (Cockse 1975,
pp. 317/322).

Durante a guerra, as condições de trabalho no Instituto foram
ficando gradativamente piores. Numerosos membros e candidatos
foram mobilizados para a guerra, e muitos psicoterapeutas procura-
vam deixar a capital do Reich, que era o alvo principal dos ataques
•aéreos ingleses e americanos. As crescentes dificuldades na vida
diária, o colapso dos meios de transporte, entre outros, causavam
transtornos para as psicoterapias regulares. Mesmo assim, no inver-
no de 1944/45, ainda era oferecido um programa extenso de es-
tudos. Além disso, havia a possibilidade de formação em Munique,
Stutigart, Frankfurt, Viena e Diisseldorf (p. 323).

No final de abril de 1945, o Instituto foi totalmente destruído
durante um ataque aéreo. M. H. Gõring ainda lutava nas últimas
semanas de guerra, segundo um relato pessoal, e foi preso em Ber-
lim, pelos russos, morrendo de tifo em 1945, num campo de prisão
russo (p. 325).

VII

O nosso interesse, também a nossa fidelidade, à Psicanálise
como ciência e instituição, entre outras razões, faz-nos imaginá-la
imune aos maus espíritos do fascismo hitlerista. Interpelados que
fornos pelo questionamento dos nossos colegas mais jovens, dedi-
camo-nos mais intensamente à matéria e tivemos que reconhecer
que aquela suposição não era sustentável, era antes uma ilusão a
ser corrigida. Isso custa, como nós mesmos pudemos sentir, uma
boa cota de sacrifício.

Os psicanalistas alemães que não emigraram após a tomada de
poder de Hitler em 1933, estavam, em sua grande maioria, dispos-
tos a uma adaptação, senão a uma adesão, à nova ordem. Apesar
de não empunharem as bandeiras do Nacional-socialismo, como
aconteceu com membros de outras classes profissionais, estavam dis-
postos a se submeterem aos "Princípios do Fúhrer", incorporados
por M. H. Gõring, e a fazerem sacrifícios ao racismo nazista. Em
1933, a diretoria da DPG foi "arianizada"; em 1935, os membros
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judeus da DPG tiveram que se demitir, e, assim, foi aberto caminhe
para a adesão ao Instituto Gõring. Não havia submissão apenas
nos setores administrativos; mesmo no conteúdo, havia uma aproxi-
mação com o biologismo nazista (conforme nos mostram as decla-
rações de Miiller-Braunschweig). Segundo Baumeyer (1971, p. 205),
"... os participantes viam uma chance de salvar a Psicanálise, mes-
mo com grandes sacrifícios. Esses sacrifícios consistiam em que a
Psicanálise na Alemanha só podia ser representada por arianos".
Em contraposição, Regina Lockot questiona: "Será que podemos
falar em salvação de uma Sociedade psicanalítica, se a maioria de
seus membros teve que deixá-la?" (1981, p. 15). Será que os
psicanalistas que seguiram a ordem de "arianização" não se deixa-
ram levar a tal ponto que passaram a fugir dos propósitos da Psicaná-
lise? Certamente a grande maioria dos participantes não pôde pre-
ver, nos anos 30 e nos que os precederam, que o Nazismo seria tão
exterminante. Porém, seria menos doloroso escrever a crónica dos
anos compreendidos entre 1933 e 1945, se pudéssemos dizer que
os analistas "arianos", a partir de um certo momento, tivessem dito
"não".

Mas também os sinais provenientes de Viena eram pouco claros.
Freud, que em seu artigo Por que a guerra? (1932, pp. 11/27) de-
clara-se incondicionalmente engajado no pacifismo, seguiu a ascen-
são do Nacional-socialismo de forma sarcástica e irada, porém
subestimando a sua real brutalidade. Em 10 de junho de 1933, ele
escreve para Maria Bonaparte: "...que o bolchevismo admitiu
ideais revolucionários, enquanto o hitlerismo é reacionário, seme-
lhante à ideologia da Idade Média. Não tendo mais grande força
vital, parece-me que este mundo está fadado ao declínio" (Jones,
1957, p. 217).8 Nesta frase temos claramente sua opinião, mas tam-
bém a sua resignação.

A passividade de Freud, sua hesitação, sua recusa em deixar
a Áustria a tempo, a importância que dava à neutralidade da Psicaná-
lise, tudo isso deu margem, ao que nos parece, a falsas interpre-
tações. Em seus compromissos assumidos com as repartições na-
zistas, Boehm podia se reportar a Freud e a Anna Freud, já que
os sinais vindos de Viena eram muito dúbios e podiam ser inter-
pretados de várias maneiras. É lógico que temos que ter em mente
que Freud, como também afirma Anna Freud no texto antes men-
cionado, pertencente à minoria judia perseguida e insultada, não
queria comprometer os colegas "arianos" com a desgraça judia. Uma

8 Freud, na época, estava com 77 anos e marcado pelo câncer.
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Solidariedade teria que partir, na realidade, dos psicanalistas "aria-
nos", como, de fato, ocorreu mais tarde, por parte dos analistas
holandeses.

Ernest Jones, presidente na época da IP A, também não pode
ser isento de responsabilidade ativa na submissão da Psicanálise na
Alemanha. Ele participou, tanto com sua presença como também
como conselheiro, das reuniões que decidiram a "arianização" da
-diretoria da DPG, em 1933, e na eliminação de todos os judeus
•como membros da Sociedade, em 1935. Seu encontro com M. H.
Gõring, em 1936, traçou a incorporação da DPG ao Instituto Gõring.
As táíicas e a escapatória de formar compromissos, de Jones, po-
•diam com toda razão justificar a sua atuação, mas, se fizermos um
julgamento completo da atitude dos psicanalistas remanescentes na
Alemanha, não podemos, de forma alguma, ver somente o lado
negativo. Existem fatos que não podem ser modificados, como a
incorporação na organização do Estado nazista (Front de Trabalho
Alemão, Conselho de Pesquisa do Reich), a submissão ao racismo,
a denúncia dos psicanalistas judeus e a transformação da Psicaná-
lise em psicoterapia à serviço da "Saúde do Povo", abrindo mão
totalmente de seus princípios de crítica cultural e de suas implica-
ções. Também percebe-se, pelos documentos a que temos acesso, que
os freudianos do Instituto Gõring somente iam de encontro às exi-
gências nazistas até o ponto em que se ainda lhes permitisse exer-
cerem sua profissão sem serem molestados. Dentre os membros do
"Grupo de Trabalho A", somente um era filiado ao Partido, Eckart
von Sydow, que aceitava trabalhos encomendados pela SS, de na-
tureza políticar9 Todos os outros se restringiam ao tratamento de
pacientes e à atividade didática.

Quando, em 1938, Míiller-Braunschweig perdeu a simpatia da
Gestapo, Gõring mostrou uma outra faceta e, por influência sua,
puderam-se evitar consequências mais graves para os psicanalistas.
Por outro lado, ele mostrou-se também um disciplinador rigoroso:
dissolvida a DPG, passou a ser chamada "Grupo de Trabalho A".
Após a descoberta da atividade de resistência de Rittmeister em
1942, também esta denominação foi proibida, mas foram permi-
tidas ainda as "Noitadas de Exposição sobre Casuística e Terapia".
Certamente, os psicanalistas poderiam ter aliviado seu destino se
tivesem "caído de joelhos", ingressando para o Partido. Eles não
o fizeram, isso pode compensar sua atuação no início dos anos 30.

9 Os dados de Cocks são provavelmente verdadeiros já que teve acesso
ao Docwment Center americano em Berlim.

Com exceção de terem que usar a "língua escrava" e não po-
derem se reportar a Freud, os freudianos trabalhavam baseados nos
princípios psicanalííicos. As demonstrações de acordo com os acon-
tecimentos da época também eram poucas. Talvez o exame e a
indicação terapêutica da Sra. Kalau von Hofe, feitos para a filha de
um oficial da SS, possa ser visto como uma prestação de servi-
ço à SS. Por outro lado, o diagnóstico e as indicações de trata-
mento deste caso, bem descrito por Cocks, parecem ser psicanaliti-
camente correios. O1 cuidado médico para com a filha de um mem-
bro da SS não nos parece desonroso. A Sra. Kalau von Hofe, entre
outros, defendeu abertamente a noção psicogenética da homossexua-
lidade, contra a doutrina biológica predominante na época, demons-
trando coragem civil, podendo assim ajudar também a uns poucos.

Apesar das obras de Freud terem sido trancadas por M. H,
Gõring no "armário dos venenos", não se pôde evitar que fossem
emprestadas de forma particular e circulassem entre os membros e
candidatos do Instituto (comunicação verbal de Ursula Laessig) .10

Com o fim da guerra, o grupo psicanalítico pôde se reconsti-
tuir em Berlim. Após intensas lutas internas e desentendimentos,
tomou a forma de DPV, filiada à IP A. Este grupo conseguiu pre-
servar a fsua identidade psicanalítica. Até que ponto as humilha-
ções e derrotas sofridas tiveram consequências sobre a sua própria
imagem consciente e inconsciente, isto, até hoje, nos é obscuro.

Bibliografia

Bannach. H.J. (1971) : Die wissenschaftliche Bedeutung dês alten
Berliner Psychoanalytischen Instituís. Psyche, 25, 242—254.

Baumeyer, P. (1971) : Zur Geschichte der Psychoanalyse in Deutsch-
land. Z. f. psychosom. Med. und Psa., 17, 203—240.

Boehm. P. (1978) : Schriften zur Psychoanalyse. Munchen (Olschlã-
ger) 301—310.

Brainin, E., und Kaminer (1982) : Psychoanalyse und Nationalsozialis-
mus. Psyche, 36, 989—1012.

Clark, R. W. (1979): Sigmund Preud. Frankfurt/M. (S. Pischer)
1981.

!0 Veja-se também as Memórias de Wilhelm Bitter (Pongratz, 1973,
p. 40). Ele cita por várias vezes o freudiano Ewald Roellenbleeck, que
intensivamente colocou-o em contato com a obra de Preud.



Cocks, G. C. (1975): Psyche and Swastika. "Neue Deutsche Seele-
nheilkunde" 1933 bis 1945. Masch.schr. Diss., Ann Arbor/Lpndon
(Xerox Univ. Microfilms).

Dahmer, H. (1972) : Wilhelm Reichs Stellung zu Freud und Marx.
Psyche. 26, 208—247.

— (1973): Libido und Gesellschaft. Studien iiber Freud und die Freu-
dsche Linke. Frankfurt/M. (Suhrkamp), 1982.

Drãger. K. (1971) : Bemerkungen zu den Zeitumstánden und zum
Schicksal der Psychoanalyse und der Psychotherapie in Deutsch-

• land zwischen 1933 und 1949, Psyche, 25, 255—268.
Finkie.kraut, A. (1980) : Der eingebildete Jude. Munchen (Hanser)

1982.
Freud. S. (1933): Warum Krieg? GW XVI, 11—27.
Hartjiian, F. R. (1976): KarI Landauer (1887—1945). In: M. S. Berg-

mann und F. R. Hartman (Hg.) (1976) : The Evolution of Psy-
choanalytie Technique. New York (Basic Books), 59—61.

Henseler, H., und A. Kuchenbuch (Hg.) (1982) : Die Wiederkechr von
Krieg und Verfolgung in Psychoanalysen. Ulm/Berlin.

Hermãnns, L. M. (1982) : John F. Rittmeister und C. G. Jung. Psyche,
S6, 1022—1031.

Hufaer, W. (1977) : Psychoanalyse in Õsterreich seit 1933. Wien/Salz-
burg (Geyer).

Jones. E. (1957) : Das Leben und Werk von Sigmund Freud. Bd. III.
Bern/Stuttgart/Wien (Huber) 1062.

Jung, C. G. (1934): Zur gengenwârtigen Lage der Psychotherapie.
Zentralbl. f. Psychother., 7, 1—16.

— (1934a): Brief an Wolfgang Kranefeldt v. 9. 2. 1934, Int. Rev.
of Psa., 4 (1977), 377.

Kater, M. H. (1979) : Hitlerjugend und Schule im Dritten Reich. Hist.
Z., 228, 609 f. Zit. in: Volk und Gesundheit. Heilen und Vernichten
im Nationalsozialismus. (Tubinger Vereinigung fur Volkskunde)
1982, 14.

Kemper, W. W. (1973) : Selbstdarstellung. In: L. J. Pongratz (Hg.)
(1973) : Psychotherapie in Selbstdarstellungen. Bern/Stuttgart/Wien
(Huber). 259—345.

Lockot, R, (1981) : Das Schicksal der Psychoanalyse im Nationalsozialis-
mus. Unveroff. Man.

Lohmann, H.-M. (1980) : Psychoanalyse in Deutschland — eine Karriere
im Staatsapparat? Ansichten von jenseits dês Rheins. Psyche, 3Í,
945—957.

Maetze, G. (1976) : Psychoanalyse iii Deutschland. In: Die Psycholo-
gie dês 20. Jahrhunderts, Bd. 2. Zurich (Kinder), 1145—1175.

Mitscherlich, A., und F. Mielke (1949) : Medizin ohne Menschlichkeit.
Dokumente dês.

Muller-Braunschweig, C. (1948) : Skizze der Geschichte der Deutschen
Psychoanalytischen Gesellschaft von 1936—1947. Protokoll der Gene-

>; raiversammlung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft von
17.4.1948.

;74

Pongratz. L. J. (Hg.) (1973): Psychotherapie in Selbstdarstellungen.
Bern/Stuttgart/Wien (Huber).

Reichmayr, J., und E. Wiesbauer (1978) : Das Verhaltnis von Sozial-
demokratie und Psychoanylise in õsterreich zwischen 1900 un 1938.
In: W. Huber (Hg.) (1978): Beitrâge zur Geschichte der Psychoa-
nalyse in õsterreich. Wien/S'alzburg (Geyer), 25—60.

Schur, M. (1972): Sigmund Freud. Leben und Sterben. Frankfurt/M.
(Suhrkamp) 1973.

Thomâ, H. (1963/64): Die Neo-Psychoanalyse Schultz-Henckes. Eine
historische und kritschc Betrachtung. Psyche, 17, 44—128.

75



Adendo

O ensaio chama a atenção, de modo decisivo a meu ver, para
o falo de que a divisão entre ciência/ideologia, ou as diversas parti-
cipações no campo científico (por exemplo, freudiano l não-freudia-
no) não são capazes de dar conta inteiramente do que acontece na
Psicanálise.

O que se observa, e se faz o mesmo nos outros ensaios deste
livro, é que os psicanalistas brigam entre si, mas terminam perma-
necendo na mesma organização, a IP A. E que nenhum deles se pro-
põe pensar sobre o que mantém esta coesão institucional e o desejo
comum de pertinência.

Enfatizando a questão da Clínica Social de Psicanálise (cujos
dados mais extensos estão no livro de Cocks), seria importante para
os brasileiros tomarem contato com a questão. Pois, se em algum
momento, referindo-se aos psicanalistas alemães, se diz que consti-
tuíam "uma geração de psicanalistas politicamente cegos", isto não
os impediu de elaborar a Clínica Social. Por que? Isto estava fora
da política de controle social e psíquico? Sabe-se que a concepção
nazista oficial era de que a saúde não era uma prerrogativa indivi-
dual, mas um dever de todos e uma tarefa política. Seria possível
pensar as questões da Clínica Social fora deste parâmetro?

Cocks mostrou que a Psico-higiene era fundamental no Nazis-
mo. Por mais que se louve a resistência teórica dos psicanalistas ale-
mães, é preciso que se pense no que se faz das Clínicas Sociais, hoje
ampliadas pela Previdência Social.
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Contudo, por relação a outros pontos mais importantes, (e que
elaborei no meu ensaio), os dois autores, depois de receberem uma
série de cartas com informações distintas, escreveram outro ensaio
(Hans-Martin Lohman e Lutz Rosenkõtter, "Nocheinmal: Psy-
choanalyse in Hitlerdeutschland", Psyche, 12, Frankfurt, 198j), onde
refazem muitas de suas posições, através de três questões:

l*) Como teria sobrevivido a Psicanálise de modo autónomo, se
ela teve que se inscrever no Goring-lnstitut? Se o Instituto era o
órgão oficial do regime nazista (lembremo-nos, era o "Instituto ale-
mão para Pesquisa psicológica e Psicolerapia"), ele não poderia
existir fora da política oficial da uniformização (Gleichshaltung). Fa-
zer de Góring apenas o "Papi" ou o "Papai Noel" parece algo bas-
tante cruel para os que estiveram em oposição ao Nazismo. E nos
fazer de idiotas, a todos.

2®) Havia uma proibição aos opositores do Nazismo de perten-
cerem à organização na Áustria. Havia uma "proibição de partici-
par", para os membros e candidatos da WPV. Esta "proibição" foi
estabelecida pelo psicanalista Paul Fedem. Isto é o que se pode de-
nominar de auto-uniformização. E há que perguntar: desde 1933,
que Psicanálise havia na WPV?

3?) Enquanto os ensaios da Psyche procuram preservar o papel
e a importância de Cari Muller-Braunschweig (relembro que
ele foi o 1.° presidente da DPV, Sociedade que queria estabelecer
uma diferença com a DPG, dita nazista), os autores transcrevem
uma carta de Muller-Braunschweig para Richard Sterba (membro da
WPV), datada de 4 de maio de 1938 (relembro que em 20 de março
de 1938 a WPV foi anexada à DPG). Miiller-Braunschweig lembra
a Sterba que ele é agora membro anexo da DPG, e fala de alguns
pontos que é necessário cumprir: contornar a teoria freudiana, afas-
tar os membros judeus da Sociedade, arianização da direção do Ins-
tituto de Viena, autorização similar para as diversas escolas psico-
terapêuticas, integração do que restou da WPV no Goring-lnstitut,
para salvá-la. Mas, como se perguntam os autores: "O que havia
então para salvar, quando tudo já estava entregue e perdido?". Ter-
minam o ensaio mostrando como esta tática era também a que se-
guiu o então presidente da IP A, Ernest Jones. A IP A não teve uma
posição anti-nazista, como se pode depreender de algumas de suas
publicações oficiais posteriores à guerra.

C.S.K.
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GEOFFREY C. COCKS

Psicanálise, Psicpterapia
e Nacional-socialismo

Tradução: LYA LUFT

.;- Faz agora 50 anos que Hitler subiu ao poder. O alcance desse
fato,, pode-se medir, entre outros, pela avalanche de exames e aná-
lises que desde então se dedicaram ao Nacional-socialismo. Ainda que
alguns historiadores tenham duvidado da necessidade de maior inte-
resse pelo tempo do Nazismo, não existe até aqui sinal de que o inte-
resse, científico e popular pelo Terceiro Reich tenha diminuído. Mas
apesar — ou, e talvez por causa — de toda essa atividade, nossa com-
preensão da história da Psicanálise na Alemanha nacional-socialista
.permaneceu muito precária, até alguns anos atrás.

< O verdadeiro destino da Psicanálise sob Hitler não cabe den-
tro de conceitos como "extermínio" (Jones, 1957) nem como "sal-
vação" (Boehm, 1978), como feito em algumas concepções ante-
riores. Conforme demonstraram estudos recentes (Cocks, 1975; Hu-
ber, 1977; Zapp, 1980; Lockot, 1981; Lohman e Rosenkõtter, 1982;
Brainin e Kaminer, 1982), a história da Psicanálise na Europa Cen-
•tral entre 1933 e 1945 é muito mais complexa do que admitem os
porta-vozes dos psicanalistas emigrados à força, bem como dos que
permaneceram na Alemanha.

'J Existiu, e existe, segundo recentemente indicaram Brainin e
Kaminer, (1982), entre os psicanalistas, uma grande resistência con-
tra admitir-sè o fato traumatizante de que a Psicanálise foi "inte-
grada" no sistema nacional-socialista. Superar essa resistência é par-
te da tarefa psicológica abrangente que mais ou menos todos os ale-
mães enfrentam em relação ao Terceiro Reich (Mitscherlich c
Mitscherlich, 1967). A própria Psicanálise exige que a memó-
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ria não seja tão seletiva assim. Por exemplo, acontece que psica-
nalistas e psicoterapeutas nos dois Estados alemães veneram, por
ser tão consoladora, a figura de mártir de John Rittmeister, que de
1939 a 1942 dirigiu a Policlínica do Instituto Alemão para Pesquisa
Psicológica e Psicoterapia em Berlim (Kemper, 1968; Hermanns,
1982). Rittmeister morreu nas mãos da SS, por participar de um
grupo de resistência que pertencia à rede de espionagem da Rote Ka-
pelle (Orquestra Vermelha). Embora o pensamento e ação de Ritt-
meister mereçam admiração, relatos hagiográficos sobre sua vida cor-
rem o perigo de desviar a atenção das questões complexas e etica-
mente duvidosas, em matéria de serviços psicanalíticos em favor do
Estado nacional-socialista. Assim como a Psicanálise, também a pes-
quisa histórica pede um retraio mais completo do passado.

Da perspectiva do historiador, a história da Psicanálise sob Hi-
tler precisa ser inserida num contexto profissional e político. O con-
texto profissional é a evolução global da Psicologia médica e Psi-
coterapia alemã nos séculos 19 e 20, que de certa forma atingiu um
clímax importante entre 1933 e 1945. Estamos bastante bem infor-
mados sobre alguns aspectos dessa evolução, muito abrangente, atra-
vés de novas análises, como a recepção de Freud e da Psicanálise
pela Medicina alemã reinante entre 1903 e 1907 (Decker, 1977;
1982), e, de modo mais geral, sobre História da Psicoterapia e Psi-
canálise na Alemanha de 1914 até o presente, em especial no que
diz respeito a conflitos e mudanças na relação entre a profissão mé-
dica e a Psicologia médica durante o Terceiro Reich (Pongratz, 1973;
Cocks, 1975). A análise da situação dos psicoterapeutas sob o Na-
cional-Socialismo se move na linha de uma pesquisa atual, muito in-
teressada na situação interna da Alemanha nacional-socialista, e
especialmente em grupos profissionais e académicos como os psicó-
logos (Geuíer, 1982), historiadores (Heiber, 1966; Losemann, 1977),
e físicos (Beyerchen, 1977).

Todos esses trabalhos revelam que a história de indivíduos e gru-
pos sob o Nacional-socialismo não pode ser simplesmente colocada
nas categorias de opressão, resistência e colaboração. Elas afirmam
que o Estado hitlerista, embora tenha, com trágico resultado, con-
seguido mobilizar toda uma poderosa nação, com todas as suas fon-
tes sociais, económicas e militares, em favor da guerra e do exter-
mínio, era simplesmente monolítico em palavras e ações (Broszat,
1969).
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A chegada de Hitler ao poder em 1933 teve, como em quase
todos os campos da vida alemã, efeitos dramáticos também no cam-
po da Psicologia médica. Para a profissão como um todo, a conse-
quência mais óbvia e dolorosa foi o êxodo de médicos, que eram
judeus ou simplesmente adversários do novo regime. O Instituto Psi-
canalítico de Berlim, primeiro no mundo em sua categoria, sofreu
grandes perdas em membros e candidatos, e em 1936 foi desfeito
como instituição independente. A anexação da Áustria levou, em
1938, à dissolução da Associação Psicanalítica de Viena e de seu
Instituto, e forçou o próprio Freud a passar, no exílio de Londres,
seu último ano de vida. Em lugar do clima, muitas vezes exagerada-
mente conflituado mas produtivo da ciência, que psicanalistas, psico-
terapeutas, psicólogos e psiquiatras tinham conseguido instituir na
Alemanha, apareceram protestos de lealdade intensos, mas vazios,
em relação ao Nacional-socialismo e ao compromisso de se criar
uma "nova doutrina alemã de cura espiritual", no espírito da "nova"
Alemanha (Gõring, 1934).

Mas ao mesmo tempo — fato que até aqui não foi percebido •—
abriu-se uma chance supreendente para os que tinham permanecido
lá. Uma série de médicos e leigos menos conhecidos, que se haviam
dedicado a toda sorte de psicoterapias, incluindo a Psicanálise, obti-
veram, com uma confluência de várias circunstâncias, uma oportuni-
dade inusitada de desenvolverem sua clínica profissional, e aumentá-
la. Mesmo no auge da perseguição e propaganda nacional-socialista,
manteve-se um alto grau de continuidade profissional. Mais ainda: de-
vido a uma série especial de circunstâncias, a partir de 1933, esses
psicoterapeutas puderam assegurar-se uma posição e possibilidade de
ação institucional sem paralelo antes ou depois na Alemanha.

Análises da história da ciência concentram-se em geral nos pen-
sadores e sistemas pioneiros que colocaram marcos na evolução de
sua especialidade. Mas também uma transferência da perspectiva para
aqueles períodos e personalidades que preenchem o espaço ao lado e
entre os gigantes do intelecto e os atos pioneiros, pode fornecer im-
portantes conclusões sobre a formação de um sistema de pensamen-
to, e dar uma perspectiva mais ampla na sua percepção. Entre os
psicoterapeutas do Terceiro Reich, cuja existência e destino por si
já merecem a atenção do historiador, encontram-se determinados in-
divíduos e escolas de pensamento que fomentaram o processo da apli-
cação e consolidação de múltiplas concepções profissionais, em um
grande espectro de estilos, e em variados planos, mas com o objetivo
comum de prosseguir no desenvolvimento de sua disciplina. Aqueles
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que ficaram, antes e depois disso, fiéis aos modernos mestres da Psi-
cologia médica, no campo teórico e prático, deram as mais importan-
tes colaborações para o desenvolvimento de seu ainda jovem ramo
profissional. Os outros, de sua parte, que perseguiam ideais nazistas
óbvios, tornando-os fundamentos de seu trabalho, trouxeram, como
era de se esperar, muito menor contribuição nesse terreno. Se foi
especialmente a tarefa prática de explorar a chance de uma afirmação
profissional que animou os psicoterapeutas que continuavam na Ale-
manha, suas experiências podem servir como exemplo e modelo para
o caudal de ideias científicas que atravessaram mentes e tempos, e
representam a zona mediana contínua da história humana, o solo so-
bre o qual se realizou a formulação e a aplicação de tais ideias.

O1 enraizamento da psícoterapia alemã em tradições de pensa-
mento romântico, que se formaram nos dois séculos precedentes, trou-
xe desde o início um parentesco potencial entre conceitos fundamen-
tais psicoterapêuticos e os ideais tão anunciados dos novos governan-
tes, A sensação, assim alicerçada, de uma concordância geral, alimen-
tou, em muitos a ilusão de existir uma Psicoterapia genuinamente "ale-
mã", fortaleceu a duvidosa ética de uma ingenuidade "apolítica" e
favoreceu o chauvinismo cultural, que ajudou, em muito, a aplainar
O; caminho dos nacional-socialistas e seus colaboradores. Mas os pou-
cqs psicoterapeutas alemães que estavam realmente, ardentemente,
convictos do valor do Nacional-socialismo para a evolução do pensa-
mento, saíram de mãos vazias.

Do ponto de vista das ideias, o Reich de Hitler foi praticamente
estéril. Gerou, porém, figuras imaginárias que lançavam sombra mas
não iluminavam nada. Os nacional-socialistas não queriam o escalpelo
afiado e habilmente manejado das ideias, e sim a clava grosseira do
racismo; o martelo das bruxas em vez da lâmina de Ockham. Certa
vez essa situação foi singularmente formulada por Franz Wirz, relator
de assuntos universitários do Partido Nacional-Socialista, que, numa
reunião de 26 de abril de 1936 teve de lidar com as objeções, tradi-
cionais mas amedrontadas e "leais", de alguns psicoterapeutas alemães
contra Freud. Wirz explicou nessa ocasião que ele e o Partido não
rejeitavam tanto a Psicanálise como ciência, mas seu exercício feito
por judeus, e acrescentou: — "Ora, todos nós sabemos que a reação
de Wasserman foi descoberta por um judeu, mas ninguém na Alema-
nha será louco a ponto de não empregar mais essa reação". (Boehm,
19,78, p. 303).

, O que acontecia na Alemanha Nazista não era um combate de
idé.ias, muito menos um combate vitorioso, mas uma mobilização de-
cidida de todos os meios disponíveis sob o signo de uma concepção
nebulosa e subjetiva de missão racial. Esse pragmatismo nasceu da
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falta de reformas específicas, baseadas em alguma ideologia sensata,
cresceu na massa de antigos marginais colocados no caminho para
cima, que subitamente se lhes abrira — bem como na confusão dos
paladinos, vassalos, aduladores e servos de Hitler — e foi recoberto
pelo lema poderoso do "espírito alemão".

A história da Psicoterapia no Terceiro Reich é notável porque
ofereceu aos que dela participavam uma chance consciente de desen-
volver seu ramo profissional. Nessa medida, sua interpretação não se
pode limitar à variadade de uma psicoterapia "nacional-socialista".
Tampouco se ocupa, como tantas outras, especialmente com ações e
omissões que produziram o Nacional-socialismo, que o apoiaram ou
toleraram. Por fim, ela também deve renunciar à justificação ou jul-
gamento moral e ético dos psicoterapeutas, e a avaliar a medida de
sua responsabilidade histórica com relação ao surgimento e ações dos
nacional-socialistas. Ao contrário, o que um relato desses pode mos-
trar e explicar, é o avanço dos psicoterapeutas no establishment mé-
dico, e muitas vezes contra a oposição dele, durante os anos de 1933
a 1945; o que deve ser descrito é o curso, por vezes perigoso, que
aqueles médicos e leigos seguiram entre as estruturas, então caóticas,
do Partido e do Estado.

Um exame dos psicoterapeutas alemães sob Hitler, que avança-
ram como marginais profissionais e académicos em direção de uma
definição, é prova de sua identidade e capacidade profissional, for-
nece um retraio bastante dinâmico da situação dos grupos profissio-
nais académicos na Alemanha Nazista. A perspectiva com isso ampli-
ficou-se e muito mais do que nas representações comparativas de dis-
ciplinas maiores e mais bem estabelecidas, que se movem em relação
à ignorância e opressão nacional-socialistas, nas dimensões mais ra-
sas de colaboração ou resistência. Para compreender esse trecho da
história da Psicoterapia, não basta a ponderação tradicional, que
acentua especialmente o efeito depravador do Nacional-socialismo so-
bre ideias e pessoas.

A evolução da Psicoterapia como profissão foi fomentada e apres-
sada pelos acasos do sistema de governo nacional-socialista. Estudoá
mais antigos sobre o Terceiro Reich, em partciular quando tocam <
destino de intelectuais, professores universitários e grupos profissionais
académicos, sublinham a ruptura, isto é, mais ou menos o fim daquele
trabalho e pensamento fecundo, pleno de significado, ou autonomia.
Certamente a Medicina, como outras esferas académicas, perdeu mui-
tos de seus melhores teóricos e praticantes, com a subida de Hitler
ao poder. Mas a história da Psicoterapia na Alemanha, apesar da
perda de algumas de suas melhores cabeças, revela, antes e depois de
1933, uma continuidade da orientação teórica, do exercício profissio-
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nal, e da política de sua profissão, que ilumina muito mais do que
apenas uma página suja na crónica do furor destrutivo nacional-
socialista.

Com a fundação do Instituto Psicanalítico de Berlim, em 1920,
a Alemanha se colocara ao lado de Viena na ponta daquela orienta-
ção inaugurada por Freud e sua escola, na moderna Psicologia médica.
A: "ascenção da Psicanálise na década seguinte fundamentava-se em
boa parte nos sucessos psicanalíticos no tratamento das neuroses da
Primeira Guerra Mundial, que os psiquiatras militares de formação
tradicional tinham abandonado como enigmas. Pelas experiências da
guerra, uma série de jovens médicos da Alemanha fora instigada a se
dedicar à Psicoterapia e promover seu desenvolvimento como ramo
profissional dentro de um establishment médico que constava ainda
quase unicamente de diagnósticos e tratamentos puramente somáticos.
O-primeiro impulso para tais esforços partira do movimento psicana-
lítitío, no qual os ideais médicos e filosóficos da filosofia natural ro-
mântica alemã haviam passado por um renascimento — ideais que
formavam um grande contraste com a tradição materialista e positi-
vista da Medicina e Psiquiatria universitárias alemãs.

Em 1926 os psiquiatras Robert Sommer e Wladimir Eliasberg
fundaram a Sociedade Médica Geral de Psicoterapia. Essa orga-
nização internacional deveria ser uma reunião de todos os mé-
dicos que na sua prática médica usassem uma ou outra espécie de
Psicoterapia. Dois anos depois criou-se como órgão oficioso da
sociedade uma revista que recebeu em 1930, o título "Jornal
Central de Psicoterapia". Entre os membros notáveis da socieda-
de estavam Alfred Adler, Cari Gustav Jung, Frieda Fromm-Reich-
mann, Hans von Hattingberg, Gustav Richard Heyer, Karen Hbr-
ney, Ernst Kretschmer, Erwin Liek, Felix Deutsch, Georg Groddeck,
Fritz Kiínkel, Kurt Lewin, Ernst Simmel, Joharines Heinrich Schultz,
Leonhard Seif, Viktor von Weizãcker e Harald Schultz-Hencke.
A DPG negou reconhecimento à Sociedade Médica Geral de Psico-
terapia, pois ela incluía analistas "doidos", que o próprio Freud re-
jeitara, e representantes de outras orientações psicoterapêuticas não-
ortodoxas, cujas posições básicas não eram aceitáveis para psicana-
listas.

Depois do triunfo do Nacional-socialismo em 1933, os membros
da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia viram-se ameaçados de
dois lados: de um lado, pela acusação obstinada de parte dos novos
governantes, de que a Psicologia era uma invenção "judia"; de ou-
tro, pela declarada política do Partido, de submeter a seu controle
todas as camadas da sociedade alemã.
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Quanto ao aspecto ideológico, sugiram os mais intensos e pa-
tológicos ataques de parte do notório inimigo de judeus de Nurem-
berg, o "Gauleiter" franco Julius Streicher. Além do pornográfico
Stiirmer ("o turbulento"), Streicher, junto com Heinrich Kill, editava
o folheto "Saúde do Povo Alemão em Sangue e Solo" (Deutsche
Volksgesundheit aus Blut una Boden), que apresentava e divulgava
as concepções nacional-socialistas de "Saúde e Raça". Já no primeiro
número inaugurava-se uma coluna permanente com o título "Papel
dos judeus na Medicina", com um enfurecido ataque à Psicanálise.
Esta era descrita como "envenenamento espiritual" judeu,

"cujo resultado final rouba o derradeiro apoio ético de alma
; do paciente que luta por dominar sua vida instintiva, empur-

rando-a para a concepção asiática do 'aproveita, pois ama-
nhã estarás morto!' E isso foi também provavelmente o ob~
jetivo, talvez a tarefa de Freud, pois ele se coloca dignamen-
te ao lado dos outros objetivos judaicos, de ferir a raça nór-
dica no seu ponto mais sensível, a vida sexual". 1

Para Streicher, a Psicanálise era um objetivo particularmente
adequado, pois lhe possibilitava não apenas lançar todo o seu ra-
cismo sanguinário contra um intelectual judeu eminente, mas tam-
bém, ao mesmo tempo, como fazia no Stiirmer, explorar o tema da
sexualidade. O cartum de Fips que acompanhava o artigo mostrava
um judeu, caricaturado à maneira cliché, como psicanalista, e uma
paciente ariana loura que se queixa de dor de cabeça. No curso das
associações livres cai a palavra "punhal", e o analista se levanta de
um salto, e oferece à mulher sua solução pessoal para as carências
sexuais de sua vida de casada.

Do ponto de vista de organização, os psicoterapeutas reagiram
à usurpação do poder em setembro de 1933, formando a Sociedade
Geral Médica Alemã de Psicoterapia, um subgrupo separado, nacio-
nal, da Liga internacional, cujo presidente era naquele tempo C. G.
Jung. Mathias Heinrich Gõring foi eleito líder da seção alemã; era
um neurologista de Wuppertal, que há muito tempo trabalhava como
psicoterapeuta. Foi uma decisão inteligente, que obteve logo a con-
cordância do Partido nacional-socialista e da burocracia médica esta-
tal, pois Gõring era primo do Primeiro-Ministro nacional-socialista da
Prússia, Herman Gõring. Sob a proteção do nome Gõring, e não sob a

I "A Psicanálise do Judeu Sigmund Freud". Saúde do Povo Alemão
em Solo e Raça,. 1933, l, p. 16.
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competência do ambicioso chefe médico do Reich, Gerhard Wag-
ner, floresceu então a Psicoterapia alemã até 1945.

Os psicoterapeutas dirigidos por M.H. Gõring cuidaram de
obter uma base institucional segura para o ensino, prática e divul-
gação da nova profissão. Além disso, o próprio Gõring, junto com
alguns de seus colegas, tinha visões ingénuas de uma espécie de sín-
tese das escolas de pensamento dominantes no campo da Psicologia
médica, transformando-as numa Psicoterapia decididamente "alemã".
Ironicamente, a Seção Médica do Ministério do Interior do Reich
sugeriu que o grupo de Gõring se unisse ao que restava do Instituto
Psicanalítico de Berlim. Essa anexação permitiu aos psicanalistas não-
judeus que continuavam na Alemanha prosseguirem com seu tra-
balho nos locais em que o tinham feito até então, e conseguiu, para
•os psicoterapeutas da Sociedade Médica Geral, financeiramente ne-
cessitada, as possibilidades de manterem um Instituto. No fundo, era
Uma dupla ironia: não apenas uma autoridade nazista facilitava a
sobrevivência da Psicanálise, a desprezada "ciência de judeus", mas
também os psicoterapeutas da Sociedade Médica Geral tirariam pro-
veitos da aliança que lhes fora prescrita, numa medida que ultra-
passava em muito as vantagens práticas de um empreendimento
comum.

Assim, finalmente, em 1936, Gõring conseguiu instalar em Ber-
lim um instituto próprio: o Instituto Alemão de Pesquisa Psicoló-
gica e Psicoterapia, que rapidamente recebeu o nome abreviado 'de
"Instituto Gõring". Nos três primeiros anos de sua existência, o Ins-
tituto se financiou especialmente com as colaborações de seus mem-
bros. Com o irrompimento da guerra em 1939, porém, começou a
receber muito dinheiro do Front de Trabalho Alemão, que — além
de seu impulso geral e expansão — estava interessado em utilizar a
especialização ali concentrada para fins de psicologia industrial. Sua
atividade também foi apoiada pela Luftwaffe, tanto na doutrina como
na prática e pesquisa. Além disso, havia relações de cooperação com
várias autoridades do Partido, e do Estado, com as organizações da
Previdência Social e do Ministério da Saúde. O Instituto e uma sé-
rie de membros seus tinham contatos profissionais permanentes com
a Juventude Hitlejrista, com a Liga das Moças Alemãs, com a Po-
lícia Criminal do ~Reich, com a sede da SS e alguns nomes importan-
tes da hierarquia nazista. Essa crescente rede de serviços e ajuda
mútua possibilitou por fim que o Instituto abrisse filiais em Muni-
que, Stuttgart, Diisseldorf, Wuppertal e Frankfurt.

O Front de Trabalho, apesar de toda aquela riqueza, era uma
composição esponjosa, pouco confiável como fonte de dinheiro e
centro de controle. Por isso, em 1942, Gõring conseguiu que o finan-

I

f ciamento do Instituto fosse grandemente aumentado por contribui-
ções do Conselho de Pesquisa do Reich, que não por acaso chegara
naquele mesmo ano a ter como dirigente Hermann Gõring. Em ja-

• neiro de 1944 o Instituto teve seu nome mudado para "Instituto
• para Pesquisa Psicológica e Psicoterapia no Conselho de Pesquisa

do Reich". A anexação formal aconteceu no contexto dos demais
esforços do Marechal-do-Reich, de assegurar os bastiões de seu poder
pessoal contra os avanços de Goebbels e seu programa de guerra to-
tal. Com esse passo, o Instituto atingiu um status governamental ofi-
cial: a Psicoterapia chegara ao auge de sua identidade profissional
sob o Nacional-socialismo. Embora só existisse até 1945, o Instituto
Gõring significou um degrau único e importante na evolução da Psi-
coterapia na Europa Central. Mas antes de considerarmos os deta-
lhes, dessa história singular, é preciso comentar rapidamente algu-
mas das condições que a cercavam.

II

Numa definição ampla, Psicoterapia é tratamento, redução e
cura de perturbações psíquicas através de vários, procedimentos, cuja
abrangência vai de formas simples de aconselhamento e estímulo, a
rituais culturais complexos, e teorias científicas altamente diferen-
ciadas. Num conceito mais restrito, a Psicoterapia, segundo o que se
tornou historicamente, abrange aquelas teorias e métodos de trata-
mento que compreendem as perturbações psíquicas como crises da
totalidade física e espiritual do organismo humano em seu meio-
ambiente, e não como manifestações de um mau funcionamento fi-
siológico do cérebro ou do sistema nervoso. Os objetivos da pre-
sente análise correspondem à definição estrita: ela leva em conta
o fato de que no curso do século 19, quando grande parte das pes-
quisas sobre o funcionamento do cérebro e sistema nervoso eram
estimuladas e marcadas pelo positivismo científico, as discussões teó-
ricas e metódicas em torno da constituição de corpo e alma assumi-
ram uma intensidade particular.

Esses debates eram mais veementes na Alemanha do que em ou-
tra parte qualquer. Havia aqui uma série de médicos e leigos que

. em grande parte como consequência do movimento freudiano, com
a retomada e divulgação do velho conceito romântico de alma.,—
criticavam acerbamente a orientação, somática da Psiquiatria univer-
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sitária dominante. Essa crescente oposição intensificou-se com a
Primeira Guerra Mundial, que, como já foi dito, confrontava os
psiquiatras do Exército com manifestações que suas teorias fisica-
listas não podiam explicar, e seus métodos laboratoriais não elimi-
navam.

Em particular, a Psicanálise obteve notável impulso, devido à
bem sucedida aplicação no tratamento das neuroses de guerra. Os
anos vinte produziram na Alemanha uma série de grupos que, en-
tre os médicos, lutavam pelo conhecimento do jogo de alternâncias
entre corpo e alma. O grupo mais importante foi a Sociedade Mé-
dica Geral de Psicoterapia. Quando foi fundado seu Instituto, sob
a direção de Gõring, para estimular a Psicoterapia como ramo inde-
pendente, essa Sociedade incluía tanto a Medicina como a Psicologia
geral, e obtinha suas teorias e técnicas de um amplo espectro de
disciplinas das Ciências naturais e espirituais.

Indicou-se acima que a instalação do Instituto Gòring naquele
período foi tanto mais significativa porque o terror nacional-socialista
fizera emigrar muitos grandes nomes da Psicologia médica — na
sua maioria judeus. Assim, a história da Psicoterapia sob o Nacional-
socialismo não foi marcada por espetaculares progressos teóricos,
mas por um processo de consolidação profissional, e correspondente
aceitação pela opinião pública e pelos médicos em geral, embora me-
nos rapidamente.

Um fator que favoreceu esse processo foi certamente a tradição
romântica, na qual se baseavam tanto os nacional-socialistas quanto
a maioria dos psicólogos-médicos alemães. Mais decisivo ainda para
o desenvolvimento profissional da Psicoterapia alemã nas três dé-
cadas que antecederam a metade do século foi o fato de que o Ins-
tituto Gõring, na execução de sua tarefa de harmonizar os interesses
do indivíduo com a ordem social reinante, preferia a Psicoterapia
à Psicanálise.

Os psicoterapeutas reunidos sob seu teto ofereciam uma série
ampla de curas de apoio, em geral rápidas, destinadas a promover
a adaptação de um indivíduo satisfeito e produtivo na sociedade.
Esse objetivo, que aparecia especialmente no trabalho de homens
como J.H. Schultz, Leonhard Seig e Gerhart Scheunert, concordava
obviamente com a norma nacional-socialista do indivíduo subme-
tido à sociedade ("o proveito geral vem antes do proveito indivi-
dual"), e trouxe vantagens diretas, imediatas, para os psicoterapeu-
tas recém institucionalizados.

Também trouxe a Psicoterapia para um contato mais estreito com
grande número de clínicos gerais práticos, que desejavam ampliar seu
instrumental com aquelas formas simples de tratamento psicológico.
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A Psicanálise, em contrapartida, com seu forte caráter didático, sua
maior duração e sua fundamental tomada de partido pelo indivíduo
contra a sociedade, não era acessível a esses círculos, mesmo onde
estivessem dispostos a ignorar as objeções tradicionais divulgadas
entre os médicos alemães, desafiando a sua recente execração pelos
nazistas, fundamentada no racismo.

Embora, porém, os psicoterapeutas alemães se afastassem ofi-
cialmente de Freud sob a dominação de Hitler, a teoria e praxis
freudianas, especialmente depois da "mudança terapêutica" dos neo-
freudianos, tornara-se uma parte demasiadamente relevante da nova
Psicologia médica para poder ser totalmente afastada — Franz Wirz
disse isso com o maior descaramento. Assim também a Psicanálise,
desonerada pela saída dos analistas judeus, e protegida pelo nome
Gõring, assegurou-se uma posição importante num Instituto que não
apenas tinha sucesso na manutenção mas no estímulo de quase to-
das as espécies de psicoterapias médicas e não-médicas.

.De modo algum, pois, o Nacional-socialismo destruiu a Psico-
terapia, ao oprimi-la inescrupulosamente, ou tornando-a escrava mu-
da de sua própria confusa ideologia. Muito ao contrário, a história
da evolução da Psicologia médica na Alemanha, modificada pela
dinâmica estrutural da ditadura marrom, produziu um campo de for-
ça que ofereceu à Psicoterapia depois de 1933 uma oportunidade
sem igual de sobrevivência e desenvolvimento profissional. Foram
especialmente quatro fatores os que trabalharam juntos nessa direção.

Primeiro falor. a mera existência de um grupo de psicoterapeu-
tas qUe procuraram o crescimento e ampliação da praxis desse novo
ramo profissional no campo da Medicina.

Segundo fator: a crónica confusão organizatorial na qual se rea-
lizava a mobilização, não-planejada, e muitas vezes precipitada, do
Estado e do Partido sob Hitler.

Terceiro fator: o interesse ideológico e pragmático dos nacional-
socialistas na Psicoterapia e Psicologia. Junto com uma preocupação
maciça pela "saúde do povo", os nacional-socialistas consideravam
uma Psicoterapia e Psicologia arianizadas um meio importante para
assegurar a lealdade e produtividade do povo alemão. A fascinante jo-
vem disciplina parecia-lhes uma encantadora síntese de uma herança
romântica com uma (segundo eles) tarefa fundamental da Psicologia
.médica: lidar com as qualidades internas dos seres humanos. Com
toda a sua fixação nos determinantes externos das raças, os nazistas
acreditavam que os arianos não se distinguiam apenas por sangue,
ossatura e cor de pele, mas também por qualidades internas impon-
deráveis, de caráter.
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O quarto fator a possibilitar o continuado impulso da Psicote-
rapia no Terceiro Reich foi a pessoa de Matthias Heinrich Gõrina.
?oi principalmente realização dele colocarem-se pela primeira vez
dinheiros públicos à disposição de ensino e exercício da Psicotera-
pia. O fato de que psicoterapeutas tenham gozado na Alemanha, du-
rante nove anos, de sucesso e status profissional, jamais superado
antes ou depois, deve-se à sua base institucional singular, que se ori-
ginava principalmente da influência e proteção do nome Gõring.
Apesar de sua própria ideia, forçada, de uma Psicoterapia "alemã",
sua ligação familiar com o primo Hermann, e sua dedicação nacio-
nalista conservadora para com Hitler e o Estado nacional-socialista,
Gõring jamais agiu com a Psicoterapia unicamente como "Gauleiter"
nomeado. Ao contrário: exatamente por um homem desses estar à
frente deles, os psicoterapeutas conseguiram uma autonomia que ul-
trapassava em muito o campo aberto pela mobilização superficial,
embora muitas vezes destrutivas, dos profissionais alemães pelos na-
cional-socialistas. Homem bastante tímido, que há muitos anos lutava
pelo desenvolvimento da Psicoterapia, Gõring deu ao Instituto a pos-
sibilidade de continuar trabalhando seriamente em todos os setores
da Psicologia médica, incluindo a Psicanálise.

Diante do resultado da junção de todos esses fatores, não é de
admirar que Karl Jaspers constatasse depois da Guerra: "Em 1936,
ao se fundar o Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica e Psicotera-
pia em Berlim, sob direção de M. H. Gõring, aconteceu algo fun-
damentalmente novo. A Psicoterapia deu um passo para se tornar ins-
tituição." (Jaspers, 1955, p. 46). Embora suas melhores cabeças lhe
tivessem sido roubadas, e ela fosse lançada num caos de forças que
lutavam entre si, a estrela da Psicoratepia ainda era muito favorável.

III

Por que essa singular história nunca foi relatada? A maior parte
das análises precedentes do Terceiro Reich veio de setores direta-
mente atingidos pela tirania e agressividade de Hitler. Como resul-
tado, acentuava-se constantemente a brutalidade evidente com que
Hitler e os nazistas tentaram dominar a Alemanha e Europa. Mas
agora que se abranda lentamente o choque direto pelos horrores do
Nacional-socialismo, a pletora de livros sobre o Estado policial na-
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cional-socialista, a política externa de Hitler e sua campanha bélica,
será substituída por livros sobre a história interna da Alemanha na-
cional-socialista.

Na agressão e opressão nacional-socialista para dentro e para
fora, o historiador podia reconhecer uma linha relativamente clara
de propósitos e ações. A estrutura de dominação e a política admi-
nistrativa e social do Terceiro Reich mostram, em contrapartida, um
quadro diferente. Em vez de uma confrontação direta de velho e
novo, status quo e reforma, ou Estado e Partido, encontra-se como
resultado da "revolução" nacional-socialista uma confusão de pro-
blemas, serviços, influências e objetivos ilusórios. As exigências fal-
sas de reforma dos nacional-socialistas logo se revelaram vazias, de
modo que ascensão e declínio, triunfos e fracasso dos mais diversos
órgãos da administração e governo do Terceiro Reich continuaram
sendo determinados por problemas e tentativas de solução pré-na-
cional-socialistas. Nessa confusão geral, o Instituto Gõring ficou
boiando numa obscura posição intermediária entre uma burocracia
do Partido e uma burocracia do governo, que estavam, elas mesmas,
em plena transformação, e em conflito recíproco.

Sob o efeito das experiências humanas e crimes de eutanásia, o
tema; da Previdência e Saúde na Alemanha nazista ficou praticamen-
te desconhecido (Mitscherlich e Mielke, 1949). Esse estreitamento
do Campo de visão é compreensível e justificado diante da maneira
côrtlb os nacional-socialistas trataram grupos de pessoas que eles pró-
prios declaravam seus adversários, mas seu resultado foi muito en-
ganoso. Por muito tempo pensara-se que a posição nacional-socia-
lista em relação à enfermidade psíquica se fundamentara apenas em
postulados biológicos. Segundo isso, a doença psíquica era para os
nacional-socialistas sinal de inferioridade racial. Um ariano puro
não poderia ser atacado por ela, de modo que medidas de manu-
tenção da saúde psíquica do povo alemão só se deviam orientar no
sentido de seleção e controle, não de previdência e tratamento.

É verdade que psiquiatras alemães de certa forma foram atraí-
dos para a propagação e execução da eugenia nacional-socialista,
isto é, para colaborar com impiedosa estigmatização daqueles que
por razões biológicas se excluíssem da comunidade do povo alemão.
Certamente os nacional-socialistas tentaram excluir todas as pessoas
que sofriam de graves enfermidades mentais herdadas ou incuráveis,
marcando-as, como aos judeus, como inimigos biológicos, colocando-
as sob quarentena, esterilizando-as e, finalmente, exterminando-as. Era
incontáveis pacientes psiquiátricos exercitaram a mesma crueldade
que aplicavam a seus inimigos políticos. Para Hitler e os nazistas, as
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raças estavam numa guerra de sobrevivência, na qual não podia ser
pedido nem concedido nenhum perdão.

Essa lógica impiedosa também é responsável pelo fato de que
os nacional-socialistas — ao contrário do comunismo soviético —
jamais usassem a clínica psiquiátrica como local de se guardar o ini-
migo político. Essa espécie de "psiquiatrização" dos dissidentes, ape-
sar de tanto ferir a dignidade humana, e de todos os maus tratos
que geralmente lhe aplica, ainda parte da possibilidade e o desejo
de uma melhoria. Embora, naturalmente, nesse procedimento mui-
tas pessoas, numa horrenda paródia de tratamento médico, sejam
trancafiadas para sempre, a diferença mencionada com o Nacional-
socialisino pode iluminar um aspecto da vida pública e profissional
no Terceiro Reich, que até aqui não mereceu nenhuma atenção. Por
mais que a Alemanha nazista e a Rússia soviética se assemelhem
como sistemas totalitários, suas ideologias são basicamente diferen-
tes. O Marxismo, com seu materialismo, é essencialmente racional, e
apela para a construção e asseguramento de sua sociedade iguali-
tária, para estratégias científicas — nesse caso, para uma Psiquiatria
que originalmente vem da Psicologia de Pavlov, e hoje se distingue
por uma decisiva orientação orgânica e química (Segai, 1975).

O Nacional-socialismo, em contrapartida, não tinha ideologia
, que merecesse tal nome; era um movimento com bases carismáticas,
não ideológicas. Para os nacional-socialistas, a voz do sangue, era
motivo suficiente para derramar em torrentes o sangue dos adversá-
rios. Diferentemente dos comunistas soviéticos, cujo sistema psiquiá-
trico, com seu determinismo racional, teoricamente não exclui de
tratamento, ou da ordem social, senão os casos absolutamente sem
esperança, os nacional-socialistas representavam um determinismo
biológico e social ilimitado, que privava a Psiquiatria, também teori-
camente, e previamente, de qualquer função oficial de reabilitação do
indivíduo.

Isso tudo, porém, não significa que os nacional-socialistas não
tivessem necessidade de Psicoterapia. No Terceiro Reich, como se
disse, havia um cuidado complementar com o bem-estar psíquico da
comunidade do povo, isto é, da maioria das pessoas que viviam na
Alemanha. E buscava-se na seguinte lógica: o critério racial-bio-
lógico servia apenas para aqueles casos psiquiatricamente definidos
de enfermidade genética que o novo regime assumira do anterior,
bem como para casos flagrantes de homossexualismo, e outras for-
mas de comportamento classificadas como desvios, as dos chamados
"associais" — que também deviam ser eliminados pela esteréliza-
ção ou extermínio — mas não se aplicava a arianos que sofressem
de conflitos neuróticos menores e mais difundidos: perturbações psí-
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quicas no interior da raça dominante, que, por definição, não podfetn
ser genéticas nem orgânicas. Daí se seguia que todos os sintomas seme-
lhantes num membro da comunidade alemã eram corrigíveis, desde
que se dirigisse corretamente a inata "vontade" alemã.

Externamente, os nacional-socialistas assumiram uma postura
contrária. Dirigiam-se contra a "ciência dos judeus", a Psicanálise, e
anunciavam uma superioridade natural da raça ariana — outra cir-
cunstância que dificultou o exame factual da Psicologia e Psicotera-
pia no Terceiro Reich. A verdade porém é que os nacional-socialistas
não puderam ignorar a necessidade de cuidado e ajuda psicológica
dentro e fora de suas próprias fileiras. Seu ponto de vista pragmá-
tico foi fortalecido pelo totalitarismo do domínio do Fiihrer, a vigi-
lância e educação para o cumprimento do dever, bem como o inte-
resse na produtividade humana, tanto no terreno civil quanto no mi-
litar. De certa forma, pode-se até dizer que a maneira pela qual .os
nacional-socialistas estimulavam e mantinham aceso o entusiasmo e
vontade do povo com o emprego de psicologia, era uma espécie de
Psicoterapia sem esse nome. Mas de qualquer modo, já que ina-
daptações e neuroses não se conseguiam excluir totalmente por ne-
nhuma ligação com organizações nazistas, propaganda e emprego
de psicologia, surgiu uma necessidade indiscutível do potencial da
Psicologia médica. Além disso não se pode esquecer que os nacional-
socialistas não estavam de modo algum imunizados contra uma ale-
gria quase infantil diante das façanhas de cientistas alemães. E tam-
bém a insistente nebulosidade do Nacional-socialismo, nascida de
uma profunda obsessão ideológica pelas forças elementares irracio-
nais da vontade coletiva e individual, favoreceu a Psicoterapia como
instituição.

Todas essas condições, reunidas, concederam à Psicoterapia (no
Terceiro Reich um espectro de ação muito maior do que até ali se
vira. Psicoterapeutas e psicólogos recebiam de fato a missão de fo-
mentar a saúde psíquica e capacidade de ação da grande massa dos
alemães, que aos olhos dos poderosos era esculpida na madeira-dé-
lei de uma nação guerreira. Assim, aconteceu que a Psiquiatria e a
Psicoterapia no sistema nacional-socialista receberam tarefas centrais
bem determinadas. Ao lado disso, é verdade, sublinhava-se a relação
complementar entre a biologia hereditária, a base pseudo-cientMca
da doutrina nacional-socialista de marcas raciais inalteradas, e aquilo
que os nacional-socialistas chamavam de "educação psicológica", e
alguns psicoterapeutas chamavam de "Psicagogia". Era essa, exata-
mente, a divisão de trabalho dentro da mobilização gerai da Medi-
cina, que, em 1940, Hans Reiter, um funcionário médico no Minis-
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tério do Interior do Reich, mencionou num seminário de psiquiatras
infantis. 2

Por causa do contraste, pode ser útil lembrar que a ima-
gem humana da psiquiatria soviética sempre foi marcada pela re-
pulsa contra o reconhecimento de impulsos inconscientes e irracio-

: nais, que abalariam a solidez da teoria do determinismo social. Por
isso, na União Soviética a Psicoterapia foi ligada e submetida à fun-
ção disciplinadora e recuperadora de uma Psiquiatria oficial, situada
dentro de uma administração de saúde altamente centralizada e par-
ciaL Com a derrocada do stalinistno, houve modificações, mas a
total rejeição da Psicanálise freudiana "burguesa" não diminuiu, e
a.Psicoterapia soviética limita-se de modo geral, ainda hoje, à apli-
cação auxiliar de formas de terapia, como sugestão e persuasão, bem

•como à aplicação de procedimentos fisiológicos como hipnose e trei-
namento autógeno (Segai, 1975, p. 504, 509-513). • •:•

Mas muitas coisas comprovam que toda a submissão do indi-
víduo ao estado ou sociedade, seja comunista ou fascista, se opõe a
ama previdência de saúde física ou psiquicamente eficiente. Sem
dúvida, aquelas pessoas na Alemanha que eram marcadas como ad-
versários políticos ou "de raça estranha", e por isso perseguidas,

.rhumilhadas e torturadas, eram particularmente sensíveis a uma sobre-
carga e colapso. Mas eram vulneráveis também aqueles indivíduos
mais sensíveis e lúcidos, entre eles muitos psiquiatras, psicanalistas
e; psicoterapeutas, que sofriam duramente com a terrível consciência
da depravação moral do regime sob o qual viviam e trabalhavam.
. .. Martin Gumpert, um homeopata emigrado, descreveu no exílio
o dilema sem saída de psicoterapeutas alemães que lutavam por sal-
var e recuperar pessoas que sem sua ajuda talvez estivessem perdi-
das, e faziam o possível para melhorar a saúde psíquica daqueles
"compatriotas", mas sabiam que mesmo essa última função "con-
trariava os fundamentos de toda a previdência de saúde civilizada,
que dizem que previdência e cuidado são as premissas centrais do
progresso social". Em seu livro, Gumpert tentou descrever e com-
provar o "colapso nervoso geral", "que pairava sobre a Alemanha
como uma nuvem escura" (Gumpert, 1940, p. 16-41). Sua análise
sofre, porque ele partilhava da ilusão, a seu tempo geral, da efetivi-
dade e regulamentação total do Estado nacional-socialista.

' Mas, na verdade, uma circunstância importante impedia um
controle constante e implacável de corpos e almas sob o domínio

2 Relatório do l"? Seminário da Sociedade Alemã de Psiquiatria in-
•fálitil e Pedagogia Curativa. Revista de Pesquisa, Infantil, 11)41, 49,

9.4

de Hitler. Especialmente antes do irrompimento da guerra, o Tercei-
ro Reich podia-se jactar não só de uma economia mas de toda uma
sociedade "de canhões e manteiga". Para preparação e proteção de
seu ataque político e militar em busca do poder na Europa, Hitler
julgara necessário recobrir a Alemanha com uma mistura de pre-
vidência social, medidas contra desemprego, expansão industrial,
rearmamento militar e retórica patriótica. E fez isso por medo de
que a moral no front da pátria pudesse desmoronar, como ele pró-
prio observara na Primeira Guerra. Foi essa preocupação, além da
ineficácia imanente do sistema de domínio nacional-socialista, que
permitiu que instituições de saúde trabalhassem, e até enriqueces-
sem.

Com as terríveis exceções nomeadas acima, o Estado nacional-
socialista garantia à sua população, realmente, certa medida de saúde
e satisfação. Ainda pelo fim da guerra, o Ministério do Exterior
britânico relatava que a saúde pública nacional-socialista funcionava
de modo notável. 3 O Instituto Gõring não apenas tratava grande
número de lesados de guerra; oferecia ajuda psicoterapêutica a uma
série de homossexuais, entre eles muitos membros das organizações
de juventude nacional-socialista, e executava pelo menos dois proT
jetos ordenados oficialmente: sobre homossexualismo e sobre éster
odlidade psicogênica. Sem dúvida, deve-se presumir que a eficácia
da Psicoterapia oferecida fosse reduzida pela tensão geral daqueles
anos, e especialmente pela incerteza de ambos os lados quanto ao
sigilo médico profissional, e as limitadas possibilidades de escolha
pessoal numa ordem social totalitária. Mesmo assim, com tudo. .o
que se diz sobre perturbações psíquicas entre os líderes nazistas, e
sobre a dinâmica histórico-psíquica da difusão e instalação do N&-
cional-socialismo na sociedade alemã, não temos provas seguras de
que neuroses e psicoses individuais tenham sido particularmente fre-
quentes no Terceiro Reich. Por mais difícil que seja obter constata-
ções fidedignas nesse terreno, podemos apelar para o resumo de Ri7

chard Grunberger:

"Quanto ao ónus nervoso geral, a situação do Terceiro Reich
agia de modo bastante ambivalente sobre o estado psíquico
do povo. Quase não há dúvida de que a subida ao poder pro-
vocou uma ampla melhora na saúde emocional. Isso não
foi apenas resultado da melhoria económica, mas se deveu ao
fato de muitos alemães se identificarem grandemente com os

3 Foreign Oífice and Ministry of Economic Warfare, Publie Health
(Londres, Outubro 1944). p. 229-256: G. Wiener Library, Londres.
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objetivos nacionais. Era como aquele efeito que as guerras
em geral têm no número de suicídios e depressões. (A Ale-
manha nazista registrou esse fenómeno duas vezes: em 1933..
e 1939). Mas ao mesmo tempo a sensação de vida mais in-
tensa, que vinha da constante estimulação de emoções de
massa, levou também a uma maior fraqueza pela bebida, fumo
e diversões." (Grunberger, 1971, p. 235).

A história da Psicoterapia como um todo no Terceiro Reich
até aqui foi facilmente obscurecida por um interesse unilateral no
forte movimento psicanalítico, e especialmente pela assustadora ^cer-
teza de que os nacional-socialistas teriam conseguido destruir a
Psicanálise na Europa Central (Jones, 1957, vol. 3, p. 222). Com
isso significou-se, tacitamente, que a ascensão do Nacional-socialis-
mo representou o fim da Psicologia médica na Alemanha, ou que
todas as outras orientações psicoterapêuticas teriam sofrido o mes-
mo destino. Mas a realidade histórica é mais complicada.

Com efeito, os nacional-socialistas não conseguiram acabar com
o 'exercício da Psicanálise no sentido estrito, nem da Psicoterapia no
sentido mas amplo, na Alemanha. A subida de Hitler eliminou Ber-
lim e Viena como centros psicanalíticos, e transferiu o ponto cen-
tral do movimento para Londres e Nova Iorque. Mas a Psicanálise
como método de tratamento sobreviveu entre os peritos da profis-
são, e participou das vantagens recíprocas que sua — na verdade,
forçada — cooperação com todas as outras linhas de pensamento
psicoterapêutico trouxe (Baumeyer, 1971).

Dentro de um sistema cheio de rachaduras e intrigas, que facti-
camente favorecia o crescimento da Psicoterapia como um todo, a
Psicanálise oferece um exemplo especialmente dramático de sobre-
vivência. Que ela tenha sobrevivido, em si já é importante, mas
porque o fez lança uma luz súbita sobre a arbitrariedade selvagem
das posições nacional-socialistas, seus planos e programas. A exis-
tência pública da Psicanálise acabou formalmente em 1938, e já em
fevereiro de 1936 o Ministério do Interior deixara claro que um
instituto psicanalítico independente jamais teria permissão para en-
sinar e praticar. Como a Psicanálise era, para eles, criação de um
— ou do — judeu, não podia ser tolerada como unidade autónoma.
Mas podia ser entregue nas mãos de representantes "confiáveis"
dessa especialidade, sob a égide do Instituto Gõring.

Talvez os nacional-socialistas esperassem, já que não dispunham
de quase nenhuma ou de pouca experiência no campo, que Matthias
Heinrich Gõring (ainda por cima um Gõring!) conseguiria para
eles uma Psicoterapia nazificada; mas essa esperança só foi pre-
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enchida numa medida muito limitada. Pois o "Novo tratamento es-
piritual alemão" permaneceu, na sua essência, o amálgama cos-
mético das várias orientações psicoterapêuticas existentes. A Psica-
nálise conseguiu assumir uma postura segura, embora um tanto de-
fensiva e subordinada dentro do novo Instituto, no qual havia, e
continuava havendo, tão extremadas diferenças, de natureza objetiva
e profissional, mas não de natureza política.

De resto, não se deve ignorar que Freud representava uma
fonte comum indispensável de todas as escolas psicoterapêuticas, por
maior que fosse a diferença entre elas. E as demais orientações teó-
ricas que se reuniam dentro dos muros protetores do Instituto co-
bravam seu tributo à praxis psicanalítica, na medida em que todas
elas estavam em oposição a experiências de psiquiatras como Kre-
tschmer, fazendo com que privilegiassem, finalmente, com o exercí-
cio da psicoterapia, apenas psiquiatras de formação médica.

Tais propósitos despertaram novamente um dos maiores receios
de Freud, que alguns anos antes fora o motivo principal para a sua
expressa defesa da análise feita por leigos. Sobre isso, como mostrou
Hannah Decker (1977), a opinião tradicional de que a Psicanálise
desde o começo sofrera resistência maciça de parte dos médicos ale-
mães é só parcialmente correta. E como a reação à Psicanálise na
verdade não fosse inteiramente hostil, mas apenas atingisse alguns
determinados aspectos do pensamento freudiano, antes de 1933 os
médicos demonstraram uma sólida base de interesse na Psicanálise,
e na colaboração com psicanalistas.

A teoria e praxis freudianas sobreviveram, assim, sob o Nacio-
nal-socialismo, apesar de toda a condenação, por dois motivos: pri-
meiro, o simples fato de que o pensamento psicanalítico se infiltrara
em quase todos os sistemas de teoria e praxis psicoterapêutica; segun-
do, era o próprio exercício inalterado da Psicanálise, em sua forma
ortodoxa e na forma neo-freudiana.

Até 1933 a Psicanálise não foi atacada só de fora, reconhecida
e adaptada, mas também foi transformada internamente. Esse pro-
cesso constante, como por exemplo o reconhecimento de Freud, iso-
ladamente, foi ignorado em geral pelos hagiógrafos psicanalíticos,
que se interessavam só pela pureza da doutrina. Sua convicção pré-
via de que a superioridade autónoma da doutrina psicanalítica fora
irreversivelmente corrompida pela associação prescrita com outros
modelos psicoterapêuticos, favorecia a imagem de uma rejeição unâ-
nime da Psicanálise, e de uma unânime opressão de seus represen-
tantes, e de seu exercício, depois de 1933; e assim, foi corresponsável
pela impossibilidae de se perceber sua continuidade como método,
e como poderoso fator de influência, entre 1933 e 1945. Associação,
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segundo essa postura, podia significar unicamente compromisso e
comprometimento. Essa avaliação tornou-se evidente depois da Se-
gunda Guerra Mundial, quando os psicanalistas alemães começaram
a ter dificuldades em seus esforços pela reentrada na IPA. Não por-
que os pudessem acusar de colaboração com os nazistas, mas por-
que se temia que, pela sua colaboração com outras escolas psicote-
rapêuticas, tivessem sacrificado sua integridade teórica (A. Freud,
1949, p. 186ss).

Da mesma maneira, a fragmentação dentro da Psicoterapia co-
laborara para termos apenas informações parciais sobre a história da
psicoterapia durante o período nazista. Exceto pelo medo de ser
lançado na mesma panela profissional com um grupo malvisto, o
caminho tomado pelos psicoterapeutas no Instituto Gõring foi con-
siderado um retrocesso. Essa postura levou à constatação de que
"fatos políticos depois de 1933 empurraram para segundo plano, por
muito tempo, a psicoterapia alemã, especialmente a Psicoterapia ana-
lítica" (Winkler, 1956, p. 288).

O clima intelectual opressivo produzido pelos nacional-socia-
listas, na verdade, causara um retrocesso quantitativo e qualitativo
do debate académico. O Jornal Central de Psicoterapia, que desde
•1929 aparecera mensalmente, cessou depois dos primeiros dois núme-
ros de 1933, e só foi retomado em dezembro. Depois disso, e até o
fim de sua existência em 1944, foram publicados anualmente entre
três e seis números. Ao mesmo tempo, reduzia-se a abrangência de
contatos e discussões interdiscisplinares. O 7° Congresso da Socie-
dade Geral de Médicos Psicoterapeutas, programado para 6 a 9 de
abril de 1933, em Viena, foi desmarcado, e um ano mais tarde se
realizou na Alemanha, em Bad Neuheim, com significativa redução
no número e importância de seus participantes.

Além do desgaste pela tarefa de demonstrar sua própria leal-
dade — o que o psicoterapeuta e fiel nacional-socialista Walter
Cimfaal chamou, curiosamente, ao explicar a interrupção do "Jor-
nal Central", de "participação na revolução nacional" (Cimbal,
1934, p. 141) — a situação da Psicoterapia era determinada por um
duplo medo: medo de uma espécie de prisão num clã que não ar-
rumara sua casa conforme desejo dos novos dominantes quanto à
ideologia e organização, e medo de ser absorvido por um rival ou
adversário mais forte, ou mais "leal" com esses dominantes. Um
dos efeitos disso foi certa redução no número de artigos, recensões
e relatórios publicados, nos três primeiros anos do Terceiro Reich.
em revistas médicas alemãs. Na revista "Progressos da Neurologia"
(Fortschritten der Neurolcgie), por exemplo, não se encontra em
1934 nenhum relatório de pesquisas no campo da Psicoterapia; Hans
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von Haítingberg escreveu um único no ano seguinte, e Arthur Kron-
feld só conseguiu colocar o seu em 1933, devido ao espaço de tempo
entre envio e impressão. Naturalmente a ocupação com a Psicaná-
lise regrediu ainda mais; assim, a "Revista de Pesquisa Infantil"
(Zeitschríft fiir Kinderforschung) não era a única revista especia-
lizada na qual esse conceito foi simplesmente apagado do registro
de títulos.

Uma "eliminação" tão cuidadosa de tudo o que mesmo de lon-
ge se identificasse com judeus não foi universal, mas característica
especialmente dos primeiros anos tempestuosos daquele regime. A Psi-
coterapia alemã também se apagava paulatinamente; por fim apagou-
se quase totalmente do debate científico internacional, sob o Nacio-
nal-socialismo. Diante desse imensurável prejuízo espiritual causado
pelo Terceiro Reich, é notável que a Psicoterapia, em doze anos de
tumulto, terror e guerra, pudesse continuar existindo, embora de ma-
neira tão precária, e continuasse a se desenvolver.

IV

Tendo diante dos olhos o nacionalismo destrutivo dos nazistas,
e os padrões fundamentalmente éticos dos procedimentos médicos,
parece imprescindível, ao menos em traços grosseiros, indicar as
condições históricas e culturais que determinaram a reação de inte-
lectuais e académicos alemães ao Nacional-socialismo. Nesse con-
texto também serão mencionadas brevemente algumas questões éticas
que se ligaram à decisão dos psicoterapeutas, de prosseguirem com
sua praxis no Terceiro Reich.

Como membros da camada culta, e produtos do sistema uni-
versitário alemão, os psicoterapeutas se inseriam naquela tradição es-
pecífica de pensamento tão importante para a história da moderna
Alemanha. O período do idealismo alemão, entre 1770 e 1830, for-
neceu o fundamento espiritual do nacionalismo alemão que tomou
forma na luta contra Napoleão — um encontro histórico, que con-
feriu ao pensamento alemão uma mudança de orientação militante
anti-ocidental, especialmente em relação aos ideais políticos da Re-
volução Francesa. Esse fato, junto com a continuação do particula-
rismo dos pequenos Estados, roubou à burguesia alemã ascendente
as chances de estender seu liberalismo da esfera económica para a
política.



O fracasso da revolução de 1848, e a consequente unificação
da Alemanha pela Prússia, selaram essa evolução. Sob a impressão
do sucesso da política real de Bismarck dentro e fora da Alemanha,
os liberais alemães se acomodaram de modo geral com uma posição
subordinada no autoritário Segundo Império. Grandes fortunas sur-
giram ao lado da venerada formação intelectual. Não apenas as ca-
madas de classe média recebiam de boa-vontade o lucro económico
de sua derrota política, mas apossavam-se do luxo "feudal" de uma
Alemanha prussificada.

A solução era dupla: de um lado, o cidadão culto podia as-
cender desdenhosamente sobre a política, como um terreno de gente
inculta, deixando-a nas mãos do governo; ao mesmo tempo podia
louvar o poder de seu Estado como um triunfo da profunda cultura
alemã sobre a civilização ocidental, materialista e mole. Essas ten-
dências chegaram ao auge em 1914, quando sólidos cidadãos ale-
mães foram para a guerra com a firme sensação de estarem lutando
por valores mais altos.

Nessa constelação o conceito de cultura tinha um papel cen-
tral. "Cultura" significava muito mais do que formação ou educa-
ção: significava um cultivo de toda a personalidade dentro de deter-
minado ambiente cultural. A imagem modelar expressa nesse con-
ceito era um derivado de tradição romântica, e opunha-se ao inte-
resse iluminista nos princípios do direito natural. Seu conteúdo ro-
mântico misturava-se também com traços do luteranismo conserva-
dor e crédulo na autoridade, e com o embotato movimento pietista,
voltado para dentro. Essa combinação não apenas provocou o que
Fritz Stern (1960) chamou de "o alemão apolítico", mas produziu
também na elite culta de funcionários do governo, juristas, médicos,
pedagogos etc., uma arrogância cultural e social singular, parecida
com o que Fritz Ringer descreveu (1969) como "mandarins ale-
mães".

O alicerce intelectual da Psicoterapia na Alemanha baseava-se
na Medicina romântica e na sua luta contra a Psiquiatria do século
19, que, com sua orientação estritamente somática, dominara a psi-
cologia médica alemã desde meados do século. Pouco depois de 1800r

a "maneira inglesa" de tratar racionalmente em instituições os doen-
tes mentais começou a aparecer nos estados alemães e na Áustria.
Isso aconteceu principalmente pela iniciativa de Johann Christian
Reil, contemporâneo do francês Philippe Pinei, que libertara os lou-
cos de suas correntes simbólicas, e também das reais. No meio do
século, a confiança do Iluminismo na força do pensamento come-
çou a instalar-se na ciência médica alemã. Pioneiros dessa nova pos-
tura na Alemanha e Áustria foram fisiólogos como Johannes Miiller,
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Emil Du Bois-Reymond, e Erast Bríícke, além do patologista Rudolf
Virchow, o psicólogo Wilhelm Wundt, e os três grandes psiquiatras
Wilhelm Griesinger, Theodor Meynert e Emil Kraepelin. Du Bois-
Reymond e Briicke, junto com outros, foram incluídos na chamada
"Escola de Helmholtz".

Hermann von Helmholtz defendia um materialismo decidido, e c
primado da experiência e da observação — em uma palavra: o clás-
sico método científico. No campo da Psiquiatria, foi Griesinger
quem levou a disciplina da instituição hospitalar para a Universida-
de. Meynert concentrou-se nas enfermidades do cérebro frontal, zom-
bou de seu aluno Freud, e morreu depois de ter-se confessado, ao pai
da Psicanálise, como caso de histeria masculina.

Kraepelin exercia um efeito pessoal particularmente intenso.
Sua maneira de pensar representava uma doutrina psiquiátrica que
derrotara a dureza arrogante da unificação prussiana da Alemanha.
Como Bismarck passou por cima dos liberais fracassados de 1848, as-
sim também a "política real" da clínica psiquiátrica universitária teve
só desprezo pelos conceitos confusos, brandos e compreensivos da
Psicoterapia. Típico desse ambiente foi o neurologista Wilhelm
Erb, pioneiro da terapia de eletrochoque na Alemanha — método
que Freud pôde constatar como absolutamente inócuo na maioria
dos casos de neuroses. Mas quanto mais claro ficava que a catalo-
gação de Kraepelin das enfermidades mentais não oferecia uma in-
formação definitiva sobre a natureza e a variedade das enfermidades
psíquicas dos pacientes, tanto mais espalhava-se a orientação "psi-
cológica" nas fileiras dos psiquiatras.

Psiquiatras do século 20 iminente, como Ernst Kretschmer e Ro-
bert Gaupp, passavam cada vez mais a encarar o ser humano como
uma totalidade de corpo e alma. Assim deram parte do estímulo
para a pesquisa da psique humana, que aproximou a Psiquiatria, ao
menos alguns de seus praticantes, paulatinamente, de uma perspec-
tiva psicoterapêutica.

Contraste muito elucidativo com a situação na Alemanha vê-se
ao observar o papel liderante dos psiquiatras suíços Adolph Meyer,
Auguste Forel, Eugen Bleuler e Cari Gustav Jung no desenvolvi-
mento da Psicanálise e da Psicoterapia. Sem paralelo foi também a
inspiração e ensinamento que Freud recebeu do clínico francês Jean-
Martin Charcot, que, ao contrário dos psiquiatras alemães, levava
a histeria a sério.

Mas as tropas psiquiátricas da "Psiquiatria imperial alemã"
(Alexander e Selesnick, 1966, p. 214), que foram ao campo de ba-
talha em 1914, ainda combatiam a enfermidade como invasão exter-
na num sistema saudável, e não a neurose, desequilíbrio interno
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entre psicodinâmica, meio-ambiente e história. A realidade depressa
abalaria as afirmações dos psiquiatras, de que as perturbações men-
tais tinham origem orgânica. A "histeria", segundo a terminologia de
então, tornara-se produto da guerra. Especialmente o fato de a maior
parte dos atingidos vir da retaguarda, ou ter sido atacada pela doen-
ça durante longos intervalos entre batalhas, solapou a confiabilidade
de psiquiatras que levianamente diziam ter reconhecido modificações
corticais sob o impacto dos combates.

A Primeira Guerra Mundial, as neuroses de guerra e o cons-
tante fomento da Psicanálise, marcaram o último ato da crise na
Medicina psiquiátrica do século 19. Na tradição psiquiátrica, sim-
plesmente não havia mais lugar para um dado como forças instin-
tivas inconscientes do comportamento humano; mas a incapacidade
de práticos e teóricos em lidar com resultados psicopatológicos dos
fatos de 1914 a 1918, melhorou a possibilidade de uma compreensão
alternativa da vida humana espiritual.

Os incessantes ataques de psiquiatras contra a Psicanálise fo-
ram eles próprios efeito de medo profissional. O esfacelamento da
estrutura científica do alto da qual psiquiatras e psicólogos acadé-
micos podiam examinar, classificar e receitar, foi uma notável amea-
ça para os diagnósticos seráficos e cómodos de enfermidades men-
tais graves. As perturbações psíquicas já não podiam ser simples-
mente o resultado de mecânica e hereditariedade, isolados de emo-
ções e influências ambientais, que são comuns a todos. Essa ameaça
atingia os alicerces pessoais e profissionais. O1 horror com que muitos
membros da profissão psiquiátrica reagiram ao destaque que a teoria
de Freud conferia à sexualidade, manifestava seu próprio desconforto
em relação à universalidade desses instintos, e ao doloroso reconhe-
cimento da ambivalência humana.

A separação entre sujeito e objeto comprovava a profunda e
antiga influência do dualismo cartesiano sobre o pensamento psi-
quiátrico. O psiquiatra era cientista, e como tal ligado à matéria atra-
vés do cerimonial das experiências. Seu ethos empírico estava na
melhor tradição racionalista do séc. 18 e positivista do séc. 19.
Nele espelhava-se também a certeza, nascida do Iluminismo, de que a
ciência era o caminho infalível para a melhoria das condições de vida
humana. Essa imagem humana não deixava espaço para uma noção
tão "acientífica" como a do inconsciente. A Psiquiatria assumia de
Descartes o dualismo de alma e corpo, aproveitando a doutrina, dele
desviada, de um paralelismo psicofísico, para afirmar o primado dos
processos orgânicos. Assim todos os esforços de analisar a alma
passavam por simplesmente acientíficos. Du; Bois-Reymond resu-
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mira nas palavras "Ignoramus et ignorabimus — não o sabemos
e jamais viremos a sabê-lo" (Decker, 1977, p. 46), a postura meca-
nicista de rejeitar todas as tentativas de inserir sutilmente elementos
"filosóficos" ou metafísicos no exame dos processos cerebrais. O que
Deus separou, o homem não devia unir.

Esse empirismo mecanicista descompromissado da Psiquiatria
alemã servia na verdade para manter firme a tradição idealista.
Pelo seu rigoroso afastamento de todo o interesse médico romântico
na causa última, teleologia e posturas humanas, a profissão psiquiá-
trica deixava o reino da alma para filósofos e teólogos, e declarava
sem perspectivas qualquer tentativa de transcender o que se podia
constatar fisiologicamente.

Com isso os psiquiatras do séc. 19 seguiam as pegadas de Kant,
e sua separação entre o que o conhecimento racional alcançava ou
não. Mas, passando além de Kant, julgavam iconoclastia atraver-se
a questionar o sagrado conceito de alma. Freud, em contrapartida,
por mais materialismo que possa haver em sua teoria da psicodinâ-
mica, afastava a pesquisa do comportamento humano da presunção de
que o homem é a soma de suas partes fisiológicas, levando-a para
uma compreensão da interação de alma, corpo e ambiente social.
Isso não era simplesmente uma Filosofia com roupas novas, o que
ficou dramaticamente comprovado nas altas possibilidades que uma
praxis construída em cima disso prometia colocar em mãos da buro-
cracia militar da Europa Central.

Em 28 e 29 de setembro, realizou-se em Budapeste o 59 Con-
gresso Internacional de Psicanálise, pela primeira vez assistido por
representantes dos governos alemão e austríaco. Tinham sido atraí-
dos pela notícia do bem sucedido emprego de métodos psicanalíticos
na redução e cura de neuroses de guerra. Psicanalistas famosos como
Karl Abraham, Max Eitingon, Ernst Simmel e Sandor Ferenczi, ti-
nham apresentado experiências clínicas valiosas sobre o problema,
e havia planos para instalação de clínicas psicanalíticas em vários cen-
tros da Alemanha e Áustro-Hungria (Jones, 1957, vol. 2, pp. 238,
300-303). O cessar-fogo de novembro de 1918 adiantou-se à concre-
tização desse programa, mas o conceito da vida inconsciente da
alma no ser humano, e a técnica de seu tratamento, tinham conse-
guido, como nunca antes, atenção e confirmação pública.

Bem antes de Freud e da Primeira Guerra Mundial, porém, filó-
sofos e médicos alemães já tinham demarcado o terreno do incons-
ciente humano. A filosofia naturalista romântica destacou, nas pe-
gadas do panteísmo místico e do monismo de Friedrich W.J.V.
Schelling, a unidade fundamental de toda a vida. Médicos do começo
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do séc. 19 desenvolveram um interesse por vezes obsessivo no reino
do irracional e da vida emocional, defendendo com isso, segundo
juízo de Decker (1977, p. 28),

"Convicções que hoje parecem bem diferenciadas — por
exemplo, a ideia de um conflito interno; a ideia do ser hu-
mano como unidade biopsíquica; a presunção de que 'paixões'
violentas, quando não canalizadas, podem causar colapso da
personalidade; quê ideias podem ser simbolizadas e expres-
sas em reações físicas; a ideia de que existe um incons-
ciente."

Foi esse interesse "mentalista" e filosófico com a alma que os
psiquiatras universitários alemães rejeitaram na segunda metade do
século 19.

As noções de inconsciente e da unidade de corpo e alma po-
dem ser seguidas na história da Medicina até Heráclito no séc. 6 an-
tes de Cristo. Como Rosseau mais de dois mil anos depois, Herá-
clito acreditava que a razão era comum a todos os seres humanos,
mas não constituía sozinha a peculiaridade do ser humano. Na Anti-
guidade, esse conceito do indivíduo como sistema unilateralmente bio-
lógico em vez de um composto mecânico de partes autónomas ga-
nhou mais e mais terreno, especialmente na doutrina de Galeno so-
bre o efeito recíproco dos órgãos. As duas orientações principais
da Psicologia, porém, entre as quais o séc. 19 traçaria uma linha
clara, só apareceram no século 16. O impulso fisiológico, descritivo
e empírico para isso, foi dado por Francis Bacon; de outro lado,
o esforço de considerar os motivos, do comportamento humano inde-
pendentemente de fatores somáticos se expressou na obra do huma-
nista religioso espanhol Juan Luis Vives, e do médico da Basileia,
Theofrastus Bombastus von Hohenheim

Esse último, que latinizou seu nome para Paracelso, foi um dos
principais críticos da perseguição às bruxas. De maneira aventureira
e assistemática, ele imaginava "a personalidade humana como uma
unidade constituída de partes espirituais e materiais, estreitamente li-
gadas com a alma" (Alexander e Selesnick, 1966, p. 119).

Nos meios nazistas Paracelso passava por uma figura legendária,
e por sua luta em favor de uma saúde natural, e seu emprego do
alemão em vez do latim como língua escrita, foi estilizado como pre-
decessor cultural e científico da ideologia nacional-socialista. Em
1943, o diretor Friedrich Wilhelm Pabst criou uma bombástica ver-
são de sua vida.
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O pensamento de Paracelso, de que no microcosmo de cada ínx
divíduo se espelha o macrocosmo, também está na Monadologia de
Leibniz, que presumia a existência de uma força vital irredutível.
Vendo o ser total como uma unidade biológica, Leibniz contradizia,
a noção cartesiana do ser humano como máquina sem alma.

O movimento romântico alemão do fim do séc. 18 e começo?
do séc. 19 festejava a tradição holística. Enquanto o inglês Thomaz
Hobbes pensava poder-se identificar por meio da Matemática e das
Mecânica uma unidade de corpo e alma, Goethe acentuava o reina
soberano e abrangente da Natureza, cujo sensorium commune
seria o ser humano. Os românticos redescobriram o vitalismo do
filósofo Georg Ernst Stahl, que declarara haver em todo sistema
vivo uma força que lhe conferia suas capacidades e qualidades
específicas, diferenciando-o dos corpos inanimados. Essa força vital
não podia ser mecanicamente conceituada; era fundamental e ir-
redutível, inatingível para a comprovação científica.

Essa unidade do género humano com a Natureza fora postu-
lada por Schelling; representante da mesma visão era o médico
e pintor Cari Gustav Canis. Caras determinava a Psicologia como
ciência da evolução da alma, do inconsciente para o consciente.
Seguia-se que no tratamento de doentes mentais devia-se dar im-
portância à cura do indivíduo total, não às partes isoladas, ou ór-
gãos. A esse princípio — e sua posterior glorificação no meio
nacional e cultural alemão — pertenceu também a singular digni-
dade filosófica e religiosa que ele conferia à psique; foi, entre ou-
tros, esse elemento que no século 20 tornou tão sedutora para os
psicoterapeutas alemães de tendência romântica a doutrina de Jung.

Carus e seu livro de maior influência, "Psique. Para uma his-
tória da Evolução da Alma" (Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte
der Sede) (1846), tornaram-se fonte de inspiração importante para
Gõring e outros psicoterapeutas do Terceiro Reich. Muito impor-
tantes foram também as obras de dois outros pensadores românti-
cos do começo do séc. 19, que seguiam a mesma corrente de Carus:
Cari Wilhelm Ideler e Ernst von Feuchtersleben. Esse último, em
especial, com sua "Dietética da Alma" (Diãteíik der Seele), de
1838, dizia que as enfermidddes mentais eram doenças da persona-
lidade como um todo, e sublinhou a necessidade de uma psicoterapia
"educativa".

Para M. H. Gõring, Feuchtersleben, além de Leibniz, Carus e
outros, foi testemunha histórica da riqueza de uma tradição psico-
terapêutica genuniamente alemã, e a consequente inaptidão relativa
do engano mecanicista de Freud quanto ao inconsciente humano.
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A tradição romântica chegou ao ápice com a "Filosofia do In-
consciente" (Philosophie dês Unbewussten), de Eduard von Hart-
mann (1869). Depois tornou-se subterrânea, limitada a alusões das

, obras literárias de Goethe e Dostoiévski, e da filosofia de Nietzsche,
enquanto na superfície imperava o período do positivismo cientí-
fico e da nosologia psiquátrica na Medicina. Assim, também Nietzs-
che tornou-se importante desbravador da moderna Psicoterapia na
Alemanha.

Embora a Psicologia médica na Alemanha e Áustria pelo fim
do séc. 19 fosse dominada pela Psiquiatria universitária, o interesse
psicoterapêutico não desapareceu inteiramente, entre os médicos. Ex-
ceto aqueles poucos psiquiatras que reconheciam o valor da Psicote-
rapia, a maioria dos médicos abertos à atividade era recrutada das fi-
leiras dos residentes e neuropatologistas. Residentes encontravam o
caminho para a Psicoterapia através da sua confrontação com per-
turbações psicossomáticas. A Neurologia, ciência do sistema nervo-
so humano, aparecera pela primeira vez na Inglaterra e França no
séc. 17, adonando-se do lema hipocrático de que o cérebro é o cen-
tro da loucura. No século 19, o trabalho dos neurologistas confe-
riu rigor científico à pesquisa das enfermidades mentais e colaborou,
com a afirmação da necessidade de um exame planejado da vida es-
piritual de cada paciente, para revolucionar o tratamento feito nas
'instituições. Essa renovação levou a uma compreensão que não se
obtinha na rígida orientação da Psiquiatria, de classificações estri-
tas e pesquisas genéticas. Na medida em que a Neurologia se ocupa-
va das funções do cérebro, também estimulava o exame das doen-
ças do sistema nervoso, isto é, a Neuropatologia.

Pelo fim do séc. 19, a Psiquiatria também tirou vantagens do
entusiasmo terapêutico de patologistas desbravadores como Adolph
Meyer. Mesmo que a Neurologia, especialmente na Alemanha, per-
manecesse uma subdivisão da Psiquiatria, cada vez mais médicos se
especializavam nesse ramo específico, para depois trabalharem na
praxis de Neuropatologia. Nesse contexto é esclarecedor observar que
na Sociedade Médica Geral de Psicoterapia em/ou depois de 1936,
havia no Instituto Goring, em posições eminentes ou pelo menos ati-
vamente ocupados, 13 neurologistas especializados, 4 residentes, c
só 2 psiquiatras. 4

Boa parte desses médicos eram veteranos da Primeira Guerra
Mundial — outro fator que ligava sua experiência pessoal com a
tradição romântica. Muitos dos médicos alemães que lutavam nos

* Berlin Document Center: Reichsártzekammer.
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anos da República de Weiraar pelo reconhecimento da Psicoterapia
entre seus colegas de profissão, ainda tinham tido seu pensamento
marcado pelo embate de cultura e civilização quando haviam en-
frentado a guerra. Esse modelo de pensamento especificamente ale-
mão, do qual eram aficcionados particularmente os meios académi-
cos, era comparado no linguajar médico com a luta entre espírito e
alma. "Espírito" significava o pensamento ocidental materialista do
Renascimento, que vencera a plenitude e profundidade da cosmo-
visão medieval.

Pode-se supor com alguma razão que os membros da Socie-
dade Médica Geral de Psicoterapia — apesar da abrangência de in-
teresses, orientações e disciplinas médicas nela representadas —
mantinham uma postura básica conservadora, nacionalista (na sua
maioria protestante), ao contrário dos membros antes liberais, cos,
mopolitas (na sua maioria judeus) da DPG.

Muitos dos psicoterapeutas liderantes da Sociedade Médica Ge-
ral de Psicoterapia e do Instituto Goring tinham, sem dúvida, uma
posição conservadora, nacionalista e "apolítica", que a partir de
1933 pôde se desviar levemente, em variados graus de entusiasmo
e apoio pelo Nacional-socialismo. Há também alguns indícios de que
os médicos alemães daquele tempo tendiam, como um todo, para a
Direita política: entre todos os grupos profissionais académicos na
Alemanha, os médicos tinham a mais alta porcentagem (45%) de
membros do Partido em suas fileiras (Kater, 1979, p. 609 ss).

Apesar da informação de Kãthe Dráger, jovem membro do
grupo freudiano no Instituto Goring, de que não mais de 5% dos
membros do Instituto pertenciam ao Partido Nacional-socialista
(Drãger, 1971, p. 264), a partipação dos membros do Partido era
muito mais elevada entre os antigos líderes da Psicoterapia no Ter-
ceiro Reich, e na direção da Sociedade Médica Geral Alemã de Psi-
coterapia e do Instituto Goring. Dos 47 psicoterapeutas-chefes daque-
le tempo, 17 (36,2%) tinham entrado no Partido entre 1930 e 1938,
e^só muito poucos não pertenciam pelo menos a uma das organiza-
ções do Partido para médicos, assistentes sociais, professores ou pro-
fessores universitários.5

Essas tradições intelectuais obscureciam a problemática ética
da colaboração ou da concordância irresponsável com o Nacional-
socialismo, de um modo que ia muito além das complexidades cin-
zentas de qualquer estado moderno. Dentro da medicina alemã en-
contram-se variadas relações à subida de Hitler ao poder, desde a

5 Berlin Document Center: Arquivo Central do Partido Nacional-
socialista.
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emigração, especialmente a emigração foiçada dos judeus, até a co-
laboração ativa e feliz. A maior parte das reações individuais po-
rém, especialmente no curso do tempo, ficavam em algum lugar en-
tre essas duas. Ernst Kretschmer decidiu-se pela retirada na relativa
calmaria de uma clínica universitária. John Rittmeister, que volta-
ra do exílio suíço para assumir a direção da Policlínica do Instituto
Gõring, morreu na resistência. Havia colaboração em diversos graus
e formas: Johannes Heinrich Schultz, sempre "correto", estimulava
a Psicoterapia no quadro de seu próprio patriotismo militante, sem
.deixar uma severa postura profissional e apolítica. Gustav Henrich
Heyerj de personalidade insegura, entrou no Partido Nazista em 1937
— aparentemente por uma mistura de oportunismo, certo grau de
.concordância ideológica, e um desejo altruísta de fazer valer os va-
lores da Psicoterapia.

Além disso, o entusiasmo geral de 1933 teve um efeito especial
sobre os alemães "apolíticos". Entusiasmo — ou mero patriotismo
— especialmente depois de 1939 e da catástrofe de Stalingrado em
1943, que conseguia sufocar em germe qualquer crítica. Desde o
começo, o regime de Hitler também teve um traço de legitimidade,
e embora o sangrento expurgo nas SÁ de Ernst Rohm, em 1934, de-
vesse ter levantado algumas indagações quanto ao permanente bar-
barismo dos novos dominadores, também essa ação parecia assina-
lar uma derrota dos radicais do Partido. O expurgo fortaleceu assim
a cómoda convicção de muitos alemães, de que, se não os nazistas,
ao menos suas frases e ataques furiosos eram fenómeno passageiro.
De qualquer modo, o fato do alemão individual se submeter ao
Estado no exercício de sua profissão, facilitou aos nacional-socialis-
tas a repressão de críticos em potencial. Ao mesmo tempo, a ima-
gem notada e divulgada de um Fuhrer que pairava acima das zonas
inferiores da política, vinha ao encontro da repugnada má-vontade
com que a maioria dos alemães de formação tinha seguido a ex-
periência democrática materialista e ineficaz da República de Wei-
mar.

Gontrariamente a ela, o Partido nazista, que pegava seus mem-
bros e eleitores de fontes sociais e políticas heterogéneas, parecia
representar um movimento nacional, e não puramente político. Mes-
mo a política judaica nacional-socialista corria em surtos sempre in-
terrompidos por tréguas de calmaria. Com tudo isso, naquele tempo
era difícil reconhecer que a derrota da ala esquerda do Partido ini-
ciava um processo que levaria a Direita, na forma das SS, a se ins-
talar como central da política de expansão e extermínio de Hitler.
Para os psicoterapeutas do Instituto Gõring, essa evolução dos fatos
se personificou na figura de Leonardo Conti, chefe do Setor de Saú-
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\e do Reich de 1939 a 1945} que cons"truiu, do Ministério do Intc-

rior, um império médico, e cujas ligações com Hermann Gõring fi-
zeram dele um benfeitor relativamente generoso do Instituto.

Talvez muitas coisas tivessem sido diferentes se os psicotera-
peutas e académicos alemães tivessem pronunciado, todos juntos,
um decidido "Não", ou ao menos "Sem mim'". Mas o que na ver-
dade fizeram, jogou uma luz esclarecedora sobre a evolução profis.
sional e a estrutura organizacional da Alemanha nacional-socialista.
A história da Psicoterapia no Terceiro Reich não é tão imaculada,
mas também não é tão breve como aquela da Liga Psicanalítica dos
Países Baixos, que em 1941 se desfez, como protesto contra a dis-
criminação de seus membros judeus. Enquanto os habitante dos Pai.
sés Baixos enfrentavam um regime de ocupação de tempo de guerra,
os alemães lidavam com seu próprio governo; e a chance, não ape-
nas de sobrevivência profissional, mas até de progresso profissional
sob a proteção do nome Gõring, fazia a auío-dissolução parecer uma
alternativa nobre mas pouco atraente. O acaso de encontrar-se entre
os membros da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia um primo
de Hermann Gõring, tornava ainda mais difícil uma decisão em fa-
vor de princípios morais mais altos. Certa distensão da situação foi
provocada também pela saída "voluntária" de membros judeus,
que não queriam ser motivo de destruição da Psicanálise e da Psi-
coterapia.

Uma duríssima escolha enfrentavam os membros "arianos" do
Instituto Berlinense de Psicanálise, diante da perseguição e expulsão
de tantos colegas liderantes que eram judeus. Embora a inclusão
oferecida no Instituto Gõring pudesse ser considerada capitulação
face à nazificação do seu ramo, ao mesmo tempo abria uma pos-
sibilidade de ao menos poderem exercer a Psicanálise em interesse
dos pacientes, presentes e futuros, e manter viva a ciência médica em
geral. Razões muito sólidas também falavam contra uma dissolução
da Sociedade Psicanalítica, pois de qualquer modo os analistas leigos
não podiam recorrer a uma praxis médica para defenderem seu
sustento.

Embora os nacional-socialistas anunciassem de alto e bom som
a uniformização da sociedade alemã, a sua forma de dominação per-
mitia, até animava, junto com a nebulosidade de seu programa, uma
postura que se podia chamar "auto-uniformização". Esse processo era
reforçado pelo terror, que, para a maioria dos alemães, apenas es-
preitava ao fundo, fomentando receios de ficarem excluídos de al-
gum grande movimento popular. Entre os psicoterapeutas esse fe-
nómeno se manifestava mais claramente na hesitação da recém re-
batizada Sociedade Geral Médica Alemã de Psicoterapia em unir-se
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ao Instituto Berlinensc de Psicanálise. Dúvidas nesse sentido podem
dar impressão de serem apenas cautela sensata, pois a psicanálise
freudiana fora marcada pelos nacional-socialistas, oficialmente, co-
mo "não-alemã". Mas naquela época (1936) deve-se ter em conta
que os psicoterapeutas procuravam espaço para um instituto, apelan-
do para Gõring, e sofriam de grande carência económica. Foi afinal
um funcionário do Setor Médico do Ministério do Interior quem su-
geriu aos psicanalistas que se dirigissem a Gõring, oferecendo aos psi-
coterapeutas o espaço do Instituto Berlinense de Psicanálise, para
assim assegurar a sobrevivência dos psicanalistas "arianos" (Boehm.
1978, p. 303).

Embora a inicial hesitação de Gõring nascesse de sua visão
de uma psicoterapia "alemã" livre de influências judias e freudianas
(visão partilhada com outros), pelo menos esse acontecimento re-
vela eloquentemente que os nacional-socialistas tinham menos re-
ceio da Psicanálise do que os psicoterapeutas.

Tais observações forçam o historiador a levar em conta o fato
de que no Terceiro Reich o aspecto de dinâmica individual e grupai
da psique humana, defendido pela Psicoterapia e Psicanálise, não
fora abafada. Do ponto de vista ético, o processo de auto-uniformiza-
ção trouxe maior responsabilidade nos atos individuais, pois ainda
havia certa liberdade de opção. Mas no plano individual habitual-
mente não se .tratava de optar entre Bem e Mal, mas entre graus
de culpabilidade, misturados com ponderações sobre responsabili-
dade profissional e auto-afirmação nas circunstâncias daqueles tem-
pos.

O que se pode e deve censurar aos psicoterapeutas, assim como
a tantos outros alemães relativamente "bons", são especialmente
omissões "apolíticas", antes e depois do fenómeno Hitler. É verdade
que esses homens estavam inseridos numa tradição intelectual e cul-
tural que provocava neles certa benevolência pelo Nacional-socia-
lismo, seja entusiástica ou reservadamente, e não apoio franco ou
puro oportunismo.

As condições que provocaram o aparecimento de Hitler e sua
ascensão ao poder eram demasiadamente fortes e amplas para que
psicoterapeutas, depois do 30 de janeiro de 1933, pudessem ter mo-
dificado alguma coisa nesse fato. Os membros desse ramo profis-
sional eram mandarins de sua linha filosófica, mas não em sua po-
sição social ou autoridade. Por exemplo, não tinham prestígio nem o
poder dos ocupantcs de cátedras de universidades importantes. Tam-
bém não dispunham das universidades como refúgio ou bastião de
resistência. Por isso, deve lhes caber menos a acusação pelo entu-
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siasmo político ou silêncio depois de 1933, do que por exemplo em
relação aos historiadores alemães (Sims, 1978).

Nada disso diminui o admirável heroísmo dos opositores deci-
didos de Hitler, nem desculpa, de maneira alguma, os partidários
entusiásticos ou os seguidores apáticos do Nacional-socialismo. Os
que emigraram ou resistiram, agiram com coragem, pelos motivos
mais nobres: mas não se pode negar que, para a maioria dos ale-
mães, era mais fácil (e vantajoso) seguir o caminho de uma resis-
tência menor, e cumprir os compromissos morais cotidianos que lhes
permitissem viver sem risco nem preocupação.

Exceto pelos motivos políticos que em boa parte nasciam da
consciência da utilidade humanitária da própria profissão, os psico-
terapeutas, em seu juramento hipocrático, deviam pensar primeiro em
seus pacientes. Além dos incontáveis pacientes que procuravam psico-
terapeutas no Terceiro Reich, recebendo ajuda deles, havia na guer-
ra alguns casos de homens que, sem intervenção dos psicoterapeutas,
seriam declarados "simuladores", e fuzilados. Além disso, psicotera-
peutas dedicavam-se, por iniciativa própria e a mando das autorida-
des, ao tratamento dos homossexuais, categoria de seres humanos
que de qualquer modo eram perseguidos entre os nazistas.

Naturalmente não era permitido aos psicoterapeutas do Insti-
tuto Gõring aceitar pacientes judeus; alguns recusavam isso por si
próprios — ferindo declarada e desprezivelmente seu juramento hi-
pocrático. E a afirmação, eventual, de que um ariano não podia
ajudar um judeu era simplesmente tentar ignorar, através du em-
botamento, uma postura não-ética.

Mas ao mesmo tempo um ex-membro do Instituto testemunha
que lá pelo menos se tolerava o tratamento regular, ainda que li-
mitado, de pacientes judeus. A praxis particular continuava priva-
da, e embora depois de 1933 se tratavam poucos judeus, se é que
se tratavam, devé-se presumir que essa situação pelo menos lançava
os psicoterapeutas em conflitos de consciência. Quem tratava judeus,
ou contrariava a ordem nacional-socialista, não apenas arriscava des-
truir sua própria existência profissional mas também a própria pro-
fissão e a prática psicoterapêutica em geral. E onde ficariam então
os pacientes que precisavam de tratamento psicoterapêutico? Con-
tudo, como grupo, os psicoterapeutas continuaram se submetendo às
ordens nacional-socialistas, negligenciando os interesses de muitos
pacientes em troca de vantagens profissionais. E não sabemos do
pior, que pode ter acontecido em muitos casos, e provavelmente já.
mais saberemos. É um fato sinistro que a maioria, se não todos os
psicoterapeutas do Terceiro Reich, estavam mais preocupados com
sua própria sobrevivência como indivíduos e grupo profissional do
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que pelo destino de outras pessoas. Mas/acusar por isso radicalmente
o seu trabalho, seria ignorar demasiadamente as fraquezas humanas
gerais e algumas realizações notáveis em tempos muito difíceis.

Existe ainda outra pergunta inquietante: em que medida a Psi-
coterapia organizada servia aos objetivos e programas do regime na-
cional-sociahsta? Apesar de todas as palavras e ações, tanto da di-
reção do Partido quanto dos próprios psicoterapeutas, parece que a
colaboração da Psicoterapia institucionalizada para o funcionamen-
to do Estado e do Reich nacional-socialista não foi muito maior do
que a de outros grupos profissionais nos doze anos de domínio na-
zista.

Por mais que a Psicoterapia tenha estado, de múltiplas manei-
ras, envolvida com o novo regime, ela nunca se tornou instrumento
eficiente de manipulação das massas. Para isso, três fatores foram
decisivos: a nebulosidade das ideias nacional-socialistas a respeito
da "vontade" e de sua destruição; o caos organizacional da burocra-
cia nacional-socialista; a defesa da autonomia profissional pelos pró-
prios psicoterapeutas. Certamente houve psicoterapeutas isolados que
participaram, direta e indiretamente, na implantação e solidificação
de ideais de lealdade para com Partido. Certamente o trabalho do
Instituto Gõring melhorou de modo geral a saúde, e com isso a
capacidade de realizações, de cidadãos, soldados e operários ale-
mães, o que por si já servia à manutenção e expansão do domínio
nacional-socialista. E alguns psicoterapeutas sentiam-se decidida-
mente obrigados a defender esses objetivos, enquanto outros se con-
tentavam em saborear os frutos das vitórias alemãs enquanto madu-
ros. Mas é mais correto encarar a função do instituto Gõring no seu
trabalho de manutenção da saúde psíquica de seus pacientes, do que
de uma real e sistemática "imunização", por ordem do Estado na-
cional-socialista.

Os psicoterapeutas do Instituto Gõring foram poupados de co-
laborar nas deprimentes tarefas daqueles psicólogos académicos e psi-
quiatras tradicionais, responsáveis pela determinação tipológica ge-
ral, conseqiientemente da proteção biológica da raça. Na primeira ta-
refa, tratava-se de testemunhos grosseiros e efémeros sobre as pos-
síveis qualidades de arianos e não-ariános, enquanto a segunda con-
sistia em condenar doentes mentais à forçada esterilização e eutanásia.
Rodeados pela barbárie e por repulsivos castrados políticos e morais
da Inteligência nazista, pelos menos os psicoterapeutas conseguiram
exercer Medicina.

J. 12

Comparados a outros grupos académicos, por exemplo os estu-
diosos da Antiguidade clássica, praticamente intocados pelo Nacional-
socialismo (Losemann, 1977), ou os historiadores dirigidos por Wal-
ter Frank, que instalaram um grande "Instituto para História da Nova
Alemanha", de cunho nacional-socialista (Heiber, 1966), os psicote-
peutas seguiram, no Terceiro Reich, um caminho intermediário. Em
1933, os psicoterapeutas ainda eram marginalizados, dedicados es-
pecialmente ao crescimento e reconhecimento de sua profissão no
campo médico. À margem do establishment médico e académico, os-
psicoterapeutas não-judeus estavam relativamente protegidos como
indivíduos e grupo, desde o começo do regime. A ameaça à sua es-
pecialidade limitava-se ao mínimo, graças à singularidade da profis-
são e ao oportunismo de seus representantes. Seu status e grau de
organização faziam com que pouco tivessem a recear. Embora al-
guns deles já falassem em favor de se introduzir uma espécie de
psicoterapia nazificada, quase todos partilhavam de um interesse no
desenvolvimento da profissão, pegando qualquer oportunidade que
aparecesse nesse sentido. Tinham grandes adversários entre os mé-
dicos, e a chance que o nome Gõring lhes dava superava todas as
diferenças de opinião em torno do problema da nazificação. Isso não
era possível por exemplo, para os físicos, que sofreram grandes ma-
les no Terceiro Reich (Beyerchen, 1977). (As características bem
distintas das duas disciplinas faziam uma "psicoterapia alemã", por
mais que contrariasse os objetivos universais humanitários da ciên-
cia e da Medicina, e por mais limitado seu efeito terapêutico, pelo
lema de se dever adaptar pacientes a uma sociedade e um Estado
repressivo, parecer bem menos absurda do que uma "Física ariana").

Além disso, "eliminando" as relações de trabalho com outros
campos e grupos profissionais, o que se deu especialmente nos pri-
meiros anos do regime — por medo do eventual isolamento num
grupo que não superasse a prova de fogo nacional-socialista quanto
à lealdade ideológica, ou por medo de ser devorado por outro gru-
po que vencesse tal prova — a Psicoterapia teve chance de acertar
diferenças profissionais nas próprias fileiras, e depois travar rela-
ções de trabalho independentes, sob o nome Gõring, que funcionava
como disfarce e rótulo aprovado. É uma ironia que exatamente sua
condição de marginal permitisse aos psicoterapeutas ligarem-se pre-
maturamente com as forças do Partido que pretendiam uma refor-
ma do establishment médico.
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Uma vez que, na Alemanha conto em todo mundo, naquele
tempo e hoje, os psicoterapeutas não conseguiram um status profis-
sional plenamente legitimado, a sua história no Terceiro Reich difi-
cilmente seria uma solução dos problemas decisivos de identidade
profissional, que essa especialidade ainda enfrenta. A razão desse
dilema está principalmente na falta de fronteiras profissionais cla-
ras, isto é, na confusão de teorias e métodos empregados por psico-
terapeutas de diversas origens, que as reúnem de todos os campos
possíveis da Medicina e Psicologia, das Ciências sociais e espirituais.
Na Alemanha, essa vaguidão se intensificava pela tentativa de psi-
coterapeutas reorganizados de estenderem seu controle profissional
para todo o campo da Psicologia médica — fenómeno que trouxe
um lucro rápido, e a longo prazo vantagens pela ampliação de seu
campo de influências. A fundação do Instituto Gõring representa por
isso uma etapa importante no passado do jovem ramo profissional
da Psicoterapia, um marco na sua evolução que ainda se realiza na
Europa Central e no mundo todo.

Como a história da Psicoterapia no Terceiro Reich importa es-
pecialmente no aspecto do desenvolvimento profissional e institucio-
nal, para entendermos plenamente a dinâmica dos fatos daquele tem-
po no reino da Psicologia médica na Alemanha precisamos lançar
um breve olhar para a sociologia das profissões académicas.

A. M. Carr-Saunders, talvez o primeiro sociólogo a lhes dedi-
car um estudo sistemático, nos fornece o ponto de partida lógico
para nossas reflexões:

"Uma profissão académica (profession) talvez possa ser de-
finida como ocupação que exige estudo especializado, treina-
mento intelectual específico, e cujo objetivo é pôr-se à dispo-
sição de outros para serviço e aconselhamento especializado,
a troco de determinado emolumento ou ordenado" (Vollmer e
Mills, 1966, p. 4).

Esse tipo de profissão difere de uma atividade no comércio e
indústria, porque os que a exercitam "não trabalham tanto para
serem pagos mas muito antes são pagos para trabalharem" (Paval-
ko, 1971, p. 21). Uma diferença central entre pessoas que se dei-
xam levar pelo motivo profissional e as que seguem o motivo do
dinheiro, como um comerciante à procura de clientes, é a compre-
ensão do próprio trabalho nas dimensões de dever e responsabili-
dade, de particular importância para estudo da cultura alemã, _na
sua tradição de valorizar a "profissão" como "vocação". Aos crité-
rios de uma profissão académica pertencem isoladamente uma teoria

*
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sistemática, consciência de responsabilidade profissional baseada na
ética, organizações formais da profissão, e o reconhecimento social
da autoridade desse campo.

Para o historiador, é verdade, é necessário e inevitável que "con-
ceba ocupações como coisas localizadas em algum lugar dentro de
um continuum de profissões" (Goode, 1960, p. 903), e se interesse
por transformações e evoluções no curso do tempo. Também há de
querer saber mais a respeito de como a evolução de um grupo pro-
fissional académico pode ser influenciado, por fatores externos, o
que é relevante especialmente para um exame da profissionalização
da Psicoterapia.

Segundo os critérios acima estabelecidos, a Psicoterapia pare-
ce nem estar desenvolvida como profissão académica. Gertrude
Blanck, porém, em seu trabalho sobre evolução profissional da Psi-
coterapia nos Estados Unidos, chega a um resultado menos favorá-
vel, devido a uma comparação entre Medicina e Psicoterapia, sob
quatro aspectos: a limitação de outros grupos profissionais; a evo-
lução de um sistema de formação; o surgimento de associações pro-
fissionais centralizadas em território nacional; e o reconhecimento
estatal em forma de aprovação (Blanck, 1963, p. 160 e ss). Ela vê
três caminhos possíveis para desenvolvimento futuro da Psicotera-
pia: como ramo da Medicina, como ramo da Psicologia, ou co-
mo unidade separada. Presentemente vêem-se, segundo ela, tendên-
cias em todas as três direções (Ibid., p. 229-237). Segundo Blanck.
a Psicoterapia até aqui não se separou suficientemente da Medicina
nem da Psicologia para poder valer como ramo independente, e essa
é a dificuldade essencial para a sua profissionalização (Ibid.,
p. 241-244).

Tanto psiquiatras como psicólogos clínicos reclamam a Psico-
terapia como parte integral de sua atividade: enquanto os primeiros
lidam mais frequentemente com perturbações graves, como a esquizo-
frenia, os outros antes com problemas comportamentais menos pro-
fundos. O principal impedimento para que a Psicoterapia suba ao
status de profissão isolada e plenamente desenvolvida, foi, e é, con-
tudo, sua inserção na Medicina. Hoje, os médicos exigem uma com-
petência geral na cura de doenças humanas, e o esforço de ser in-
dependente em algumas disciplinas subordinadas a ela provocou sé-
rios conflitos (Ibid., p. 160).

Na Alemanha, a Psiquiatria experimentou, pelo fim do séc. 19
um sério desafio com o surgimento de uma linha psicodinâmica sob
orientação da psicanálise freudiana. A Psiquiatria respondeu de mo-
do geral, defendendo decididamente seus fundamentos neurológicos.
Em seu estreito parentesco coin as universidades onde havia uma
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forte tendência de desprezar atividades clínicas e terapêuticas em
favor da ciência "pura", a Psiquiatria alemã deu maior importân-
cia à pesquisa. Esse traço científico a inseriu firmemente na tra-
dição médica alemã como ramo profissional.

O desafio dessa tradição que se diz instalada no séc. 19 pelo
movimento psicodinâmico, despertou novamente dentro do esta-
blishment médico todas as dúvidas quanto ao status científico da
Psiquiatria e da Psicologia, com os quais se acompanham antes disso
os esforços da disciplina no tratamento de doentes crónicos atra-
vés da alquimia e do internamento em instituições. A Medicina tra-
dicional, desde então, primou por pensar em categorias objetivas,
não subjetivas. Nos anos do Nacional-socialismo, Oswald Bumke
foi um dos porta-vozes daqueles psiquiatras que negavam a existên-
cia de um inconsciente, e apostavam contra o inerente "diletan-
tismo" da Psicoterapia e da Psicanálise. Em 1938, ele escrevia numa
típica circular:

"... e assim Jung comete o mesmo erro que antes dele come-
teram Freud, e antes disso ainda, Charcot, Bernhein e tantos
outros: ele acredita em tudo que seus doentes histéricos lhe
contam sobre a inocência da sua consciência" (Bumke, 1938,
p. 116).

O protesto do movimento psicodinâmico contra os establish-
ments nosológico e neurológico da Psiquiatria alemã ampliou-se,
aliás na década de vinte deste século, com um forte desconforto dian-
te da "crise da Medicina". Houve preocupação com uma profissão
médica que não conseguia mais encarar seus pacientes como pes-
soas, que era demasiadamente dada à ciência natural, demasiada-
mente burocrática e, na sua continuação em receitas e honorários,
materialista demais. A esse protesto também se ligou forçadamente
a Sociedade Médica Geral de Psicoterapia. A Sociedade declarou
ser seu objetivo o estímulo da Psicoterapia na luta contra a "peste
popular" da neurose. Sublinhando a necessidade de uma campanha
para profilaxia social e tratamento da neurose, ela parecia ignorar
a tradicional classificação psiquiátrica, academicamente rejeitada,
das doenças do cérebro e do sistema nervoso, ou até torná-las des-
prezíveis.

O emprego de uma chamada Psicologia "ativista" deveria ba-
sear-se na valorização do organismo humano em sua totalidade física
e psíquica, bem como em suas interações com o meio social. Em
vez de lidar com partes de um objeto, o psicoterapeuta, e na ver-
dade cada médico, deveria considerar o todo do sujeito humano.

•t- u

A formação para essa tarefa não podia se limitar às ciências
médicas, mas tinha de incluir as ciências sociais e espirituais. O obje-
tivo final de tudo isso era ainda a arte de curar, a arte médica,
mas as perspectivas mais abrangentes da prevenção e da reabilita-
ção exigiam técnicas psicológicas e psicoterapêuticas que no quadro
médico da cura somática já não tinham mais lugar.

No reino da recuperação psíquica — encarando a neurose como
problema existencial do indivíduo isolado — eram preciso medidas
para trabalhar esses problemas, e treinamento na sua aplicação, que
ficavam na ampla zona cinzenta entre as nítidas fronteiras médicas
de doença e saúde. Com tudo isso, surgiu a indagação crítica:
o tratamento ou cura da neurose é prerrogativa exclusiva do mé-
dico?

A "grande" Psicoterapia, aquelas teorias e procedimentos que
se ocupam com os fenómenos e efeitos do inconsciente humano,
estava mais perto da Medicina tradicional porque nascera em gran-
de parte da pesquisa médica sobre interações de corpo e alma. Essas
teorias e técnicas podiam, como no caso da Medicina psicossomá-
tica, dar a base para uma especialização psicoterapêutica dentro da
profissão médica. Em contrapartida, a Psicanálise — um sistema de
pensamento próprio e altamente complexo, com uma técnica própria
— não precisava de formação médica para seu exercício.

Ainda que os psicanalistas tenham estado, e ainda estejam, divi-
didos até na questão da análise de leigos, todo o impulso revolucio-
nário do movimento freudiano objetivava uma expansão da Psico-
logia no campo reclamado pela Medicina. Como solução do compro-
misso no conflito sobre quais as qualificações do psicoterapeuta, psi-
canalista ou psicólogo, concordaram finalmente na supervisão médica
dos psicoterapeutas não-médicos, para assegurar que não se ignoras-
sem problemas somáticos. Mas a questão de quanto controle um mé-
dico pode exercer nesse tipo de arranjo, continua sendo um ponto
litigioso nos círculos alemães (Kretschmer, 1950).

Também o outro grupo principal de formas de Psicoterapia
significava uma ameaça à exigência de exclusividade da profissão
médica. A Psicoterapia "pequena" abrange todos aquelas teorias
psicológicas sistemáticas e assistemáticas bem como formas de tra-
tamento que busquem lenitivo para os sofrimentos espirituais no
território do consciente. Em medida maior ou menor, voluntaria-
mente ou não, essa influência faz parte do repertório de todo médico,
mas a questão retorna: por que a compreensão dos problemas psico-
lógicos humanos, a capacidade de empatia ou de entender e aplicar
diversas teorias psicológicas, não poderia ser dada também aos
leigos?
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O objetivo original da maioria dos médicos na Sociedade Mé-
dica Geral de Psicoterapia era, e continuou sendo, a introdução da
Psicotefapia como parte formal da formação normal de um médico.
— ao contrário dos esforços por atribuir a atividade psicoterapêu-
tica ao psicoterapeuta com treinamento especial, à especialidade do>
psiquiatra, ou à competência básica do prático geral, adquirida ao
natural no curso de um estudo.

Além disso, havia também um sentimento, cada vez mais forte,
de que a natureza do tratamento e cura de perturbações psíquicas
e a necessidade da população, de curas psicoterapêuticas, exigiam
uma formação e supervisão médica de psicoterapeutas e psicólogos
não-médicos. Esse argumento recebe maior importância pelo com-
bate da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia contra o charlata-
nismo, que interessava especialmente a dois grupos: os médicos que
defendiam o caráter científico da Medicina, e os psicoterapeutas e
psicólogos, que desejavam evitar esse rótulo. Mais forte ainda era,
em muitos membros influentes da Sociedade, a tradição romântica
do séc. 19 em Psiquiatria e Medicina, com suas raízes na Filosofia
Natural. Foi essa última fração que, sob pressão de receios profis-
sionais e políticos, animada pela hora favorável que lhes punha nas
mãos a chance de novas e amplas melhorias profissionais, assumiu
a liderança, com a vitória do Nacional-socialismo.

Ernst Kretschmer, que em 1930 chegara à presidência da So-
ciedade Médica Social de Psicoterapia, fazia parte de uma minoria
perfilada, que desejava considerar o tratamento psicoterapêutica
como coisa reservada a psiquiatras. Na sua fundação, em 1928, só'
médicos da Sociedade puderam participar, mas houve tendência em
outra direção, e quando em 1933 se criou a Sociedade Médica Ge-
ral Alemã! de Psicoterapia, sob a direção de Gõring, os estatutos-
foram formulados de modo que também psicoterapeutas não-médicos-
pudessem ser admitidos como membros especiais. O Instituto Ale-
mão de Pesquisa Psicológica e Psicoterapia, instalado em 1936, man-
tinha psicoterapeutas formados, médicos - ou não, indistintamente,
como membros regulares. Na verdade, em todos os anos de sua exis-
tência, para os quais há estatísticas (1937-1941), exceto 1938,
a quantidade dos não-médicos superava a dos membros de formação'
médica; e em 1941 também a quantidade dos candidatos não-médi-
cos ao título de "psicólogos práticos" era maior do que o número-
de candidatos médicos.

Essa maioria de membros não-médicos pode ser atribuída pelo
menos parcialmente a uma propagação geral do serviço à comuni-
dade e estado pelos nacional-socialistas. Também é provável que
os esforços do regime por uma formação mais rápida e abundante de
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peritos tivesse colaborado nessa situação: um estudo de Medicina,
mesmo na forma abreviada do governo nacional-socialista, ainda era
um processo mais complexo do que o diploma universitário em
Psicologia com formação clínica anexa. Mas mais importante era a
tendência das relações e dinâmica profissionais em e entre as disci-
plinas Psicologia, Psicoterapia e Medicina.

O segundo dos critérios de Blanck, o desenvolvimento de um
sistema de formação, designa no Caso da Medicina cinco fases
gerais: da praxis individual à condição de aprendiz, o seminário par-
ticular e o Instituto, até, finalmente, integração num sistema univer-
sitário. Medindo-se a Psicoterapia segundo esse modelo, pode-se
constatar de modo geral que suas diversas escolas, especialmente a
Psicanálise, contêm todos os degraus até o derradeiro. Ao contrário
da Psicologia académica (Geuter, 1982), a Psicoterapia na Alema-
nha, onde as faculdades universitárias se tinham entrincheirado atrás
de uma maciça parede de saber, tradição, prestígio e poder, tinha
e tem particular dificuldade em dar o último passo.

O primeiro cargo oficial de professor de Psicoterapia foi atri-
buído pela Faculdade de. Medicina da Universidade Friedrich-Wilhelm
de Berlim, em 1933, a Hans von Hattingberg. Essa convocação re-
vela, a crescente influência da Psicoterapia organizada na Alema-
nha durante os anos vinte, especialmente sob a égide da Sociedade
Médica Geral de Psicoterapia. Também é exemplo do tipo de chan-
ces profissionais que resultavam do encontro do Nacional-socialis-
mo com a pessoa e nome de Matthias Heinrich Gõring. Mas na
maior parte as universidades continuavam fechadas à Psicoterapia;
e mais ainda: formavam um perigo potencial considerável para esse
ramo profissional como tal, pois a doutrina da Psicoterapia conti-
nuava nas mãos de psicólogos e psiquiatras académicos.

O perigo que ameaçava um status independente da Psicotera-
pia, de parte das formações alternativas nas Universidades, foi con-
tornado no Terceiro Reich, porque de modo geral se conseguiu o
que Blanck apresenta como terceiro critério de profissionalização:
a instalação de uma associação profissional centralizada em terri-
tório nacional.

Construindo sobre os fundamentos que tinham sido alcançados
pela Sociedade Médica Geral de Psicoterapia, o Instituto Gõring
conseguiu, nos nove anos entre 1936 e 1945, essa centralização.
A verdadeira significação do Instituto para a profissionalização da
Psicoterapia na Alemanha consta de sua função como aval de sobre-
vivência num período violento e destrutivo, na oportunidade de
relativa troca de opiniões entre várias escolas psicoterapêuticas, que
ela oferecia na sua qualidade de modelo organizacional para insti-
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tutos pós-guerra, e em sua atividade como centro de pesquisa psico-
terapêutica, formação e praxis. Muitos psicólogos e psicoterapeutas
famosos nos dois estados alemães do pós-guerra, receberam sua for-
mação no Instituto Gõring, ou trabalharam lá.

O quarto critério de Blanck, o reconhecimento oficial da pro-
fissão por uma regulamentação obrigatória de aprovação, ainda hoje
não é cumprido pela Psicoterapia na Alemanha. Pela aprovação ofi-
cial de uma profissão, limita-se o exercício de determinada atividade
ao círculo dos aprovados. Mas um diploma limita determinado tí-
tulo àquelas pessoas que terminaram com sucesso a formação pres-
crita: exemplo é o título alemão de psicólogo diplomado, que em
1941 foi introduzido como resultado da procura de psicólogos da
Reichswehrmacht, e os esforços comuns de psicólogos universitários,,
e do Instituto Gõring.

O reconhecimento oficial de psicoterapeutas e psicólogos con-
tinua por vários motivos um problema espinhoso. Na Psicoterapia
"pequena" só se pode indicar com dificuldade quais são exata-
mente as reclamações de um psicoterapeuta ou psicólogo, que tam-
bém não possam ser executadas por outros grupos profissionais, em
diferentes medidas. A Psicoterapia "grande", em comparação, é mui-
to mais especializada, mas sua execução independente de modo geral
continua reservada aos médicos, de modo que não se conseguiu uma
delimitação profissional convincente.

Por fim, o trabalho em padrões sólidos, em cujo quadro se pu-
desse formular uma teoria uniforme e uma imagem profissional cla-
ra, é impedido pelos conflitos endémicos entre psicoterapeutas, psica-
nalistas e psicólogos. O Terceiro Reich não trouxe solução para
essas dificuldades — nem um reconhecimento sólido do status pro-
fissional, por inclusão dos psicoterapeutas na Previdência Social ofi-
cial. Mas sob Hitler, a Psicoterapia conseguiu, com apoio oficial,
que o Instituto Gõring recebesse do Front de Trabalho Alemão,
do Conselho de Pesquisas do Reich e de outras organizações, e pela
falta de concorrência importante na formação e praxis, um grau
considerável de reconhecimento factual.

Com a questão do reconhecimento voltamos à singularidade do
sistema de dominação nacional-socialista. A mobilização nacional-
socialista da sociedade alemã foi produzida no campo da Medicina,
bem como em outros, pela tentativa de juntar, centralizando, os fios
de tudo isso no governo do Reich (Ramm, 1943, p. 32-62). Como
elemento na campanha nacional-socialista de estímulo da saúde do
povo — campanha proveitosa para a profissão no seu esforço
pela prevenção e cura da difundida neurose — a Psicoterapia foi
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considerada uma profissão oficialmente sancionada na nova socie-
dade.

Do ponto de vista sociológico, os grupos profissionais acadé-
micos sob o fascismo foram de modo geral influenciados de um
modo que

"lhes impunha uma marca que, do prisma da sociedade oci-
dental moderna, assume uma posição intermediária entre ser-
viço público e profissão académica (...), na qual os três tipos
de atividade comercial e industrial, profissão e serviço público,
se juntam" (Timasheff, 1940, p. 60).

A institucionalização do que Timasheff chama de "motivação
solidária" para distinguir de uma motivação egoísta ou altruísta, rea-
lizou-se na forma nacional-socialista de uma anarquia altamente es-
truturada.

No centro do poder, a ignorância e indiferença de Hitler em
assuntos administrativos causou um dilúvio quase arbitrário de or-
dens, executadas por diversas pessoas e organizações. Partindo do
juvenil temperamento artístico do Fuhrer, e seu faro político na
tática de partilhar e governar, as intenções contraditórias e interes-
se de senhores feudais grandes e pequenos, que formavam a corpo-
ração liderante do Nacional-socialismo, desfizeram totalmente o
já ténue verniz ideológico do movimento. Uniformização significava
mais frequentemente conformidade do que revolução (Broszat, 1969,
p. 43 ss, 284, 348 ss). Hitler na sua fixação sobre os objetivos de
expansão territorial e extermínio de judeus, contemplava a Alema-
nha como um petardo que devia disparar raivosamente, não como
um conjunto de instituições a ser cuidadosamente construído.

Essa combinação de opressão e caos, nascida da nebulosidade
de pensamentos e organizações do Nacional-socialismo, tornou pos-
sível à Psicoterapia sob proteção do Instituto Gõring, trabalhar numa
série de diversas direções, para bem do regime e para bem da pró-
pria profissão.

Já que a Universidade no Terceiro Reich se fechou à evolução
da Psicoterapia como ramo profissional autónomo, também a buro-
cracia médica oficial assumiu posturas ambivalentes diante da nova
disciplina. Por isso é engano assumir que o Estado concedera uma
espécie de refúgio à Psicoterapia, enquanto que os tresloucados fa-
náticos do Partido teriam sido seus inimigos principais. É verdade
que os radicais do Partido, nos primeiros anos do regime nazista,
realmente apresentavam uma ameaça a qualquer psicologia médica.
Mas os burocratas do Partido responsáveis por medicina, saúde, edu-
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cação e indústria estavam bastante abertos, por vários motivos, à
ideia e praxis de uma Psicologia "leal". Além de sua supervisão
formal sobre o Instituto Gõring, o Ministério do Interior do Reich
praticamente não tinha papel nenhum nos assuntos dos psicotera-
peutas. Seu setor de Medicina,.órgão oficial estatal da Medicina esta-
belecida, não levava em conta absolutamente a Psicologia médica
fora do campo da Psiquiatria tradicional.

Nessa situação, diante da confusão de um lado, e do ceticismo
de outro, a Psicoterapia abriu seu próprio caminho profissional en-
tre os preconceitos de Partido e Estado. Com isso aproveitava cada
oportunidade que o aparelho antagonista lhe oferecia dos dois lados,
mas em última análise só se pôde apoiar na proteção do pode-
roso nome Gõring, e em sua própria confiança na capacidade de seus
membros. Quando, depois da guerra, Ernst Kretschmer reassumiu a
presidência da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia, uma Psico-
terapia bastante ampliada tinha sofrido um decisivo impulso pro-
fissional — sem falar nas grandes tarefas da reconstrução que a es-
peravam no monte de escombros morais ou concretos que o Reich
de Hitler e a guerra de Hitler tinham deixado.

Para ter uma visão da continuidade do seu desenvolvimento,
é preciso completar uma história da Psicoterapia sob o Nacional-
socialismo — dos grupos além e acima do quadro, abrangido por
outros trabalhos sobre grupos profissionais académicos e disciplinas
naquele período — através de uma análise de sua posição profis-
sional nos estados alemães do após-guerra. Apesar de algumas re-
formas específicas no período nazista, que atingiram direta ou in-
diretamente a Psicoterapia, a sua evolução como profissão nada
deve ao Nacional-socialismo, como estímulo ou reforma direta ou
indireta. David Schoenbaum (1966), contudo, provou que os na-
cional-socialistas transformaram a sociedade alemã simplesmente
sacudindo a árvore. A história da Psicoterapia no Terceiro Reich
revela que esse abalo também atingiu os ramos da Medicina.
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Adendo

Cocks é, com Huber, aquele que tem o melhor material empí-
rico sobre o assunto deste livro, bem como usa interpretações con-
cretas e específicas.

Gostaria de levar algumas de suas ideias ao leitor, expostas na
sua tese, "Psyche and Swastika. Neue Deutsche Seelenheilkunde,
1933-1945", publicada sob forma de livro em janeiro de 1985 (nos
Estados Unidos, somente; e a edição brasileira, que editor se ha-
bilita?)

Resumo alguns temas e conto com a compreensão pelo fato
de serem demasiado sucintos. Complemento-os com minhas con-
clusões (que assinalo}.

— A Psicoterapia alemã não começa com o Nazismo. Ela tem
uma longa história (que se acompanha parcialmente no ensaio de
Cocks), e jamais perfaz uma linha unitária.

— A Psicoterapia recebe inúmeras contribuições ideológicas,
políticas, culturais. Quando vem o Nazismo, ele procura levar "a'y
Psicoterapia para o campo de suas crenças.

— O Nazismo não terá uma linha única de pensamento. Por
relação às questões do psiquismo, por exemplo, em 1933 se querem
eliminar os "doentes mentais", enquanto em 1945 se querem pre-
servá-los, pois há enorme falta de força de trabalho.

— A Psicanálise terá um papel importante na unificação de
algumas áreas psicoterapêuticas alemãs, pois tem não apenas um
aparelho conceituai poderoso, como respostas clínicas adequadas
(CSK).
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— A Psicanálise não vem de uma única fonte, a vida e a obra
de Freud, mas de várias. Assim, ela se ajustara desde cedo com
outras concepções terapêuticas na Alemanha. Por exemplo, ela se
verá obrigada a imaginar técnicas para psicoterapias breves, e que
pouco têm a ver com a Psicanálise tradicional (CSK).

— Desde as psicoterapias, surge uma ideia generalizada, que
se pode dizer assim: o indivíduo não é dono do seu próprio psiquis-
mo, pois todo sujeito existe pelo e para o social. "A utilidade co-
mum é prévia à utilidade própria". Assim, a questão da saúde será
sempre social; e o social será sempre político.

— Quando vêm os movimentos nacionalistas (antes mesmo
do surgimento do Nazismo como movimento e partido), come-
çar-se-ão a separar os indivíduos em raças diferentes. Existem raças
degeneradas~(os judeus, por exemplo), que não podem conviver com
3 raça pura, sob pena de contaminá-la.

Marcam-se tipos de degeneração:

a) os que são degenerados por pertencerem a ra-
ças decaídas;

b) os que perderam o contato com suas origens
naturais;

c) os que degeneraram psiquicamente, pois perde-
ram o contato com a Weltanschauung (cosmovisão') ale-
mã. (CSK)

— A cura psicoterapêutica equivalerá a incluir o sujeito no seu
destino maior da nacionalidade social. Não há sujeito individual, só
coletivo: todo microcosmo é um macrocosmo.

— E a unidade política se fará desde o Partido, através do
Fuhrer.

— A Psicoterapia alemã será unitária, enquanto a Psicanálise
judaica é múltipla e diferencial (teses de Jung). Volta à natureza.
Procura do Estado Total e do indivíduo total. Determinismo bioló-
gico. Extermínio das raças fracas e dos indivíduos incompetentes,
para alcançar a Ganzheit (Totalidade) e Einheit (Unidade) aria-
nas (CSK).

— Alguns psicoterapeutas acharão que é possível recuperar in-
divíduos e raças pela Educação (Pfahler, por exemplo). Estarão em
luta contra os "puristas", que desejam a eliminação dos incapazes.
A Psicoterapia não é unitária no Nazismo (CSK).

— Nazismo e psicoterapias terão direções convergentes. Jamais
as psicoterapias tiveram tanto prestígio e poder na Alemanha. A uni-

formização (Gleichshaltung) nazista encontrará um campo de simili-
tudes nos pensamentos psicoterapêuticos, de modo inequívoco (CSK).

— Programa psicoterapêutico nazista: Blut und Boden (sangue
e solo), hereditariedade e ambiente; preservação; volta à natureza;
produtividade e felicidade; cura é comunitária; apoliticidade dos psico-
terapeutas, através da obediência profissional aos ditames nazistas.

— Logo, Psicoterapia é Weltanschauung, Cosmovisão, conforme
Jung e Matthias Gõring. Recusa da teoria das pulsões.

— Importância do Instituto Gõring:. pensar as neuroses de guer-
ra; verificar os fatores genéticos-psíquicos nas neuroses de guerra;
colaboração com as indústrias, na recuperação de seu pessoal; bem
como com as Forças Armadas; centro de articular oficialmente a po-
lítica psicoterapêutica do Reich; criação de "Policlínicas", para aten-
der os necessitados; política de integração "indivíduo-comunidade"
(Gemeinschaft), que vai desde a uniformização oficial até à auto-
uniformização, através da "consciência dos valores"; "vontade, sangue
e vida definem a finalidade, e não a ciência". Logo, proibição da
nomenclatura psicanalítica e uniformização dos psicanalistas.

— Contudo, resistência dos psicanalistas dentro do Gõring Insti-
tut, prestando serviços a outros gi"upos que não os autorizados. Luta
teórica contra a ciência sintética (que vai desde a natureza ao líder').

— Importância da família; importância da profilaxia para a
auto-condução da vida; crítica aos produtos artificiais e exaltação da
natureza e do campo. Dever ser apolítico: apenas se inscrever no mo-
vimento que vai_da Natureza ao Fuhrer.

— Proibição das transgressões e singularidades; crítica ao isola-
mento e às diferenças; exigência de discursos públicos; eliminação dos
desvios (ou, "de como os regimes totalitários se parecem") (CSK).

As outras teses devem ser procuradas no próprio livro de Cocks.

C.S.K.
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LUDGER M. HERMANNS

John F. Rittmeister e C. G. Jung-

Tradução: ANGELA B. C. WITTICH

I — Contribuições para um histórico do trabalho
de Rittmeister

Voraussetzungen una Konsequenzen der fungschen Archetypen-
lehre, do psicanalista alemão John F. Rittmeister (1898-1943), nun-
ca foi publicado. Compreende no original 8 laudas datilografadas,
com numerosas correções manuscritas, trechos riscados e outros acres-
centados posteriormente. Todas as partes que puderam ser decifradas
e integradas ao texto, sem provocar alterações substanciais, foram
incluídas na edição da revista Psyche. A bibliografia se refere às obras
publicadas de Hegel, Jung e Lênin. O trabalho não foi datado pelo
autor, como também não temos indícios concretos quanto ao porque,
quando e onde, apesar de consultas a obras póstumas e escritos de
seus contemporâneos. O conteúdo, estilo e a forma de argumentação,
como também o conhecimento da evolução pessoal, profissional e po-
lítica do autor, nos permitem datar o texto entre a primavera de 1934
e o outono de 1937, em Zurique, como também em Munsingen, onde
Rittmeister trabalhou como médico voluntário na Clínica Cantonal,
antes do seu retorno à Alemanha, no final de 1937.

Foi o seu período de maior produção, em termos de publicação
de trabalhos, também no que se refere à Neurologia.

A redação do texto a que nos referimos, que em sua forma ori-
ginal não previa ser publicado, é o manuscrito de uma conferência,
destinada a um público certamente mais familiarizado com os prin-
cípios básicos do Materialismo díalético e histórico do que com a
Psicanálise. Provavelmente, grupos de estudantes e trabalhadores so-
cialistas em Zurique, com os quais Rittmeister mantinha estreitos con-
tatos.1

i É improvável que a palestra tenha se dirigido à Sociedade A Nova
Rússia,, a que Rittmeister pertencia comprovadamente, dadas as finali-
dades limitadas desta Associação.
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O texto, no seu conjunto, mostra-se estranhamente inconsistente.
É alimentado por uma crítica intensa e atual de Rittmeister a Jung,
frente ao fascismo alemão, complementada por frutos dos seus estu-
dos, realizados em Zurique, dos clássicos marxistas-leninistas, com-
pletando-se afinal com fatos da sua própria experiência e socialização
política, principalmente na parte final do texto.

Ao contrário de outro depoimento seu, de 1936, onde temos
apenas uma visão humanística, observamos neste, claramente, os dife-
rentes elementos do seu engajamento social (não amenizado pela
sublimação científica e disciplina política).12 Uma visão do seu pro-
cesso de pensamento em evolução ainda, e do seu campo de trabalho
político em Zurique, pode atenuar as possíveis fraquezas, obscurida-
des e simplificações que se colocam para o seu leitor atual. A publi-
cação da versão original pareceu-me válida como documento histó-
rico: assim pensou, falou e escreveu um psicanalista alemão nos mea-
dos dos anos 30.3

II — Vida e obra de Rittmeister

Após os estudos de Medicina e alguns anos como assistente neu-
ro-psiquiátrico em Munique (1926-1929), Rittmeister viveu e traba-
lhou, quase sem interrupção (verão de 1936, na Holanda), de 1929
até 1937, na Suiça. Após uma atividade inicial como voluntário no
Hospital de Burghõlzli, seguiram-se três anos como assistente na
Policlínica para doentes nervosos, da Universidade de Zurique, con-
cluídos e seguidos por novo período como médico voluntário em
Munsingen, até o outono de 1937.

Em Zurique, exercia também uma atividade política, realizando
cursos e organizando ajuda para os primeiros emigrantes provenien-
tes da Alemanha. Sendo notório o seu posicionamento político, foi
muitas vezes prevenido, por seus amigos, contra sua volta à Ale-
manha. Regressou, porém, no outono de 1937, após lhe terem sido
marcadas várias datas de saída, pelos órgãos suíços de controle de

2 Num texto humanístico publicado por uma revista científica holan-
desa Rittmeister viu-se obrigado a substituir o termo Materialismo His-
tórico por Métodos históricos da, crítica, social moderna, sobre uma
Antropologia, estática (Rittmeister, 1936, p. 952).
3 Rittmeister, neste momento, já conhecia a Psicanálise mas não era
ainda formado e orientado segundo as regras da IP A.
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estrangeiros, em consequência às queixas por "atividades comu-
nistas'".4

Rittmeister dirigiu-se a Berlim, onde primeiramente ocupou a
função de Médico-Chefe no hospital Waldhaus Nikolassee, enquanto
iniciava sua formação psicanalítica no "Grupo de Trabalho A",6 no
"Instituto Alemão para Pesquisa psicológica e Psicoterapia", prati-
cando um tratamento supervisionado, frequentando seminários e ou-
tras atividades científicas, além da análise didática com Werner Kem-
per. Casou-se em julho de 1939, e a partir do mês de setembro co-
meçou a trabalhar na Policlínica do Instituto, cuja direção passou
a ocupar mais tarde, em cargo de confiança. Manteve intensa ativi-
dade científica, tanto no "Grupo de Trabalho A" como no Instituto,
e realizava palestras e cursos para candidatos em formação. Um re-
latório das suas atividades policlínicas foi publicado no Zentralblatt
fiir Psychotherapie (Rittmeister, 1941), enquanto uma palestra reali-
zada para o "Grupo de Trabalho A", muito discutida, A crise mística
do jovem Descartes, foi publicada postumamente, em 1961, por uni
amigo de Munsingen, Alfred Storch, numa revista científica suíça
(Rittmeister, 1961).

Rittmeister tornou-se logo figura central de um grupo informal
de pessoas muito mais jovens, vindas principalmente do curso no-
turno frequentado por sua esposa, em Berlim. Neste grupo dis-
cutiam-se principalmente temas políticos, lia-se literatura em conjunto
e organizavam-se campanhas de ajuda a judeus e trabalhadores es-
trangeiros. Por volta do Natal de 1941, travou conhecimento com
Harro Schulze-Boysen, obtendo assim acesso a um grupo de várias
pessoas da Resistência,6 ligadas também a Arvid Harnack. Boa parte
do grupo de Rittmeister integrou-se assim num novo campo de atua-
ção política ilegal, e o próprio Rittmeister participava das discussões,

* Sua decisão de retornar à Alemanha teve provavelmente motivo pes-
soal (era mais frequente a emigração para os EUA). No diário de
cárcere, escreveu: "retornei à Alemanha em 1937, para buscar na pá-
tria mulher e trabalho" (p. 71). Possivelmente, o fato dele só mencionar
fatores pessoais explica se pelas circunstâncias em que foi escrito o
diário de cárcere, que a qualquer momento podia ser confiscado pela
Gestapo.
5 Denominação que o grupo freudiano foi obrigado a aceitar.
8 É considerada a maior e mais efetiva organização de resistência an-
ti-fascista alemã e era conhecida pelo nome, dado pela Gestapo, de Or-
questra Vermelha. Na época da guerra fria, dado sua considerável ati-
vidade de espionagem pró-União Soviética, deixou de ser vista como
grupo de resistência, sendo chamada de traidora da pátria, e conde-
nada assim pela segunda vez.
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treinamentos e, principalmente, do planejamento, formulação e dis-
tribuição de panfletos e cartazes, bem como do trabalho de propa-
ganda entre operários estrangeiros.

Preso em 26/9/1942, foi condenado à morte pelo Tribunal de
Guerra do Reich, tendo sido aplicada a mesma pena aos seus com-
panheiros. Com alguns deles, foi executado em 13/5/1943, em Plõt-
zensee, pelos nazistas*.

Cari Múller-Braunschweig fundou, no período do pós-guerra,
a revista Zeitschrift fiir Psychoanalyse, e publicou trechos extraídos
do diário de prisão de Rittmeister, "in memoriam" (Rittmeister,
1949).

III — Importância de C. G. Jung na formação
profissional de Rittmeister

Durante os estudos de Medicina, em Munique, em 1922, Rit-
tmeister submeteu-se a um tratamento psicoterápico e, depois disso,
principalmente durante o estágio prático realizado em Hamburgo,
em 1925/1926, passou a se "interessar por Freud e pela Psicoterapia,
que não tinham, porém, naquela época, em Hamburgo, boa aceita-
ção" (Rittmeister, 1942/3, p. 22). Como médico assistente (de
Neuropsiquiatria) em Munique, rapidamente travou contato com pes-
soas ligadas à Psicoterapia: "discussões intermináveis e pensamentos
aventureiros, Astrologia, Metafísica, experiências com roleta, Psicote-
rapia, e meus primeiros pacientes particulares. Fundei a União Acadé-
mica para Medicina Psicológica e fazia demonstrações de hipnose nos
centros de estudos de Miiller e Sauerbruch" (Rittmeister, 1942/3,
p. 23). E acrescenta: "passei a me interessar cada vez mais por Jung
e lia com avidez e entusiasmo Transformações e símbolos da libido"
(P- 25).

De Lindau, onde eventualmente substituía o Dr. Ernst Speer em
sua clínica particular de Psicoterapia, viajava frequentemente para
Zurique, para visitar Jung, entrando em íntimo contato com a sua
teoria.

Após um rompimento afetivo, lançou-se "ainda mais nos des-
dobramentos dos assuntos russo e revolucionário (Bakunin) e na
teoria junguiana, seguindo-se um estudo mais aprofundado, de julho

* Ver Gilles Perrault, A orquestra, vermelha, trad. Nova Época Edito-
rial, São Paulo p, 258.
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a agosto, em Londres, de O Capital" (Rittmeister, 1942/3,
pp. 26/27). Prossegue dizendo que, de volta a Zurique: ". . .primei-
ro, contato e seminários com Jung no Clube Psicoterapêutico, aos
quais respondi com imagens coletivas e desenhos de sonhos. . . Porém
não me agradava neste Círculo o clima nebuloso, místico e saturado.
Por outro lado, eu não me sentia ali muito à vontade e cada vez mais
era levado à indiferença, ligado não ao devir ou à contemplação de
cultos passados e culturas orientais, mas à realidade: aqui, o mun-
do estava pegando fogo" (Rittmeister, 1942/3, pp. 26/27).

Em suas duas primeiras palestras, em Munique, Rittmeistep
faz pouca referência a Jung (1927 a, 1927 b), enquanto o seu
primeiro trabalho científico publicado, com o título Energética da
alma em C. G. Jung, é um relatório elogioso e muito detalhado da
obra de Jung (1930). Apesar deste entusiasmo, isto nunca invali-
dou sua posição por relação a Freud, e num depoimento autobio-
gráfico, ele diz: "Mesmo tendo realizado duas palestras sobre o
pensamento pré-lógico, em Burghõlzli, em 1930/31, desviei-me da
intuição romântica e da veneração dos mitos e dirigi minha atenção
para a Razão. . . Isto se fez necessário tanto para minha evolução
profissional como para a compreensão das ocorrências históricas"
(1942/3, p. 27; 1930/31).

Dedicando-se cada vez mais intensamente à atividade neuroló-
gica e ao engajamento político, Rittmeister começa a desenvolver
uma crítica à teoria junguiana, como reflexo às simpatias iniciais de
Jung pelo Nacional-socialismo. Esta crítica à teoria dos Arquétipos,
somada a um estudo humanístico de 1936, formam uma unidade
e expressam o seu afastamento de Jung, encaminhando-se para a
Psicanálise; o que também se confirma pela escolha do freudiano
Bally, para a sua própria análise. Escrevendo sobre o Congresso
dos psicoterapeutas, em Berna, em maio de 1937, Rittmeister iro-
niza as construções analíticas de Jung, baseadas na mitologia hindu,
que foram facilmente questionadas pelas intervenções de um colega
freudiano (1937, p. 204).7

7 Jung relata o caso de uma paciente (Jung, L.M.H.) que, nascida na
índia, foi para a Europa aos 6 anos de idade, apresentando mais tarde
uma grave neurose. Ela adquirira, segundo Jung, através do leite de
sua ama, fantasias e sonhos que somente puderam se tornar conscien-
tes e interpretados com a ajuda da ioga tântrica e pelas regras indianas
dos Chakras. Boss, por outro lado, citou um caso com fantasias seme-
lhantes; sua paciente entretanto não nascera na índia: era uma ver-
dadeira berlinense. Colocou-se então em dúvida a teoria de Jung, que
apresentava a neurose em questão como uma incompatibilidade das in-
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O seu conflito interior com Jung durou até suas últimas sema-
nas, na prisão em Berlim, pelo que consta em suas anotações e
manuscritos (1968), porém, suas dissensões fundamentais já haviam
sido tomadas.

IV — C. G. Jung e o Nacional-socialismo

Jung, em 1933, estabeleceu uma diferenciação entre "o incons-
ciente judeu e o ariano",8 assumiu a presidência da Sociedade Inter-
nacional de Medicina Geral para Psicoterapia (cargo até então
ocupado por Kretschmer, que se demitiu por pressões políticas), e a
editoria do Zentralblatt fur Psychotherapie.& Acrescente-se ainda a
isto suas "visões"'10 sobre Hitler, o fira da guerra, os alemães e a sua

fluêneias orientais da infância com uma posterior mentalidade europeia.
8 "As diferenças entre a Psicologia germânica e a judaica, já há tan-
to tempo percebidas por pessoas de visão, não devem ser mais escamo-
teadas, o que só pode trazer maiores progressos à Ciência" (Jung, 1933,
p. 681).
9 Apelo de Jung a todos os médicos alemães que se mostrassem in-
teressados em desenvolver a arte da cura da alma em nome de uma
"Weltanschauung" naeional-socialista: "A Sociedade espera que todos
os seus membros com qualidades literárias e retóricas tenham sstuda-
do com seriedade científica o livro de Adolf Hitler Mein Kampf e o
considerem como básico. A mesma, cooperará com a obra do Chanceler
em educar o povo alemão para uma mentalidade de abnegação" (Zen-
tralblatt ftir Psychotherapie, 6, 1933).
1° Estes textos podem ser encontrados, desde 1974, nas Obras Comple-
tas de Jung, sob o título Civilização em transição. Além disso, as cartas
publicadas em 1972/3, no vol. I (1906/1945), referentes a esta época,
são bastante esclarecedoras. Uma discussão detalhada foi publicada pela
revista Psyche, n.« 29 (1975), pp. 273/285, sobretudo as pp. 274/276,
com análises de Use Grubrich-Simitis. No volume X das Obras Com-
pletas, falta, entre outras, sua entrevista com Adolf Weizsãcker, no
Grossdeutschen Rundfunk, em Berlim, em 26/6/1933, que mais tarde
foi publicada por Jaffé, em 1968, p. 181 e também na C. G. Jung SpeaJt-
ing, em Princeton, 1977, p. 50. Falta também uma entrevista muito
elucidativa dada por Jung ao correspondente no estrangeiro da Hearst,
H. R. Knickerbocker, e que foi publicada em janeiro de 1939, no Inter-
national Cosmopolitan, com o título Diagnosting Dictators, a qual tivemos
acesso pela tradução alemã de um livro de Balmer, onde fora incluída
(tradução brasileira da editora Cultrix, São Paulo, no livro C. G. Jung.
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culpa coletiva; tudo isso provocou, desde aquela época, um debate
interminável, na Ciência e no Jornalismo: Jung era realmente na-
eional-socialista e/ou anti-semita? A polémica de Rittmeister, muito
emocional, deve se incluir nesse círculo de debates.

Não nos deteremos nos caminhos seguidos posteriormente por
essa controvérsia u e, ao invés, citaremos a opinião de três autores,
que durante a mesma época e local (Zurique), fizeram, como
Rittmeister, críticas a Jung, permitindo-nos situar melhor, no espaço
histórico e social, o texto em questão.12

Gustav Bally, psicanalista em Zurique, que realizou sua for-
mação em Berlim, no antigo Instituto Psicanalítico, foi o primeiro
a erguer a voz contra o fato de um suíço, como Jung, vir a ser o
editor da Zentralblatt fur Psychotherapie. Referindo-se às "diferen-
ças entre a psicologia germânica e judaica", preconizadas por Jung,
Bally pergunta em seu artigo, publicado em 27/2/1934, na Neue
Zúrcher Zeitung: "O que Jung quer dizer com isso? Deseja que
nos perguntemos cientificamente se a origem da Psicologia é ger-
mânica ou judaica? Como diferenciar duas psicologias? Qual valor
teria, nas Ciências Humanas, considerar as obras do judeu Husserl
'diferentes' das de Meinong ou Dilthey? Usando-se o critério racial
nos trabalhos sobre psicologia gestáltica, seriam 'germânicos' Ehren-
fels e Wolfgang Kõhler, enquanto que Koffka e Wertheimer seriam
'judeus'? O que espera Jung de uma avaliação racial das inteli-
gentes concepções do etnólogo Lévy-Bruhl em comparação com

Entrevistas e encontros). Nela constam temíveis frases sobre Hitler,
apresentado como o "megafone que amplia os murmúrios inaudíveis da
alma alemã, até que possam ser captados pelo ouvido inconsciente dos
alemães" (Balmer, 1972).
11 Brome (1968) seguiu uma boa parte deste percurso, tendo sido an-
tecidido por Lud~wig Marcuse em sua autobiografia (1960). Na última
década foi novamente examinado por Balmer (1972) de forma crítica,
e por Jaffé (1968) e Odajnyk (1975), com uma visão muito próxima
a de Jung.
12 Bally (1934); Bloch (1935); Schumacher (1937). Bloch concebeu
sua obra na Alemanha, em 1932, porém só pôde publicá-la já morando
em Zurique (1935), enquanto seu trabalho Princípio Esperança, igual-
mente com passagens críticas à Jung, no vol. I, descreve suas experi-
ências como emigrante na Suíça, até a sua chegada aos EUA (1938-
1947). Schumacher concluiu sua obra no exílio, em Zurique, sempre
atento ao que acontecia na Alemanha, porém, só pôde publicá-la mais
tarde, na França. A l.a edição tinha o título: Contra-ataque pela His-
tória. Defesa simultânea da democracia do Cristianismo, da, coragem do
homem como indivíduo e de outros ideias importantes, Paris 1937.

135



••j diligente Prazer? Por que estas diferenciações seriam tão impor-
tantes, a ponto da sua omissão, segundo ele, levar a uma falsifi-
cação dos resultados na prática e na teoria?" Bally, em seguida, faz
um confronto de Jung com as consequências dessa "diferenciação":
Quem, como editor de uma revista "uniformizadora" traz a lume a
questão racial, deve saber que a sua exigência tem como pano de
fundo paixões organizadas que se encarregarão de interpretar aquilo
que está implícito em suas palavras.l3 Sabemos, por suas anotações
diário, que Rittmeister concordava plenamente com as críticas de
Bally.14

O escritor filosófico e historiador da arte, Joachim Schuma-
^cher, era, como Rittmeister, membro da Sociedade Suíça para Pro-
moção de Cantatas culturais e económicos com a União Soviética,
chamada de Nova Rússia.15 Em seu livro, sob o título pomposo de
Mitologistas modernos, Vencedores do progresso pela via retrógra-
da, Geòmetras do espaço irracional, ele se refere a Jung, Freud e
Klages, sabendo porém, diferenciá-los muito bem. Ele admite que
Freud, ainda assim, "pelos sonhos e reminiscências, escadas dos
fundos do Inconsciente, desceu ao porão para arrumá-lo"; e pros-
segue, falando de Jung, que: "não escava para chegar ao fundo mas,
sim, arranja o porão com o material do fundo. Fecham-se cuidado-
samente as cortinas de todas as janelas, sobretudo as que dão para
a realidade social, acendendo-se então apenas uma meia-luz artifi-
cial. Aparecem, então, os Poltergeister e almas do outro mundo, que
falam como arquétipos, num coro de mil vozes" (Schumacher, 1937,
p. 104). "É a ressurreição da demonologia, com suas luas e crepús-
culos predeterminados, o triunfo do talismã e a mágica dos curan-
deiros. Este curandeiro, porém, é um professor de Psiquiatria. Seu
poder e sua doutrina não são compatíveis com a sua função. Exor-
cismo, não, ele traz consigo sete demónios ainda piores. Interes-
sa-se pela doença, a cura é secundária. Os vários pacientes de Jung
não sofrem de deficiências específicas como, por exemplo, um amor

13 A primeira reação de Jung ao artigo de Bally foi em carta ende-
reçada à W. Cimbal. em 2/3/1934: "O artigo no Zentrattblatt desen-
cadeou uma perseguição contra mim em Zurique" (Jung, 1972/3, vol.
I, p. 190). Sua resposta oficial a Bally ocorreu em 13-14/3/1934, na
N.Z.Z. n.° 437 e 443, como podemos ver no vol. X das suas Obras Com-
pletas.
'* Rittmeister estava, nesta época, em análise com Bally.
I!i Schumacher tinha emigrado para a Suiça em 1932, "tendo ficado
claro para mim não ter vocação para mártir na Alemanha, nem para
peregrino em Moscou" (Schumacher, 1937, p. 23).
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não correspondido ou um desemprego: sofrem de uma deficiência
de demónios; segundo Jung, porque não são suficientemente incons-
cientes, arcaicos, primitivos e profundos. Ele proporciona-lhes então
um contato, perdido em cinco mil anos de civilização, com os po-
deres e mitos do inconsciente coletivo" (pp. 103/4). Posteriormente,
faz ainda menção a Jung e a todos os outros mitologistas da bur-
guesia, como "desprezadores da Razão", que se dirigem para o lado
errado, "para baixo", e fechando todas as janelas. Dada esta ten-
dência isolacionista e apocalíptica no mal sentido, "deveriam ser
combatidos, como inimigos da Razão e simpatizantes do Caos."

(P- 105)- . , . ,
O filósofo Ernst Bloch, em seu ensaio Imago, um clarão do

inconsciente, já antes de 1933, chamava Prinzhorn, Jung e Klages
de "Criptofascistas da Psicologia" (Bloch, 1935, p. 344). w Bloch
ironiza a maneira como Jung transforma e embeleza a libido sexual
em amor burguês ou, algumas vezes, em energia psíquica, para não
soarem tão indecentes, e como também terapia passa a significar
apenas um retorno ao Inconsciente (p. 345). Acrescenta ainda:
"Jung não cura estes doentes, dada sua falta de percepção para o
fato de que são pacientes da economia e sociedade atuais. Ele res-
tabelece-lhes apenas um elo, das suas almas amputadas, com a ruptu-
ra mítica (fixando-as, com esta "complementação", ainda mais no
Capitalismo). O resultado é um sem lugar (Umlagerung) da perso-
nalidade no sentido de uma nova centralização, na qual o ego não
representa mais o centro da personalidade. O1 paciente do Capita-
lismo passa a encontrar uma ligação com o universo, aquele universo
afinal que repousa no inconsciente coletivo da humanidade arcaica,
e que é a nossa perda<• e, portanto, nossa doença" (p. 346). Inco-
moda também muito pouco a Jung que nem todos os filósofos que
refletem sobre o sentido da vida sejam neuróticos. Com palavras
agressivas, Bloch indica que o Marxismo vive, que não cura a doen-
ça-do-sentido-da-vida com atenções pastorais mas, sim, com revo-
luções, e conclui: "este criptofascismo dá a Arte para substituir a
Religião, dá a Religião para substituir a Vida, ambas para uma
burguesia cansada. . . (p. 347).17

1(5 Continua em seguida: "É muito interessante ver como o fascismo
da Ciência precisou modificar elementos freudianos, que eram originá-
rios do período esclarecido e materialista da burguesia".
17 Após Jung ter dirigido os psicoterapeutas durante anos difíceis, con-
forme consta no Zenlralblatt fur Psycliothcrapie, num artigo em que ele
publica uma nota de agradecimento, as críticas de Bloch tornaram-se
ainda mais intensas. Em seu livro Princípio Esperança, vol. I, p. 61,
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A partir destas discussões, sempre muito emocionais sobre a
pessoa e obra de C. G. Jung, é que devemos tentar ler e entender
a palestra de Rittmeister em Zurique, nos meados dos anos 30.18

chama-o de "psicanalista fascista" na p. 65, "psicanalista espumando
o fascismo". Fala também de uma relação desta libido em pânico com o
fascismo alemão (p. 70).
18 Um dos grandes escritores que vivia nas proximidades de Zurique,
Thomas Mann, escreveu, entre outras coisas, em seu diário, em
16/3/1935: "O desprezo contra o 'racionalismo sem alma' só parece
negativo por estar a todo vapor contra o Racionalismo, num momento
cm que se deviam mobilizar todas as forças possíveis para um movi-
mento a favor. Jung pensa e fala sobre o enaltecimento do Nazismo
e da sua "neurose". Ele é um grande exemplo de forçosa adaptação
à mentalidade da época, e em alto nível. Ele não é um caso isolado,
somente não é dos que se mantiveram fiéis aos princípios eternos da
razão e da moralidade e que, com isso, se rebelam contra o seu próprio
tempo. Ele simplesmente nada a favor da maré. Ele é inteligente mas
não respeitável. Quem até hoje vive acorrentado à 'alma', é retrógra-
do moral e espiritualmente. Já é passada a época de ser contra a Ra-
zão e a Mente" (Thomas Mann, 1978, p. 57).
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JOHN F. RITTMEISTER

Hipótese e consequências da Teoria dos
Arquétipos de Jung

Tradução: ANGELA B. C. WITTICH

Na cruzada religiosa contra a Ciência em decomposição, con-
tra os demónios destruidores da Razão, C. G. Jung entrou na cena
política de forma rápida e elegante. Não havia tempo a perder:
ele já era esperado no iront para a luta pela alma cosmológíca
alemã.

A burguesia espera de Jung esclarecimentos sobre os "bens"
mais sublimes, através de indicações, conclusivas e finalizantes, para
pôr fim à peregrinação decepcionante do espírito burguês nas se-
guintes questões: Como devemos acreditar! O que fará com que
a alma seja uma vencedora do inundo? Como ter acesso intuitiva-
mente a situações externas incompreensíveis e como poderíamos
realizar o mito do mundo pleno de Mana? Antes de criticar, segui-
remos algumas sequências de pensamentos, cuja validade não está
no seu conteúdo de tipo determinado de sistema de pensar, mas
muito mais nas suas consequências práticas.

É extremamente interessante seguir a linha mais complexa:
Hegel, Marx, Freud e Jung, na qual cada um deles pretendeu dar
sua visão globalizante do Homem, cada um deles enormemente en-
tusiasmado pelo desenvolvimento do pensamento em sua época, e
cada um de forma própria, dialética, às avessas, aos tropeços, triun-
fante ou desastrosa. Jung, durante algum tempo, seguiu o mesmo
caminho que Freud, como Marx em relação a Hegel. Os sinais de
separação foram semelhantes, porém, nos últimos, se deram de for-
ma mais decente e menos ruidosa. Se há 100 anos o Idealismo
antecedia o Realismo, não é por acaso que agora ocorre o inverso.
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e que um marca passo atrás do outro, de outro modo, poderíamos
dizer que alguns estágios abaixo em termos de tempo, envelhecido
e consumido demais para reencontrar o ponto onde o Idealismo clás-
sico alemão se esgotou, desembocando no Romantismo, apesar de
todas suas experiências. Com toda razão, Marx podia dizer que valia
a pena virar Hegel ao avesso, pois nele se baseia toda a sua teoria,
para assim incluir a Sociologia e a História contemporânea na reali-
dade. Hegel era idealista, objetivo (pelo menos mais objetivo), com,
certamente, inúmeros princípios intuitivos calcados na realidade
(Hegel, 1837). Hegel não teve acesso à teoria das pulsões e dos
instintos. Freud foi o primeiro a pesquisar as pulsões nos indiví-
duos e manteve, pelo menos nos primeiros 30 anos de pesquisa,
a observação comprovada pela experiência (até Para além do prin-
cípio do prazer). A fase inicial da Psicanálise teve como ponto de
partida a auto-observação, sendo seguida de controle por método
científico (ver Ischlondski, discípulo de Pavlov, 1930; Brun, 1926)
e pelas experiências de associação de Jung (1904-1910).

Freud não via nada além de pulsões e hipostasiava conceitos
um tanto obscuros sobre a sexualidade. Também não via nada mais
além do indivíduo isolado, numa realidade estática de Viena, no pe-
ríodo pré-guerra, à qual o neurótico tinha que se adaptar. No ter-
reno sociológico, Freud fantasiava, e seus discípulos ainda mais.
Porém ele conseguiu demonstrar, em minúcia, o complicado cami-
nho do desenvolvimento psíquico do indivíduo, com todas as suas
tendências pulsionais contraditórias e, através de caminhos tortuo-
sos, alcançar a unificação psíquica. No complexo de Édipo, acre-
dita ter encontrado uma ilustração para a dialética imanente sobre
a sexualidade infantil e também uma determinante. Ao mesmo tem-
po acreditava ter encontrado a infância mítica da Humanidade.

Jung era mais ambicioso que Freud e — insatisfeito com a
pan-sexualidade — procurou e encontrou, na identificação mística,
um acesso ao psiquismo dos primitivos e esquizofrênicos. Acreditou
que muitos dos produtos da fantasia e das mais diferentes formas
de vida não se explicam pelas tragi-comédias dos quartos infantis
e pelo destino da vida pulsional sexual.

Ele deu à Teoria da Libido um aspecto mais abrangente e
transcendeu o princípio estático e entediante da ambivalência, preco-
nizado por Freud. Acrescentou um conceito mais dinâmico à Teoria
da Libido, a "enantriodromia" (desenvolvimento através das contra-
dições), porém sem nunca ter feito referência à "dialética". Apon-
tou incansavelmente para a literatura e religião chinesa, hindu e da
Idade Média, acrescentando, ao termo já conhecido "Inconsciente dos
Antepassados", outro, "Inconsciente coletivo", para depois se per-
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der numa teoria difusa de "Alma" e "Tipos". Jung não conseguiu
estabelecer a ligação da filosofia clássica com a moderna, de modo
que seu ponto de vista não se encaixa com o dos filósofos antigos,
e o seu termo "coletivo" não estabelece nenhuma relação com cer-
tos grupamentos raciais ou culturais, muito bem descritos em termos
sociológicos.

Jung percebeu bem que o princípio da dialética pode surgir sob
as mais diversas constelações no homem, apresentando-se em for-
mas estranhas tanto na fantasia, como na arte e nos sonhos. São
símbolos que não têm origem na vida individual infantil, e sim nas
vivências herdadas filogeneticamente de seus antepassados (p. ex.:
divindades bissexuadas que geram o mundo, fundadores de cidades,
heróis, o símbolo da luta dos dragões, a ressurreição, o fim do mun-
do, etc.). Elas são facilmente cunhadas na capacidade ideativa do
homem e são reproduzidas principalmente numa forma de projeção
inconsciente. A dialética é realmente um fenómeno primitivo que
se desenvolve passo a passo, mas é facilmente demonstrada na in-
fância do Homem e da Humanidade, onde as contradições sexuais
também absorvem os interesses, citando apenas um exemplo de
todas as outras polaridades. De onde vêm então as Imagos primi-
tivas e os arquétipos? Em Jung podemos observar uma tendência
para considerar os arquétipos como pré-existentes. Platão, em re-
lação à realidade dos conflitos universais, tende à descrevê-los isola-
damente de forma mais subjetiva. O homem herdou as imagens pri-
mitivas de seus ancestrais; os homens primitivos foram "gravados"
com mais intensidade pelos fenómenos cósmicos e suas polaridades
(p. ex, curso do Sol) estabelecendo desta forma uma herança cere-
bral (formas de cantar e agir típicas). O homem atual encontraria
esquemas pré-estabelecidos, quando vem ao mundo. Mas será que
estes tipos de instintos e esquemas primitivos estão realmente tão
disponíveis no sujeito? Será que devemos acreditar que os antago-
nismos (p. ex.: disposições masculino-femininas, órgãos de relação
objetivos-subjetivos) estão tão profundamente arraigados em toda
organização humana? Será que se pronunciam à cada nova ação
recíproca na conformidade com o mundo exterior e no processo de
diferenciação? Não só o homem desenvolve-se dialeticamente, mas
também toda a natureza. O homem, como a natureza, se move dia-
leticamente, entre pólos opostos, não é imanente, não é pré-exis-
tente, e sim, um "modus" de vida, do pensamento e de ser. Porém,
para Jung, o mais importante não é a natureza nem o homem como
ser desta natureza, e sim, a "vivência", e como o mundo ideativo
se manifesta. O conteúdo de verdade e o conteúdo concreto não
são importantes.
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Lênin diz: "tanto o movimento astronómico quanto o mecâ-
nico (da Terra), a vida das plantas, dos animais e do homem, in-
cutiu na humanidade o movimento dialético, principalmente o movi-
mento de retorno aos pontos iniciais". (Lênin, 1930, p. 327). Desta
frase podemos concluir que nada pode ser excluído do movimento
dialético: os arquétipos, os membros dialéticos, não são constituí-
dos por qualquer forma ou origem pré-existente, contradizendo as
ideias platónicas sobre o Inconsciente coletivo. Os fenómenos da
natureza, da vida, da vivência humana e também os pensamentos,
são de caráter dialético. Não podemos concluir pelos sonhos, nos
quais aparecem símbolos desconhecidos e conteúdos surpreendentes
para o próprio sonhador, que sejam especificamente herdados e
latentes naquele que sonha, surgindo ao acaso, e sim, que têm uma
base histórica na infância do próprio sonhador, apesar de se pode-
rem formar esquemas típicos que apresentem semelhança com es-
quemas primitivos do homem. Não é apenas um risco, o que se
passa é um isolamento dos arquétipos desvinculados das ocorrências
e vivências, e são colocados em evidência para o homem, pois este
é capaz de toma-los como verdadeiros por sua capacidade de se
conscientizar das coisas. Chegar ao ponto seguinte, que consiste na
observação isolada e veneração destas imagens simbólicas, é muito
fácil. Ao mesmo tempo faz-se necessário frisar bem os elos dialéticos
eminentes. É necessário frisar que, num retorno à uma visão con-
creta materialista, as imagens primitivas são abstrações (em todo
caso, mais "universalia post" do que "ante rem" e antes "in ré" do
que "in anima"), porém se tornaram ideias autónomas e com vida
própria na mitologia e nas religiões (Vignole) mas entretanto, de
fato, são imagens contemplativas, afastadas e intensificadas, de pro-
cessos que têm movimento próprio, devido ao seu antagonismo
inerente.

Somente neste sentido podemos deixar persistir imagens con-
templativas representando processos de difícil expressão e podere-
mos entender melhor a expressão citada muitas vezes por Lênin:
"O mundo em si não fez deuses nem homens, foi e sempre será um
fogo eterno, acendendo e apagando sempre" (Lênin, 1930, p. 331).
Lênin ainda acrescenta que "isto é uma boa exposição dos princí-
pios do Materialismo Dialéticio" (Lênin, 1930, pp. 331-332) e ainda
contesta ao mesmo tempo o "estropiamento" de Heráclito como
"hegeliano", feito por Lassalle, que insiste principalmente no Idea-
lismo de Heráclito: "o princípio do desenvolvimento e do devir
é lógico e pré-existente, a sua filosofia é a ideal". Lênin ainda acres-
centa uma frase de Filós sobre a doutrina de Heráclito: "...sua
doutrina, como a estóica, drena tudo do mundo para o mundo, não
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acreditando que algo seja proveniente de Deus" (Lênin, 1930,
pp. 328-329).

Jung é rico em considerações psicológicas interessantes e, sem
dúvida, acertadas, apresentando em contraposição lapsos e coisas in-
compreensíveis. Mais tarde veremos exemplos. O seu conceito de
Inconsciente Coletivo, a reunião do subjetivo ao objetivo no pro-
cesso psicológico através do esse in anima, a criação da realidade
através da fantasia, a "mãe de todas as possibilidades reunidas viva-
mente no mundo interno e externo" (Jung, 1921, 53-54), tudo faz
concluir que o ponto de vista psicológico de Jung é um Idealismo
teórico, isto quer dizer: o mundo é explicado ao Ego como sendo
uma vivência da experiência subjetiva. Não é o homem que está
numa relação de troca com o mundo externo, alimentando-se dele,
corrigindo-se através dele, reformando o mundo e também sofrendo
reformas através do mesmo, e sim, através de uma forma estranha,
característica da filosofia idealista alemã em que o mundo fica de
alguma forma incluído, interiorizado e, por isto, realizado. Os obje-
tos, a natureza e o homem na natureza, se movem pela força de ideias
e pela fantasia criativa do homem, pela qual transparece o mundo.

O movimento próprio do homem e dos objetos não tem ori-
gem em si mesmo, pelas suas contradições, e sim, a dialética é que
se encontra de alguma forma fora do homem, refletida, ou então,
no sujeito transcendental divino. A Dialética, que é a unidade das
contradições, como raiz de tudo que é vivo e que está em movi-
mento, pode ser discutida de várias formas. Em Hegel encontramos
as seguintes possibilidades:

1." — A contradição é geralmente a primeira a ser eliminada nas
Coisas, no Ser e na Verdade; diz-se que nada que existe é
passível do ser contraditório.

2.a •.— A contradição é empurrada para uma reflexão subjetiva, que
pela sua relação e por suas comparações, a cria. Mas tam-
bém nesta reflexão a contradição inexiste, já que o contra-
ditório não pode ser postulado e pensado.

3.a — Podemos acrescentar que Hegel aceita a contradição de uma
forma objetiva, mas essa objetividade é o espírito objetivo.
Se, para Hegel, o espírito objetivo se alterna frequentemente

••.. com o espírito subjetivo, tanto mais teremos em Jung um
. estreitamento da subjetividade do Inconsciente coletivo. Tan-

to em Jung como em Hegel, se misturam o Idealismo obje-
tivo com o subjetivo. A consciência para Hegel, ora é uma

; consciência absoluta, ora uma consciência individual sub-
jetiva.
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O mesmo ocorre em Jung, só que de uma maneira grosseira
2 pouco trabalhada: o Inconsciente coletivo, o mundo dos arquéti-
pos (que segue a lei do nascimento e do declínio — Enantiodro-
mia), não pertence de fornia alguma a "mim" pois é objetivo, por
outro lado passa a se tornar novamente "minha vivência" por parte
de meu inconsciente coletivo, o porão abaixo do porão e, por con-
seguinte, se torna assimilável. Sem dúvida, os limites entre o subje-
tivo e o objetivo, para Jung, são vagos, encaminhando-se este para
o primeiro grau muito superior que em Hegel, que por várias ocasiões
se esforçou realmente em colocar a Dialética como uma coisa obje-
tiva porém também espiritual: "A Dialética não é por si só um mo-
vimento da nossa inteligência, mas é a própria natureza das coisas,
por isto ficando provado o significado puro do conteúdo. Ela é a
observação imanente do objeto" (Hegel, 1833-1836, p. 303). "O
próprio movimento é a dialética de toda existência..." (p. 305).

Num enfoque geral, Jung ficou estacionário numa etapa cor-
respondente ao Idealismo romântico. Para ele, o absoluto é o
"Makranthropos", o "homem gigante contido na alma", o ultrapas-
sado homem coletivo, que acumula arquétipos hiper-individuais
sobre. . . mas sobre o que? O externo não existe já que o "MaJcran-
thropos" é tudo. O que poderíamos dizer sobre esta "coisa", que
pode ser ligada à qualquer hora ou que o diabo a carregue, mas
sobretudo esta última hipótese, já que o Inconsciente coletivo é a
"coisa" em si.

O homem ingénuo pensa de uma forma primitiva sobre o "além
das nuvens" como: Deuses, Sacro e Destino. O que a religião cató-
lica preconiza para perceber a realidade externa é Deus, Inferno e
Glória, através da Fé e da Graça. Tudo isto passa cada vez mais
para a subjetividade do homem, desde Descartes e Berkeley.

Para Berkeley, Esse = Percipi e as sensações que temos são
dadas por Deus. Então só existem o Eu e Deus, só espírito, nenhuma
matéria, nenhuma natureza, nenhum homem real, com exceção
de mim.

Para Jung, não só o mundo exterior mas também Deus foi in-
cluído na subjetividade. O mundo dos arquétipos, os complexos au-
tónomos recebem o atributo de serem "divinos", e um deles (Self)
é o "Deus em nós". Jung diz literalmente: "A nossa reverência às
leis e ao Estado são um exemplo recomendável para nossa atitude
em relação ao Inconsciente coletivo (dê a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus)" (Jung, 1928, p. 259).

A reverência a fatores aos quais nossa consciência não diz
necessariamente sim, seria na prática mais suportável que o inverso.
"Quando atribuo poder sobre o Inconsciente, isto é um erro na

'dieta' psíquica, um posicionamento de difícil digestão, que deve
ser evitado no interesse do próprio bem estar" (Jung, 1928, p. 257).
Aqui fica muito claro à qual subjetividade e à qual Deus ele se
refere: o Deus da ordem burguesa, do Estado e das Leis, que garante
o bem estar do burguês e do patrão. Ao mesmo tempo é um Deus
coletivo que se manifesta através de uma "alma" escura na qual
tudo se reúne, "uma unidade orgânica globalizante", que um dia
irá se revelar ou já se revelou como uma nação de exploradores,
de policiais e de trabalhadores.

Este ser vampiresco, esta subjetividade divina, absorveu todo
o mundo em si, o fez desaparecer, e se inflou em consequência disto,
até alcançar uma universalidade coletiva em que Eu, de acordo com
a demanda, sou uma vivência da criação do mundo, conforme Pro-
meteu, ou diante da qual tenho que me subjugar, fazendo assim
submergir minha própria consciência pessoal efémera.

Minha alma é o continente desta divindade criadora de mil
facetas, soberana, plena de "Mana", que cria o inundo externo e o
não-eu, que domina, que impulsiona, e com deuses e demónios no
corpo, se eleva ao céu num inesperado agradecimento. Com toda
minha atividade, eu me identifico com todas as possibilidades cria-
tivas coletivas de todos os tempos e povos, sou um Napoleão do
armazenamento de todo possível inventário de conhecimentos ar-
queológicos.

Mas, ao mesmo tempo, eu sou pequeno, uma gota no marido
Inconsciente coletivo, ao qual tenho que sacrificar minha consciên-
cia egoísta e minha inteligência híbrida, e ao qual tenho que me
submeter e adaptar pela intuição e pelos sentimentos. Outrora havia
me libertado e imolado de alguma forma, desta inconsciência cole-
tiva.

Como podemos ver, o Ego é inflado de uma forma egocên-
trica e sofismática. Às vezes é infinitamente grande, criador e por
outro lado é pequeno, impotente e pobre em inteligência. Os anta-
gonismos dos processos dialéticos se passam de alguma forma em
mim, se igualam e projetam a partir daí, do fantasmagórico do mun-
do para o exterior. O outro homem, a natureza, as leis do passado
e do futuro, tudo isto é ou passa a ser fantasma desta teoria umbi-
licada.

Lênin, há 30 anos atrás, desvendou, com incomparável saga-
cidade, o "cheiro das classes" na formação teórica das ciências na-
turais e das teorias daquela época sobre a inteligência, principal-
mente no paradigma da crítica empírica de Mach e Avenarius (In-
dividualismo filosófico). Se, naquela época, o mundo se reduzia às
minhas sensações, havia distinção entre o Ego e o não-eu; o objeto
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ao qual meu Ego está ligado indissoluvelmente através de uma coor-
denação parcial empírica é a minha consciência. Enquanto aue, hoje
em dia, o inundo é essencialmente interpretado como sonho, com-
plexos e imagens interpessoais, de acordo com a teoria "pastoral"
da moderna Psicanálise. Mesmo para Freud, todo o sentido da vida
é a morte, tudo tende à morte. A ciência burguesa, devido a sua
posição social, perde cada vez mais a noção das causas e correlações
da crise. Quanto mais os acontecimentos sociais prementes exigem
uma tomada de posição, mais se torna militante um posicionamento
idealista antes bem disfarçado, e exige crença, intuição e capacidade
de entendimento, como recurso para o reconhecimento de um mun-
do externo assustador, cujos problemas sociais não podem e não
querem ser reconhecidos. Não existem mais a matéria, a causali-
dade e a objetividade. Tudo fica envolvido numa neblina irracional
e resta apenas uma única coisa palpável, a subjetividade, que é cons-
truída a partir de um conjunto de ideias internas calcadas na coleti-
vidade mística.

Cansado da crescente ambiguidade do mundo, que foge à von-
tade e à determinação do burguês, passa este a lançar mão da Aná-
lise, do Budismo, da "ciência cristã", da Teosofia e da Psicologia,
como se fossem um enquadramento do que é interno, de forma ainda
cambaleante, em busca a todo momento de um denominador comuir
palpável, uma tábua de salvação.

Jung contribuiu muito para edificar algo útil para esta época,
sempre inspirado nos fenómenos criativos. Ele conseguiu reunir al-
guns resultados científicos de alguma forma "agradáveis" à situação
geral. Ele se preocupou com a alma, não fazendo uso de uma frieza
científica necessária, mas tomando aconselhamento no que fazer e
como agir com ideias estranhas, sonhos excitantes e afetos ininteli-
gíveis. Ele ensina como esquecer o medo de si próprio. Algumas coi-
sas devem estar correias. Temos sem dúvida uma novidade no que
tange à descrição de um curso dialético do processo vital. Ele fica
restrito à parte das vivências, do reflexo do mundo no meu interior,
do mundo como fenómeno cerebral de um indivíduo (o que ocorre
entre outras coisas), esquece, por outro lado, do ser humano, que
é o homem entre outros homens, ou seja, as leis da Sociologia (es-
quece também do mundo da Química, da Física, etc., os quais real-
mente podemos esquecer por alguns momentos).

Mas Jung não fala o tempo inteiro do coletivo? Sim, mas só
até o ponto em que ele percebe até onde vai o Individualismo de
Freud. Jung apenas observa e menciona a parte subjetiva do cole-
tivo, ou seja, fragmentos de fantasia e experiência, vivências colecio-
nadas por outros grupos do presente ou por meus antepassados.
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O homem permanece retraído apesar deste interior grandioso
e multicolorido. Ele terá vivências de sonhos e fantasias surpreen-
dentes e imponentes, que o colocarão em contato com o lado mís-
tico e extasiante de todos os povos e tempos, para que ele possa se
aliviar deste mundo sufocante das grandes cidades, das fábricas, da
organização desalmada, dessa pressa e infatigabilidade racional ame-
ricanas à qual tudo tende sucumbir: aqui finalmente encontram-se
prados verdes, o sol que eternamente percorre seu caminho soberbo
sem nunca errar, o nascer e o perecer do mundo, a minha vida,
a minha morte retratada instantaneamente. Mas, espere um momen-
to, será que vemos o verdadeiro sol, as verdadeiras pradarias, nas
quais nos enlevamos para fugir da solidão e da frieza dos escritórios
e das fábricas?

Não se trata do sol interior, da luz eterna, da paz interior, mes-
mo que sejam muito impressionantes, ricos de imagens internas con-
vincentes e fluentes. Ele não guarda nenhuma relação com as verda-
deiras mudanças do mundo, com as leis destes anos malditos em
que vivemos. Não diz nada sobre a fome de milhões de pessoas,
nada sobre a ameaça da guerra, nada sobre o armamento dos países
civilizados, nada sobre a destruição de numerosos produtos, nada
sobre a luta e a saúde dos irmãos em nosso redor. Será que posso
considerar como importante a minha pessoa e buscar salvação em
uma ilha de tranquilidade aparente, mantendo escondido de mim
mesmo o ruído e as lutas desta época, os possíveis privilégios ma-
teriais de minha classe, que gozo, apesar dos conflitos psíquicos?
Posso eu xingar as massas nunca satisfeitas enquanto faço uso o
tempo inteiro dos produtos da técnica destas massas? Será que posso
considerar tranquilamente a ordem do dia: guerras sempre houve
e sempre haverá, não tenho nada com isso pois não quero a guerra
— e, ao mesmo tempo, possuo ações cujos rendimentos são a base
da minha sobrevivência?

Será que posso representar uma filosofia que apresenta aspectos
interessantes e novas conclusões sobre minha pessoa, se, ao mesmo
tempo, deixo de ver que este tipo de filosofia serve de argumento
aos estimuladores da guerra, aos aristocratas e à Igreja, aos explo-
radores e aos tiranos? Será que poderia deixar de ver que esta filo-
sofia ou psicologia dá às pessoas predisposição para a passividade
e a confusão, tornando-as ainda mais passíveis, ainda mais impo-
tentes, coisa que a religião e a teologia já alimentavam de qualquer
maneira, deixando-as se retraírem cada vez mais em si mesmas?
Passam estas pessoas a encontrar, em si mesmas, todos os movi-
mentos de luta e desejo de paz, exemplo do que acontece com
o pervertido hindu, que durante anos de escravidão já não sente mais
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o chicote baixar em suas costas, pois simplesmente o elimina filo-
soficamente.

Vamos permitir que nossos brilhantes contemporâneos manipu-
lem estas psicologias reluzentes de fogo fátuo, em pompa e honra?
Que entrem em cena no momento exato para os beneficiários e víti-
mas da catástrofe mundial próxima? Vamos simplesmente observar
a parede nebulosa que se ergue entre homens, classes, raças e povos,
cada vez mais às expensas destas psicologias da moda, ao invés de
fazê-las em união com a Ciência e a Sociologia? De que nos adian-
tam conhecimentos refinados de uma visão global do mundo, se
toda esta exposição de sonhos, imagens e arquétipos, só serve para
inflar e endurecer minha alma, ajudando a afastá-la ainda mais da
realidade? É trágico mas verdadeiro que mesmo o mais sublime e
teórico idealismo, leve sempre ao sofismo, ao endeusamento do Ego
de uma elite, de uma raça, e termina finalmente no mais sangrento
imperialismo. Vamos nos unir a Dostoievski quando diz que "o ho-
mem é ridículo", pois após todas as quedas em aventuras destrutivas,
descobre o "outro", a existência do não-ele e assim consegue efe-
tuar sua viagem dos sonhos: "A descoberta da vida é superior à
vida, a descoberta das leis é superior à sorte..." Isto é o que se
deve combater, e eu o farei. Se todos quisessem, ao mesmo tempo,
imediatamente tudo mudaria sobre a Terra.
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HELMUT THOMÀ

A neo-psicanálise de Schultz-Hencke:
uma visão histórica e crítica

Tradução: HELENA LINS E BAKEOS

Introdução

Desde que Fenichel (1929) publicou um comentário crítico
sobre o livro Einfuhrung in die Psychoanalyse (Introdução à Psicaná-
lise, 1927) de Schultz-Hencke, há mais de trinta anos, nada de
importância substancial voltou a aparecer nas páginas psicanalíticas
sobre a teoria das neuroses que Schultz-Hencke chamou de Desmo-
logia a partir de 1934 e que após o término da segunda guerra re-
cebeu o nome de neo-psicanálise. O mundo sabe porque, na Alema-
nha,, as publicações psicanalíticas cessaram a partir de 1933 e as
apresentações comparativas sobre o desenvolvimento da teoria e téc-
nica psicanalíticas tornaram-se impossíveis. A partir de 1937, o de-
senvolvimento da Psicanálise se deu no lugar onde a maior parte
dos analistas que buscavam refúgio encontrou melhores possibilida-
des de trabalho: nos países anglo-americanos. Entre os cientistas
judeus que lá podiam viver em segurança, encontravam-se os mais
importantes teóricos e sistematizadores da Psicanálise. Autores como
Boehm e Muller-Braunschweig, que permaneceram em Berlim, não
podiam mais defendner publicamente os pontos de vista de Freud.
A terminologia psicanalítica foi proibida. Com o arrocho crescente
do regime e o isolamento do desenvolvimento da Psicanálise no
mundo livre, não houve mais condições para que se pudessem pes-
quisar as relações entre a "Desmologia" e a "Desmólise" de Schultz-
Hencke e a teoria e a técnica psicanalíticas.

Quando, após a guerra, Schultz-Hencke mudou o nome da
Desmólise para neo-psicanálise, surgiram diferenças científicas que
passaram a ser discutidas por psicanalistas e neo-psicanalistas. En-
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tretanto, pouca coisa veio a público. Miiller-Braunschweig, como
expoente de um grupo de psicanalistas, expôs rapidamente em uma
brochura intitulada "Streizíige durch die Psychoanalyse" (Incursões
pela Psicanálise) sua posição em relação à neo-psicanálise.

Por ocasião do 1.° Congresso Internacional da Psicanálise do
após guerra, realizado em Zurique no ano de 1949, ele pronunciou
uma conferência sobre a neo-psicanálise de Schultz-Hencke. A súmu-
la inglesa dessa palestra ficou um tanto desconhecida. O próprio
Schultz-Hencke foi bem mais produtivo e publicou várias apresen-
tações sistemáticas da neo-psicanálise, como "Der gehemmte Mensch"
(O homem inibido) (1940), "Lehrbuch der Traumanalyse" (Com-
pêndio da análise dos sonhos) (1949) e "Lehrbuch der analytischen
Psychotherapie" (Compêndio de psicoterapia analítica) (1931).
Além disto, empreendeu uma interpretação psicanalítica da esquizo-
frenia em seu livro "Das Problem der Schizophrenie" (O problema
da esquizofrenia) (1952).

No estado em que as coisas se encontravam, uma crítica à neo-
psicanálise proveniente da Psicanálise só poderia vir de dentro da
própria Alemanha. Pois os analistas emigrados tinham poucas ra-
zões para voltar os olhos a diferenças científicas que para eles deve-
riam ter apenas um caráter regional. De fato, ainda hoje na Ingla-
terra e na América, a psicanálise de Schultz-Hencke é praticamente
desconhecida. No livro de Munroe, Schools of Psychoanalytic
Thought, por exemplo, não consta o nome de Schultz-Hencke.

As publicações sobre a técnica e a teoria das neuroses de
Schultz-Hencke não atingiram os psicanalistas remanescentes em
Berlim após a guerra, e estes não as consideravam como um
desenvolvimento da Psicanálise. Ademais, este grupo numerica-
mente reduzido, que se constituiu independente em 1950, formando
a "Deutsche Psychoanalytische Vereinigung" (Associação psicanalí-
tica alemã), estava totalmente devotado à instalação do Instituto
Psícanalítico de Berlim.

Neste meio tempo surgiu uma nova geração de psicanalistas e
neo-psicanalistas, e a distância das discussões que levaram à sepa-
ração dos grupos em 1950 proporcionou uma perspectiva favorável
a uma apreciação crítica. Tensões de caráter pessoal, que chegaram
a agravar as diferenças objetivas, acham-se agora ultrapassadas.
Bõhm, Miiller-Braunschweig e Schultz-Hencke estão mortos. As con-
dições para uma crítica objetíva da neo-psicanálise são hoje bem
mais propícias do que antes, porque aos fatores já mencionados
alia-se ainda o fato de que a geração do após-guerra pôde tomar
conhecimento do desenvolvimento da Psicanálise fora da Ale- manha.
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Depois da guerra, Schultz-Hencke surgiu na Alemanha como
o intérprete da Psicanálise; seus livros transmitiam a impressão de
que, através da teoria neo-psicanalítica das neuroses, a Psicanálise
tomara uma forma mais depurada e prosseguia em seu desenvolvi-
mento. Não há dúvida de que a expansão das teorias de Schultz-
Hencke foi fomentada indiretamente pela expulsão dos mais proemi-
nentes psicanalistas da Alemanha e da Áustria e pela proibição oficial
da Psicanálise. A posição de Schultz-Hencke no 3.° Reich era bastan-
te cómoda, pois com as mudanças terminológicas por ele implemen-
tadas desde antes de 1933, não teve sua liberdade didática molestada.
Podemos supor que este favorecimento apolítico de que gozava difi-
cilmente teria conduzido à formação de um novo grupo sem que
fossem preenchidas duas condições: suas características especiais
como professor e a destruição da Psicanálise na Alemanha após 1933.
Aludindo a esses fatos, deixei de lado o resultado de minhas re-
flexões, que retomarei detalhadamente mais adiante.

Pareceu-me indicado para o trabalho a seguinte disposição:
No 1.° capítulo, descreve-se o desenvolvimento da neo-psicanálise.
Antes de mais nada, é necessária a compreensão dos fatores histó-
ricos e psicológicos responsáveis pela criação deste grupo. No 2.°
capítulo, a teoria das neuroses de Schultz-Hencke é comparada com
a Psicanálise. O 3.° capítulo continua apresentando o desenvolvi-
mento da neo-psicanálise após a morte de Schultz-Hencke, até uma
rápida análise do seu momento atual.

Porém, não é possível dar ao leitor uma visão histórica sem
familiarizá-lo com alguns dos conceitos básicos de Schultz-Hencke.
É preciso ainda levar em consideração o "espírito da época"
(Zeitgeist) psicoterapêutico vigente nas diferentes fases da neo-
psicanálise. Tentamos dar a cada capítulo uma certa unidade; aos
leitores menos informados sobre teoria, recomendamos que se dirija
inicialmente ao segundo capítulo. A leitura do terceiro capítulo pres-
supõe um certo conhecimento de temas que tentamos elucidar nos
dois primeiros.

Capítulo l

O desenvolvimento do grupo neo-psicanalítico

A — Dos primórdios até 1934

Ficamos sabendo pelo próprio Schultz-Hencke, em um prefácio
datado de 1951, que seu interesse pela Psicanálise data de 1913.
Em outra oportunidade, informa que leu naquele tempo, pela pri-
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meira vez, um trabalho de Freud. "Tratava-se do trabalho sobre
a tentativa de desvincular totalmente a histeria de angústia do gru-
po das histerias." (1952, S. IX.) Supostamente, referia-se ao artigo
de Freud intitulado "Uber die Berechtigung, von der Neurastheníe
einen bestimmten Symptomenkomplex ais Angstneurose abzugren-
zen" (Sobre os critérios para destacar da neurastenia uma síndrome
particular intitulada "neurose de angústia"). Schultz-Hencke, então
com vinte e um anos de idade e incitado por uma conversa com
S. Bernfeld (1914), praticamente da mesma idade que ele,1 resolveu
algum dia esclarecer a esquizofrenia, no sentido freudiano. (1951, S. V.).

No boletim informativo da Associação Psicanalítica Interna-
cional (IPA), aparece pela primeira vez em 1923 uma menção a
Schultz-Hencke. Numa reunião do Instituto Psicanalítico de Berlim
em 13 de fevereiro de 1923, em que foram feitos dez comunicados
curtos, ele lançou suas observações sobre a psicanálise do enrubes-
cimento (Internationale Zeiíschrift fur Psychoanalyse (IZP), 9, 1923, 241).

Em 25 de fevereiro de 1923 Schultz-Hencke falou como con-
vidado, e presumivelmente como candidato à formação, perante a
Associação Psicanalítica de Berlim — que passou a chamar-se Socie-
dade Psicanalííica Alemã (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft,
DPG) em 24 de abril de 1926 — sobre a análise de uma depressão.
(IZP 11, 1925). A partir de 1927 entra como membro extraor-
dinário da IZP e depois de 1929 torna-se membro regular (13-1927,
15-1929). Em 1928 deu pela primeira vez um seminário sobre um
artigo de Freud — O ego e o id — (IZP, 1928). No título de um
seminário que se estendeu por sete horas, "A inibição na estrutura
da neurose", aparece pela primeira vez a palavra que haveria de
ocupar um lugar de destaque no vocabulário de Schultz-Hencke (IZP 15-1929).

Seus primeiros trabalhos mostram-no como um autor eloquente
- e teoricamente interessado, firmemente voltado contra críticas injus-

tas e incompreensões corriqueiras da Psicanálise. Revidou com as
seguintes palavras à crítica de pan-sexualismo: "O conceito freudia-
no de sexualidade foi novamente mal compreendido, no sentido da
relação que se faz correntemente entre o genital e sua mais estreita
demarcação corporal e anímica. Aqui deve-se salientar expressa e
reíteradamente que Freud' ... redefiniu o conceito de sexualidade
e o aplica no mais amplo sentido" (1928, p. 249, grifo do autor).

1 Harald Schultz-Hencke, nasceu em 18 de agosto de 1892 e morreu em
23 de maio de 1953.

Sua réplica — "Será a Psicanálise um dogma?" — contra a confe-
I rência de Bumke e Kõnigsberg, ilustra bem como Schultz-Hencke,
l naqueles anos, não se constrangia em lançar desafios e argumentar

combativamente por suas convicções psicanalíticas.
K Quase todos os seus primeiros trabalhos apareceram na Revis-
P te Médica de Psicoterapia e Higiene Psíquica, que a partir do ter-

ceiro ano de existência mudou o nome para Jornal de Psicoterapia
(Zentralblatt fur Psychotherapie — ZP). Esta revista era o veí-
culo informativo da Sociedade Médica de Psicoterapia, fundada em
1928 por ocasião de um congresso em Baden-Baden, e que ultra-
passava as fronteiras nacionais. Naquela época, os congressos mé-
dicos de psicoterapia eram de alto nível (Karen Horney fala do
primeiro congresso dessa natureza em abril de 1926, em Baden-
Baden, na Zentralblatt fur Psychotherapie — ZP, n. 12, 1926). Em
Bad Nauheim houve uma série de excelentes conferências: P. Schil-
der, sobre "Teoria da Psicanálise"; E. Simmel, sobre "Método e In-
dicação na Psicanálise"; K. 'Goldstein, sobre "As relações da Psica-
nálise com a Biologia"; F. Deutsch, sobre "Psicanálise e Medicina
Interna". Schultz-Hencke participou do Congresso de fundação em
1928. Um dos temas principais deste Congresso foi a "Psicologia
Individual" representada por F. Kunkel, L. Seiff e E. Wexberg.
Schultz-Hencke pronunciou, junto com Schilder, uma conferência
importante. Afirmou, em resumo, que os conceitos da Psicologia In-
dividual estavam contidos na teoria psicanalítica, mais abrangente
que a primeira. Disse o seguinte:

"A Psicologia Individual apresenta um recorte da Psicanálise,
é mais restrita que esta, suas representações da origem dos sintomas
são especialmente limitadas. E com que consequências? Um exame
falho das vivências pulsionais originais; a supervalorização daquilo
que sobrevêm secundariamente a elas, o que conduz necessariamen-
te a uma espécie de posição defensiva contra as vivências pulsionais"
(1929). Assim, conceitos da Psicologia Individual tais como "linha
condutora" e a expressão kunkeliana "círculo satânico" foram de
fato descritos pela Psicanálise, ainda que em parte sem denomina-
ção especial. A Psicologia Individual pressupõe a existência de um
sintoma e acaba a análise naquele fenómeno que seria descrito pela
Psicanálise como benefício secundário da doença".

Várias são as razões que tornam a reunião em Baden-Baden
digna de ser mencionada. Como já foi dito, lá se fundou a "Socie-
dade médica Psicoterapia". A Psicanálise se fez representar, en-
tre outros, por Deutsch, Gero, Hartmann, Hitschmann e Jokel, que
brevemente seriam tragados pelo turbilhão dos acontecimentos polí-
ticos. Schultz-Hencke mostrou-se familiarizado com a crítica de
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Freud à Psicologia Individual e fez uma exata apreciação das suas
diferenças. Trabalhos como "Sobre os arquétipos" (1936) e "O In-
consciente em suas múltiplas acepções" (1940a) apontavam para
uma linha do desenvolvimento posterior da neo-psicanálise, a saber,
a intenção henckiana de criar uma amálgama das diferentes cor-
rentes psicoterapêuticas. No último trabalho, ele apoiou-se especial-
mente na apresentação de Dõhl sobre o inconsciente concebido por Leibníz.

Mais importante que a disputa crítica com a Psicologia Indi-
vidual, foi o fato de que em Baden-Baden Schultz-Hencke pode ter
concebido, sem se dar conta, dois dos conceitos fundamentais da
neo-psicanálise. Refiro-me à ''vivência impulsiva", ou simplesmente
"impulsão" (Antriebserleben) e à "inibição". Pois em Baden-Baden,
Klages fez uma conferência sobre "As pulsões e a vontade". Não
tenho conhecimento de que Schultz-Hencke haja mencionado em
algum lugar qualquer coisa sobre a pré-história de seus conceitos,
mas é improvável que ele não tenha ouvido nem lido a conferência
de Klages. O conteúdo dessa conferência permite supor claramente
que Schultz-Hencke retirou seus conceitos mais importantes (im-
pulsão e inibição) de Freud e Klages. Este último só foi mencio-
nado em outro contexto, no pronunciamento sobre auto-conservação.
chamada de auto-dedicação (1951).

Sabemos que Klages falou de impulsão já em seu livro Princí-
pios de Caracterologia, publicado em 1910.

Eis as palavras literais de Klages em sua conferência:
"Se a língua registra pulsões, é porque conhecemos as impul-

sões da pulsão. Para caracterizar aquilo que entendemos por pul-
são, temos que nos lembrar daqueles impulsos que ninguém pode
negar merecerem o nome de impulsões da pulsão. Acima de qual-
quer dúvida, consta que: quem vive uma impulsão de pulsão experi-
menta, entre outras coisas, que é o portador da pulsão, que é mo-
vido por aquela coisa que chama de pulsão, indiferentemente de que
a expressão usada seja 'tenho fome' ou 'tenho sede'..." (p. 97),
grifo do autor)

Klages diferencia conflitos pulsionais, onde uma impulsão inibe
a outra, e a verdadeira inibição, que provém das "pulsões do ego"
(compare-se com H. Binswanger). Não se deve supor que Klages
desconhecesse a divisão psicanalítica entre conflitos pulsionais e
conflitos estruturais. Termos como "pulsões do ego" e formulações
como "impulsões da pulsão das mais variadas espécies surgem do
id", ou "frente a elas, a parte passiva é o ego" (Klages) soam bas-
tante psicanalíticas. Registre-se que essa semelhança fez com que

Klages reivindicasse, em uma nota de pé de página, a prioridade sobre
as ideias de Freud no artigo O ego e o id (a.a.O, p. 105).

Evidentemente, para uma justa apreciação da teoria de Schultz-
Hencke, é irrelevante se ele foi ou não influenciado por Klages em
sua terminologia. Palavras como "inibição" e "impulsão" são de
domínio público. O essencial é que Schultz-Hencke enfatiza sobre-
tudo os conflitos impulsivos em sua teoria neo-psicanlítica pos-
terior, enquanto a inibição, por intermédio das "pulsões do ego",
ficou teoricamente relegada a segundo plano. Na apresentação sis-
temática do segundo capítulo fica portanto patente que a crítica feita
por E. Simmel à explicação de Klages sobre a inibição de impul-
sões, na verdade deveria destinar-se a Schultz-Hencke. Uma digres-
são pela controvérsia entre Klages e o psicanalista E. Simmel mostra,
portanto, um outro caminho apenas aparente. Klages atribui às mo-
las da pulsão (= interesses) uma força inibidora sobre as impulsões,
que além disto podem inibir-se mutuamente. Assim:

"As impulsões pulsionais podem perturbar-se umas às outras e
consequentemente inibir-se. Por exemplo, estendo a um pássaro
a mão cheia de alpiste, processa-se nele uma luta entre a vontade
de comer e o medo da mão humana, e assim paralisa-se o gesto de
bicar. Há muitos destes conflitos entre pulsões no reino animal assim
como há também inúmeros conflitos de interesses na espécie hu-
mana. Porém, a inibição, proveniente da força da vontade, é sem-
pre a mesma, independente das metas daquele que quer, e deveria
portanto ser diferenciada da totalidade das impulsões pulsionais, se
é que se pretende, por uma questão de lógica ou de comodidade,
subordiná-la ao conceito mais amplo de impulsão ou inibidor de im-
pulsão. O fator inibidor (Hemmen), apenas este, constitui sua es-
sência. Se o medo em uma ocasião impede que o pássaro voe e vê.
nhã comer, de outra feita pode propiciar o ato de voar. A vontade
não pode jamais produzir movimento mas apenas dar subsídio a
um movimento de fuga" (grifos de Klages).

O que torna essa conferência de Klages especialmente interes-
sante no que diz respeito à futura neo-psicanálise é o fato de abor-
dar a inibição, manobra e impulsão, ou seja, justamente os concei-
tos que têm uma marcante importância em Schultz-Hencke. Este
último não deixou o lado ego-psicológico dos conflitos teoricamen-
te claros.

Na discussão deste tema, E. Simmel, entre outros, diz que
"a exposição de Klages sobre a função da vontade como inibidor
da pulsão não atinge o que há de essencial no artigo O ego e o id,
mas sim que, de alguma forma, coincide com afirmações de Freud
que datam talvez de trinta anos."
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Acrescente-se ainda o fato de que, por uma característica pró-
pria a Schultz-Hencke, não é fácil reconhecer as ideias que antece-
dem a neo-psicanálíse, ou seja, a origem e parentesco de seus con-
ceitos. Ele faz parte daqueles autores que raramente fazem citações
ou fundamentam com maior precisão as mudanças terminológicas.
Não tenho conhecimento de que exista em alguma parte qualquer
explicação de qual seria a vantagem de falar-se em inibição no
lugar de recalcamento. Por outro lado, não existe uma "introdução
explicativa" ou um "Livro didático" que indique as fontes, e fica-se
pois, por falta de material de consulta, sem saber se o próprio tema,
no caso a Psicanálise, foi adequadamente interpretado por Schultz-
Hencke. De que maneira tratou o tema na Introdução à Psicanálise
(1927), obra representativa de sua fase inicial? Acho que as pala-
vras de Fenichel (1929) são exatas. Vou portanto basear-me em sua
resenha e discutir sobretudo aquelas tendências que já se podiam
reconhecer a seu tempo, mas que, retrospectivamente, com o conhe-
cimento de sua expansão posterior, só agora podem ser justamente
apreciadas.

Schultz-Hencke propôs-se na "Introdução" uma tarefa de apre-
sentador, ou seja, uma ordenação do material, de maneira que a
compreensão dos fatos não fosse perturbada por dificuldades ter-
minológicas. Ele partiu da experiência consciente. Segue assim o
método de Freud, que começa com os fenómenos conscientes, per-
ceptivos, do pensar e do sentir.

A consciência é para Freud o ponto de partida de nessa pes-
quisa (1913a) e em várias passagens ele a enaltece como a luz que
ilumina a escuridão da vida psíquica e da Psicologia profunda (1923
e 1938). Os processos inconscientes e os mecanismos psíquicos que
operam em seu âmbito, ao contrário, devem ser explorados. De
acordo com a experiência psicanalítica, o inconsciente latente, na
definição topográfica, o pré-consciente, é capaz de tornar-se cons-
ciente a qualquer momento sendo portanto relativamente fácil de
ser alcançado; mas com o inconsciente dinâmico, a coisa é total-
mente diferente. Sabe-se que o recalcamento foi deduzido a partir
da experiência da resistência à associação. O recalcado é uma par-
te do inconsciente ao qual, na qualidade de "sistema", foram atri-
buídas algumas características. A topografia consciente — pré-
consciente — inconsciente foi substituída mais tarde, na teoria es-
trutural, tornando-se mais complicada. Foi sobretudo a experiência
do sentimento de culpa inconsciente e da reação terapêutica nega-
tiva que levou à teoria estrutural. Devo me dar por satisfeito com
essas indicações e apresentar agora de que modo Schultz-Hencke
introduz seus leitores à psicologia do inconsciente. Ele usa poucas
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palavras tais como inconsciente (substantivo), sub-consciência e in-
consciente (adjetivo), como ele mesmo diz no início de um trecho
sobre o inconsciente (1927). Interessam-lhe os fatos e não a termi-
nologia. "Quem conseguir prescindir dessa palavra, pode fazê-lo.
Será difícil apresentar sumariamente um caso sem fazer uso dela.
Não obstante, o ponto de vista (terminológico) não afeta os fatos
da realidade descrita. Trata-se mais de uma questão de pratici-
dade da nomenclatura". (a.a.O., p. 285) SchultzHencke empe-
nhou-se em mostrar os efeitos do inconsciente nos fenómenos psico-
patológicos e Fenichel concordava que a terminologia era menos
importante. Neste ponto, sua resenha recebeu uma nota da redação
que provavelmente foi exaustivamente trabalhada por Freud.2 Feni-
chel via com certa simpatia o esforço de Schultz-Hencke que, numa
"Introdução à Psicanálise", procurava atrair o leitor com a descri-
ção dos fatos, e não com artifícios de nomenclatura. O redator da
IZP considerou que o preço a ser pago por essa simpatia era exces-
sivo. Diz assim, na nota da redação: "Pode ser arriscado querer
dar a uma ciência uma nova roupagem terminológica. Há bastante
sentido em ater-se a uma unidade terminológica e respeitar os vo-
cábulos que seus descobridores e criadores deram às coisas e aos
conceitos. . . Especialmente como analistas, não podemos aceitar o
argumento de que nas ciências as palavras não importam. Se as
palavras são tão insignificantes, por que empenhar-se tanto em mo-
dificar palavras?... (Nota da redação dirigida a Fenichel, 1929r

p. 553)
A realidade confirmou que a modificação das palavras condu-

ziu mais e mais a uma transformação na compreeensão dos fatos
psicopatológicos, coisa que já se podia pressentir na "Introdução"
de Schultz-Hencke. O emprego muito parcimonioso da palavra "in-
consciente" é um dos exemplos. Como "profeta do passado" não
fica difícil reconhecer as tendências que em dado momento have-
riam de se desviar da teoria da libido e da metapsicologia. Assim
são divididas as áreas do desejo infantil por Schultz-Hencke: "l -—
desejos orais, que de alguma maneira têm a ver com a boca, com
o ato de mamar e com o desmame; 2 — desejos intencionais, que
juntamente com a descoberta dos objetos, têm a ver com a constru-
ção do mundo; 3 — desejos epidérmicos, representando a área da
ternura, aos quais se acrescem os intestinais, voltados para o inte-
rior do corpo e seus sentimentos; 4 — desejos anais, relacionados
com o ânus e as fezes, com aquilo que se deve dar e que frequente-

2 Aima Freud, com quem conversei a respeito, também partilhava des-
ta suposição.
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mente não se quer dar; 5 — desejos uretrais, relacionados com a
uretra e o ato de urinar, que também se chocam com a compulsão
externa para a limpeza; 6 — desejos manuais, que inicialmente se
expressam de forma motora destrutiva, e depois construtiva, em par-
te sob .a forma de um gradual acostumar-se à segunda forma de
atividade; uma linha para o sadismo; 7 — desejos genitais, descri-
tos da forma mais direta possível. Se observarmos essa divisão,
vemos que é constituída de elementos heterogéneos, e que foi a
nossa justificável e compreensível necessidade de ordem que orga-
nizou unilinearmente a heterogeneidade". (Schultz-Hencke, 1927,
p. 10).

Mas tudo depende do que se entende por "heterogéneo". Os
desejos epidérmicos, manuais e intencionais, serão de natureza hete-
rogéneo? No sentida da teoria psicanalítica da libido temos âmbi-
tos cujos principais objetos e ações podem ser caracterizados de
acordo com a zona correspondente. Por exemplo, na oralidade o
objeto é o alimento e a ação é a de pegar ou mastigar. Através da
ação satisfaz-se uma necessidade qualitativamente diferente. O deno-
minador comum é o prazer, e deste ponto de vista podem-se orde-
nar fenómenos qualitativamente diferentes, mas que não são hetero-
géneos em relação ao denominador comum, ou seja, ao prazer.

Pode-se reconhecer, na passagem citada sobre as "áreas do
desejo", uma tendência de Schultz-Hencke, que também se insinua
em outras partes do livro. Estou me referindo à sua inclinação para
falar primeiro de categorias de ação ou de vivência, e depois subor-
dinar as zonas corporais às categorias. (Compare-se com Schultz-
Hencke, 1940) Desta colocação de áreas independentes, surge o
caminho para a classificação dos sintomas, como, por exemplo,
mais tarde, a esquizofrenia foi explicada como inibição das impul-
sões intencionais. Schultz-Hencke deduz então, das idênticas pertur-
bações intencionais, os distúrbios de apercepção neuróticos. A meu
ver, o comentário crítico de Fenichel sobre esse ponto merece ser
reproduzido:

"É certo que a criança ambiciona assenhorear-se do mundo dos
objetos, quer perceber ou aperceber-se das coisas. Mas foi justa-
mente a Psicanálise que nos levou à suposição de que a criança não
as ambiciona para si própria, e sim para fazer algo com as coisas
apercebidas que conquistou (agarrá-las, metê-las na boca, etc ), para
poder assim transformá-las em objeto de seus desejos orais, ma-
nuais, anais, etc. Mas quando se tenta justificar a autonomia da
intencionalidade por meio da indicação de uma perturbação isolada
desta área, algo assim como talvez as perturbações de apercepção
neuróticas, isto equivale a dizer que existem realmente tais pertur-

bações, mas que elas não precisam ser específicas. Todos os im-
pulsos recalcados o são em relação às ações pulsionais, portanto,
as representações têm por conteúdo uma determinada relação do ego
para com os objetos; cada mudança pode, pois, ampla e generali-
zadamente, conduzir à perturbação das relações com os objetos, a
distúrbios especiais na apercepção". (p. 556)

O segundo livro de Schultz-Hencke, Destino e neurose (1931),
traz o sub-título de "tentativa de elaborar uma teoria das neuroses
a partir da consciência". Obviamente, o autor quis caracterizar seu
ponto de vista racional puramente empírico, pouco inclinado às me-
táforas psicanalíticas. A falta de referências para consulta, torna-se
agora incomodamente palpável. Embora Schultz-Hencke faça justi-
ça, em suas descrições psicológicas detalhadas, à riqueza das teorias
psicanalíticas, impõe limites cada vez mais estreitos aos modelos
teóricos. Explica assim, indubitavelmente apoiado ao trabalho de
Freud, Inibição, sintoma e angústia (1926), que o cerne da neu-
rose forma o reflexo de angústia, ou mais exatamente "a totalidade
dos reflexos de angústia típicos" (1931). Em resumo, diz que os
reflexos de angústia inibiem as pulsões. Na descrição da "totalidade
dos reflexos de angústia típicos", encontram-se ilustrações da teoria
psicanalítica da angústia. As extensas descrições psicológicas de
Schultz-Hencke dão a impressão de maior exatidão, e um leitor me-
nos familiarizado com o assunto, dificilmente perceberá que o "re-
flexo de angústia" se encontra a meio caminho entre a primeira
e a segunda teorias psicanalíticas da angústia. Falta à teoria henckia-
na do reflexo de angústia que inibe as pulsões, exatamente a mu-
dança ego-psicológica decisiva da teoria psicanalítica da angústia.
Enquanto Freud concebeu o ego como a sede da angústia e des-
creveu situações típicas de angústia e sua fornia de reação, o livro
de Schultz-Hencke, O homem inibido (1940), contém ao todo nove
linhas sobre o "reflexo de angústia". Temos, pois, de atestar que
em suas observações psicopatológicas estão contidas mais coisas que
que suas próprias hipóteses teóricas deixavam antever. Assim, em
sua "Introdução" (1927) declarou inúteis vastos campos da nomen-
clatura psicanalítica, por causa de seu cunho metafórico, e pode-
mos supor, juntamente com Kunz (1941), que ele estava revidando
à crítica de Fenichel, quando escreveu: "quem diz que o esforço
de descrever detalhadamente os dados empíricos é apenas uma 'ten-
tiva de negar palavras e também fatos incómodos', obsviamente es-
queceu-se no afã de criar e representar o mais rapidamente possí-
vel um edifício de saber já pronto — que, em última instância,
a Psicanálise também é baseada no empírico". (1931, p. 5, grifo
do autor).
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A meu ver, Schultz-Hencke não foi criticado por ter descrito
os dados empíricos com excessivos detalhes. A questão é bem mais
a de saber se as observações se deixam ordenar de maneira suficiente-
mente exata quando considerações teóricas, ou seja, os pontos de
vista tópico, dinâmico e económico, foram omitidas. A objeção con-
tra a natureza metafórica de certos conceitos psicanalíticos não
recai sobre a teoria enquanto tal, mas sim sobre o engano de ten-
tar-se dar uma concretude ou localização a conceitos ou esque-
mas classificatórios espaço-temporais como o "aparelho psíquico".
Por certo que não é fácil separar "linguagem teórica" de "lingua-
gem de observação" (Carnap). As expressões metafóricas trazem
em si uma espécie de exigência à concretização, e às vezes ofuscam
o fato de que estamos tratando com abstrações, o que acontece,
por exemplo, na teoria psicanalítica estrutural. Por isto requer-se
um certo esforço para reconhecer a hierarquia da observação nos
aspectos clínicos e metapsicológicos da teoria psicanalítica. Mas esta
hierarquia existe, muito embora estejamos prontos a conceder que
muitas definições conceituadas e relações de hipóteses com fatos
na Psicanálise estão às vezes mais indicados metaforicamente do
que propriamente resolvidos. Em nome do empirismo, Schultz-
Hencke dissolveu mais e mais essas hierarquias. O modo pelo qual
relaciona a teoria com a prática empírica, torna-se com o tempo
cada vez mais confuso, e sua posição em relação à terminologia
psicanalítica original perde toda a clareza.

Neurose e destino (1931) contribuiu significativamente para
esse processo. A tendência de atribuir "autonomia" à pré-genitali-
dade e assim construir uma refutação à teoria da libido, já percep-
tível na "Introdução", mostra-se agora mais clara. Mas tanto antes
como depois, Schultz-Hencke sabia que Freud falava de sexuali-
dade em sentido lato, e sabia também que à agressividade era atri-
buído um papel independente. Aproximadamente assim:

"A ampliação do conceito de sexual, que Freud usou igual-
mente quando falava do âmbito da analidade, do sadismo, da orali-
dade e da uretralidade, conduziu a uma compreensão errónea por
parte do público. Este, acostumado a pensar em genital quando
se falava em sexual, hábito desde há muito arraigado, procura ago-
ra interpretar à força as tendências pulsionais pré-genitais como ge-
nitais ou, quando não consegue fazê-lo, coloca-as de fornia falha
e entrecortada no panorama que faz da Psicanálise. Mas há de se
admitir que o próprio Freud, respeitando o alargamento de seu con-
ceito de sexual, assim como a grande maioria de seus colaborado-
res, via o campo das vivências pré-genitais como uma sub-espécie
do genital. Só assim se explica o fato de Freud em seus últimos

162

escritos sobre o Mal estar na civilização (1930) enfatizar expressa-
mente que já não compreende mais como nós (isto é, ele e seus discí-
pulos) deixamos de ver a ubiqiiidade da agressividade e destrutivi-
dade não eróticas, de dar-lhes a posição devida na interpretação da
vida." (Schultz-Hencke, 1931, p. 11).

De fato, durante muito tempo a agressividade não teve um
lugar claro na teoria psicanalítica: primeiro, o sadismo derivava-se
de um componente agressivo da pulsão sexual, tornado indepen-
dente (S. Freud, 1905); depois, a agressividade foi atribuída às
pulsões do ego, não sexuais (como força de dominação) e falou-se
em uma oposição material entre amor e ódio que não resultava da
clivagem de algo originalmente unido (Freud, 1915). Por fim, o
dualismo pulsões do ego e pulsões sexuais transformou-se no dua-
lismo pulsões de vida e pulsões de morte (1920). Exemplos espe-
cialmente sugestivos da oscilação de Freud no que diz respeito à
classificação teórica da agressividade encontram-se nas análises do
"pequeno Hans" e do "homem dos ratos" (1909).

Porém nenhuma afirmação de Schultz-Hencke relativa a qual-
quer fase da Psicanálise soa como algo mais que uma mera simpli-
ficação. Ele diz, por exemplo:

"Através da psicanálise freudiana, a sexualidade genital foi
inicialmente colocada em primeiro plano, pois originalmente o mais
importante eram os impulsos genitais, cuja existência não era per-
cebida pelos pacientes, e cujo aparecimento se dava no decorrer
dá análise. Logo a seguir, a esses impulsos genitais se agregaram
outros, de natureza agressiva, ou seja, uma segunda área que no
curso da pesquisa adquiriu uma independência cada vez maior.
A esses dois grupos de impulsos somaram-se os de desejo de posse.
Com a ampliação do conceito de sexual, os três grupos foram reu-
nidos como tendências pulsionais sexuais, na terminologia psicana-
lítica." (Schultz-Hencke, 1931, p. 28, grifos do autor).

Depois de feito este boneco de palha psicanalítico, Schultz-
Hencke ateia-lhe o fogo de sua crítica, dizendo que na terminologia
psicanalítica não há suficiente diferenciação. Na realidade, sua crí-
tica não chega sequer a atingir a primeira fase da Psicanálise, ca-
racterizada pela divisão entre pulsões do ego, não sexuais, e pulsões
sexuais, para não falar do ponto em que estava a teoria psicanalí-
tica em 1931. Quero deixar em suspenso questões tais como: se
a posição da Psicanálise foi dificultada pelos motivos já mencio-
nados, como quer Schultz-Hencke, a ponto de surgir "até mesmo
entre os que a exercem a seguinte pergunta: se é possível que um
recalcamento, como por exemplo, o de tendências anais ocorra ge-
nuinamente, dissociado de tendências genitais" (Schultz-Hencke,
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1931). Pela definição de Freud, o conceito tópico-dinâmico. de
recalcamento não guarda necessariamente uma relação com a sexua-
lidade (1917). Chama-se recalcamento ao processo através do qual
um ato capaz de se tornar consciente é tornado inconsciente, ou
assim permanece. (Compare-se com E. Madison, 1956 e C. Brenner,
1957). Fica em aberto, a questão sobre que conteúdo em particular
será submetido a esse processo e pode-se deduzir da teoria qual-
quer tipo de conteúdo. Existe portanto, teoricamente, um recalca-
mento "genuíno" de tendências anais.

É indubitável que definições imprecisas contribuem para difi-
cultar a posição da Psicanálise, mas no que diz respeito ao recalca-
mento surge uma dificuldade prática ainda bem maior, que vem a
ser o diagnóstico da relação entre recalcado, fixação, agressão e sua
mistura na patogênese das respectivas formas de neurose, com suas
consequentes situações especiais de transferência e resistência. Feliz-
mente, casos de fixação puramente pré-edípica são raros. Na média,
os que sofrem de neurose padecem de conflitos edípicos. Por isso,
uma das questões mais discutidas nos seminários clínicos é a dife-
renciação dos componentes pulsionais quanto a seu caráter patogê-
nico. O trabalho interpretativo com o paciente talvez seja menos
afetado que a reconstrução psicogenética. Por exemplo, numa inter-
pretação cujo conteúdo seja a equivalência entre fezes e bebé não
é preciso explicar se a persistência inconsciente de uma teoria anal
do nascimento deu-se predominantemente por fixação ou por regres-
são. Via de regra, os processos regressivos acontecem de uma ma-
neira tal que os representantes ideativos e os afetos anais surgem
misturados com as moções pulsionais sexuais genitais. Daí advêm
as conhecidas dificuldades de uma teoria do desenvolvimento retros-
pectiva e reconstrutiva, ou seja, de sua cronologia. Esta mistura
problematiza a independência das tendências pulsionais pré-genitais.
"Fixação" do desenvolvimento psico-sexual e "regressão" trazem
como consequência que o recalcamento genuíno dissociado de ten-
dências anais, para continuarmos no exemplo de Schultz-Hencke,
só ocorre em casos extremos e dificilmente pode ser encontrado na
realidade como fator patogênico único na formação de um sintoma
neurótico. Por outro lado, era conhecimento comum na Psicanálise
em 1931, que a analidade desempenhava um papel tão indepen-
dente na patogênese da neurose obsessiva quanto a oralidade na da
depressão. O que queria dizer Schultz-Hencke quando descreveu a
posição da Psicanálise com as seguintes palavras: "O óbvio descaso
pelas áreas pré-genitais em sua significação específica (disto se trata
aqui) é portanto um marco bem mais característico da atual situa-
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cão.da Psicanálise" (Schultz-Hencke, 1931, p. 12, grifo do autor),
|f, e a respeito da técnica de atendimento diz ainda:

"Só quando estivermos cientes de que o mundo autónomo dos
impulsos pré-genitais, recentes, é responsável pela maior parte dos
recalcamentos significativos e fecundos, cessaremos de nos surpreen-
der com o quadro típico. Aí cessaremos também de pesquisar e bus-
car as esperadas lembranças genitais, permanecendo cegos a todo o
resto." (931. p. 16).

Sempre houve diferenças de opinião sobre os níveis adequados
de interpretação, e é provável que a posição dúbia da agressividade
dentro da teoria psicanalítica tenha propiciado aos analistas prati-
cantes estudar os problemas da agressividade com um interesse bem
menor que os conflitos sexuais, no sentido estrito. De maneira seme-
lhante foram tratadas as fases pré-edípicas do desenvolvimento psico-
sexual encontradas no terceiro segmento dos Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade (1915). No ano de 1931, contudo, a teoria
psicanalítica estende-se sobre as áreas pré-genitais e da agressivi-
dade. Não parece suficiente a Schultz-Hencke que as pulsões par-
ciais, na teoria psicanalítica, possuam uma autonomia de zona, obje-
to e meta, permanecendo, entretanto, ligadas pelo prazer. Este ponto
de vista permitiu a Freud dar uma ordem a sintomas neuróticos e
perversos aparentemente desconexos e sem sentido, e compreender
formas rudimentares de prazer como sub-espécies do prazer sexual
no sentido vulgar da palavra. Foi isto que tornou a teoria da libido
capaz de transformar-se em princípio explicativo tão fecundo, no
sentido clínico e psicopatológico. À medida que emprestou a cada
fase psico-sexual uma autonomia absoluta, Schultz-Hencke abando-
nou o princípio heurístico de primeira ordem, ou seja, a teoria da
libido. A expansão do conceito de sexualidade sofreu com isto um
retrocesso.

Por que não pareceu suficiente a Schultz-Hencke que a teoria
psicanalítica vigente concedesse às pulsões parciais uma autonomia
apenas relativa, um predomínio típico de cada fase das diferentes
necessidades, zonas e atividade dirigida aos objetos? Acho que essa
explicação da autonomia veio forçada por sua não aceitação prévia
de grande parte da teoria psicanalítica. Enquanto as funções típicas
podem ser diferenciadas das maneiras mais variadas (id, ego e
superego) quando observadas psicanaliticamente, Schultz-Hencke
limitou-se mais e mais ao isolamento das vivências impulsivas. Mas
ele também deixou de dar em seus escritos um lugar determinado
àquelas partes da teoria psicanalítica que não pertencem à teoria
da libido. Passou por cima da oposição entre pulsões do ego e pul-
sões sexuais da primeira teoria psicanalítica; não considerou a teo-
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fia estrutural desenvolvida no início dos anos 20 (O ego e o ia,
1923 e Inibição, sintoma e angústia, 1926), por causa de seu ca-
ráter metafórico. Schultz-Hencke sabia muito bem que a teoria da
libido constitui apenas uma parte da Psicanálise, e que a significa-
ção ampliada de sexualidade nada tinha a ver com um pan-sexua-
lismo, porque em cada fase da Psicanálise o ponto central é o con-
flito entre duas forças diferentes. Assim, as experiências da reação
terapêutica negativa e do sentimento de culpa inconsciente levaram
à transformação da topografia na teoria estrutural (O ego e o id).
Podemos dizer, resumidamente, que a aludida reforma da teoria
psicanalítica deveria servir ao propósito de permitir uma maneira
diferente de descrever a relação entre os conteúdos do conflito e as
formas de doenças psicopatológicas. Justificar-se-ia uma crítica ao
uso de metáforas e à terminologia, se, primeiramente, ela houvesse
alertado para a questão de não tomar pela coisa mesma conceitos
que, de certa forma, não são suficientemente demarcados entre si. Mas
Schultz-Hencke esqueceu a coisa em si com que sua crítica às metá-
foras, e a partir de 1931 uniu-se cada vez mais à condenaçãoo nivela-
dora da teoria psicanalítica como um pretenso pan-sexualismo. Esta
tendência se exprime naquelas palavras de Schultz-Hencke já citadas,
quando diz que, na terminologia psicanalítica, sexualidade, desejo
de posse e agressividade se equivalem; mais tarde ele a expressa ainda
de maneira mais nítida (1934).

A redução da teoria psicanalítica a um pan-sexualismo promo-
vida por Schultz-Hencke, e também o descaso de aspectos essenciais
de cada conflito, ou seja, das próprias instâncias recalcadoras, tive-
ram suas consequências. Ele se viu forçado a encontrar outras dife-
renças e a retornar à questão de como e porque surgem as defesas
patogênicas contra as pulsões. Sua teoria delineia-se assim:

l — Schultz-Hencke dividiu em setores as vivências impulsivas,
o que há de expansivo no ser humano: o desejo de posse, o desejo
de prestígio, também chamado tendência agressiva e o desejo se-
xual (1940). 2 — Embora esses setores ou campos tenham se des-
vinculado da teoria da libido, ele manteve de modo geral a teoria
psicanalítica do desenvolvimento e ateve-se especialmente à relação
psicogenética entre as formas de neurose e as fases do desenvolvi-
mento infantil. 3 — Esses "campos autónomos" ou "autóctones" fo-
ram tão cuidadosamente descritos que até mesmo um crítico tão se-
vero quanto Hans Kunz (1951/52) rendeu-lhe o tributo do reconhe-
cimento a seu poder de observação. De um ponto de vista fenome-
nológico há sempre vantagem em separar os campos e descrever as
qualidades específicas da ternura, da oralidade e da analidade. Mas,
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•- Í
-linfelizmente, a regressão faz com que os sintomas psicopatológicos

e psicossomáticos sejam "impuros". Nesse contexto, gostaria de lem-
brar que Schultz-Hencke não considera as fases pré-genitais do desen-
volvimento como sub-espécie do conflito edípico, mas que as toma
em sua significação específica. Já mostrei que as pulsões parciais
têm uma autonomia qualitativa na teoria psicanalítica do desenvol-
vimento. Mas na observação dinâmica e especialmente na reconstru-
ção psicogenética que parte do hic et nunc (aqui e agora), os cam-
pos se misturam. Só isto já tornaria excessivo o preço que Schultz-
Hencke teve de pagar por isolar as vivências impulsivas pré-genitais
do conflito edípico. 4 — As descrições de Schultz-Hencke das im-
pulsões e suas inibições contêm algo mais que o isolamento e a rede-
nominação de aspectos das fases psico-sexuais. Atribui às impulsões
características que na teoria psicanalítica pertencem às funções do
ego ou do superego.

Ele evita as metáforas psicanalíticas, mas também agrupa uma
série de metáforas em torno das "impulsões", como, por exemplo,
a do "estilhaço da impulsão". Como as palavras preferidas por
Schultz-Hencke, tais como inibição ou inibitoriedade, são de uso cor-
rente e se ligam imediatamente a uma ideia do leitor, fica difícil per-
ceber que se trata de uma formulação teórica, e não da experiência
direta. O antropomorfismo de alguns termos psicanalíticos como id,
ego e superego pode fazer esquecer o caráter teórico do aparelho
psíquico, embora Freud jamais tenha deixado dúvidas quanto ao
caráter esquemático desta e de outras abstrações teóricas. As imagens
e equações de Schultz-Hencke, incomparavelmente mais pobres que
as de Freud, favorecem especialmente a mistura da teoria com a
experiência cotidiana, porque o próprio Schultz-Hencke fez pouca
distinção entre a linguagem teórica e a da observação do dia a dia,
como demonstrarei mais exatamente na discussão sistemática entre
inibição e inibitoriedade do segundo capítulo. Esta característica faci-
lita a compreensão geral da neo-psicanálise e contribui de modo mar-
cante para a formação de grupos.

Se for correto dizer que a principal aspiração de Schultz-Hencke
era descrever com maior exatidão certos campos da vivência impul-
siva, e que ele incluiu neste conceito tudo aquilo que na teoria psica-
nalítica mereceu um lugar à parte, como o desenvolvimento das fun-
ções do ego e do superego e sua relação com a defesa e o apareci-
mento da neurose, podemos deduzir que sua teoria das neuroses há
de ser bem mais precária aí onde entra a teoria estrutural. Esta fragi-
lidade aparece claramente na discussão sistemática da segunda parte
sobre a inibição. E ainda podemos esperar uma outra coisa: Já que,
de acordo com minha concepção, a impulsão contém mais elemen-
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tos do que a ela se poderiam atribuir com justeza, deve ser possível
decompor a mistura em suas partes. Os alunos de Schultz-Hencke
também tentaram essa decomposição. Conceitos psicanalíticos são
novamente mencionados. (Por exemplo, Schwider, 1959.) Que isto
haveria de acontecer não se deve apenas à terminologia de Schultz-
Hencke. Pelo contrário, sua própria terminologia surgiu em parte por
pressões externas, conforme ele mesmo nos diz (1940 e 1947). Deve-
mos, pois, nos perguntar seriamente se suas descrições dos âmbitos
•das impulsões de tipo pré-genital teriam por si só a capacidade de
íormar um grupo caso a elas não se tivessem somado os aconteci-
mentos políticos. De qualquer modo, pode-se dizer, sumariamente,
que sua colocação de autonomia dos âmbitos impulsivos pré-genitais
e sua crítica à teoria da libido repousam no mal-entendido nivelador
do pan-sexualismo. Na verdade, a teoria da libido chega mesmo a
exigir uma descrição fenomenológica das diferentes áreas pré-genitais,
mas seu sentido seria invertido caso se abandonasse o ponto de vista
genético.

B — 1934 a 1945

A terminologia de Schultz-Hencke tomou forma definitiva du-
rante esses anos e as condições para a formação de um grupo neo-
psicanalítico eram favoráveis. Objetivamente, existe uma estreita liga-
ção entre Destino e Neurose (1931) e a primeira apresentação siste-
mática de sua teoria no livro O homem inibido, de 1940. A diferen-
ciação e demarcação de nomenclatura entre os âmbitos de impulsão
originários ou autóctones receberam no livro O homem inibido a
forma que deveria orientar todos os livros posteriores. Como assi-
nalei antes, já era essencialmente esta a tendência em Destino e Neu-
rose. Para que possamos compreender a linguagem neo-psicanalítica
é necessário, todavia, levar em consideração algumas forças que esta-
vam em jogo na transformação do esboço inicial em sua forma final.
Por exemplo,, é bastante improvável que a proposta feita por Schultz-
Hencke em 1934 de dar um novo nome aos fundamentos verificáveis
da Psicanálise e daí em diante falar de "Desmologia" ou "Desmólise"
não tenha algo a ver com a libertação das cadeias (Desmos —
cadeias) anunciada ao povo alemão em 1933. Nesta ocasião, Schultz-
Hencke passou a ver a Psicanálise como "nada mais, porém, também
nada menos, que um estudo do homem inibido" (1934). Assim pôde
contornar a censura, e o livro O homem inibido apareceu em 1940.
No prefácio da segunda edição, inalterada, ficamos sabendo que
Schultz-Hencke renunciou a modificações nesta segunda edição para
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mostrar "o que finalmente ainda se podia publicar no Terceiro Reich
apesar da censura imposta". (Schultz-Hencke, 1947, p. 6.) A cen-
sura oficial do Terceiro Reich parece ter agido diferentemente em
épocas distintas. Pois embora não haja teoricamente diferença subs-
tancial entre O homem inibido e os livros Lições sobre sonhos e Téc-
nica da Desmólise cujos esboços datavam de 1933, Schultz-Hencke foi
proibido de publicá-los, como ele próprio nos informa. (Schultz-
Hencke, prefácios de 1949 e 1951). Destes dois projetos desenvolve-
ram-se então A lição dos sonhos e Compêndio de psicoterapia ana-
lítica.

Os prefácios de 1949 e 1951 deixam transparecer que todo o seu
trabalho posterior já havia sido concebido pouco depois de Destino
e Neurose, nos anos de 1933 e 1934. O molde estava pronto, e assim
se explica porque o Compêndio da análise dos sonhos (1949), oriun-
do do esboço de uma teoria dos sonhos (1933), e o Compêndio de
psicoterapia psicanalítica (1951), surgido de um esboço técnico da
desmólise (mais ou menos em 1940), contêm os mesmos princípios

K que formam o núcleo do Homem inibido. Em Neurose e destino
(1931), o interesse de Schultz-Hencke já se desviara dos conflitos
edípicos. Por este motivo, ficou menos afetado que outros psicana-
listas com a rejeição da formulação moderna do "Édipo", cuja ex-
pressão conceituai teve de desaparecer de Berlim e da Alemanha a
partir de 1933. Os psicanalistas não podiam mais falar do complexo
de Édipo, e tiveram de se submeter a restrições em sua atividade
didática. Não parece evidente que uma proibição, desta sorte tenha
fortalecido o interesse já existente em Schultz-Hencke pelos campos
de impulsões autóctones, "não sexuais", que não estavam submetidos
à censura política? Nestas condições, a crítica psicanalítica à teoria
das neuroses de Schultz-Hencke, que ganhou sua forma definitiva nes-
ses anos de isolamento, foi forçada a calar-se. A fim de compreender
corretamente a direção e o desenvolvimento da neo-psicanálise, é pre-
ciso que se conheça o destino da Psicanálise depois de 1933, e a
entronização da assim chamada "doutrina da psicoterapia germânica".
Seus estudos de literatura e o exame de algumas fontes até agora
inéditas3 levaram-me à convicção de que não se pode estender real-
mente a formação do grupo neo-psicanalítico se estudarmos apenas
sua teoria e a compararmos com a Psicanálise.

3 Dentre os documentos acham-se, entre outros, o "Esboço histórico da
sociedade psicanalítica alemã de 1936 a 1947" (informe do presidente
na reunião geral de 17 de abril de 1948) de C. Miiller-Braunscliweig e
também um "informe sobre os acontecimentos desde 1933 até o con-
gresso de Amsterdam em agosto de 1951" de F. Bohm).
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Não se pode esquecer o "espírito da época" e seus efeitos têm
de ser rapidamente examinados. Reproduzo a seguir o resumo de
Jones:

"O prelúdio dos acontecimentos futuros encenou-se em Berlim
logo depois da chegada de Hitler ao poder, em fins de maio de 1933,
numa queima ritual de livros — dentre estes os de Freud e outros
psicanalistas. Em 17 de abril de 1933, Bõhm foi a Viena pedir con-
selhos a Freud sobre a situação. Havia um problema imediato: um
novo decreto proibia os judeus de assumirem a diretoria de qualquer
empresa científica. Freud foi de opinião que o governo não deixaria
de proibir a Psicanálise na Alemanha por uma mera troca da pessoa
do diretor. Mas também não achou de bom aviso dar aos nazistas
uma desculpa para o fechamento, deixando de cumprir o tal decreto,
e concordou que Bõhm substituísse Eitingon na diretoria. Alguns mé-
dicos, do hospital Charité apresentaram uma queixa contra a Socie-
dade psicanalítica e correram inúmeros boatos. Por isso, em 1.° de
outubro de 1933 fui à Haia com Bõhm e C. Muller-Braunschweig
e mandei o relatório desse encontro para Viena. Na assembleia geral
da Sociedade, em 18 de novembro, Eitingon propôs limitar a dire-
toria a dois membros — os dois já mencionados — e esta proposta
foi aceita por unanimidade". (1968, Volume III, p. 222).

O sétimo volume da Zentralblattes fiir Psychotherapie (Jornal de
Psicoterapia) (1934) contém um documento especialmente impor-
tante que também apareceu separadamente sob o título de "Doutrina
da psicoterapia germânica". Já mencionei na primeira parte que essa
revista era o órgão de uma sociedade médica de psicoterapia de cará.
ter supranacional. Os processos políticos se refletem em pronuncia-
mentos sóbrios. Em 27 de março de 1933, o primeiro presidente dessa
sociedade, E. Kretschmer, teve de suspender o 7.° congresso que se
realizaria em Viena, de 6 a 9 de abril de 1933, com o tema "Psico-
terapia das crises de amadurecimento". (As principais apresentações
seriam de E. Kretschmer, P. Schilder, H. Hartmann, A. Freud e
Ch. Biihler.) Kretschmer1 abdicou do cargo de primeiro presidente
em 6 de abril de 1933, e C. C. Jung assumiu a presidência em 21 de
junho de 1933. Em seu "prefácio" como novo editor da Zentalblatt
fiir Psychotherapie apareceram as palavras das "já de há muito conhe-
cidas diferenças entre a psicologia judaica e a psicologia germânica".

* Devo agradecer ao professor Kretschmer a seguinte comunicação,
feita pessoalmente: "O motivo me era perfeitamente claro, pois tinha a
convicção de que algo tão complicado quanto o movimento psicotera-
pêutico, só poderia ser conduzido através de uma base internacional
livre de qualquer influência política".
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(C. G. Jung, 1933, p. 139; compare-se também com 1934.) A cato
prefácio segue-se imediatamente, na página 140, um comunicado sobro
a fundação da "Sociedade médica alemã de Psicoterapia" ocorrida cm
15 de setembro de 1933.

Textualmente:

"Esta Sociedade tem pôr finalidade reunir, no sentido do gover-
no nacional-socialista, todos os médicos alemães imbuídos da ideia
de que o médico deve ter em mente, em cada tratamento, o todo da
personalidade do doente, que não deve deixar de lado sua alma; visa
especialmente aqueles médicos dispostos a formar e praticar uma cura
psicoterapêutica no sentido da visão de mundo (Weltanschauung) na.
cional-socialista. A Sociedade pressupõe que todos os membros que
venham a ter participação ativa escrita ou falada já tenham lido com
todo rigor científico o livro Mein Kampf de A. Hitler, e que reconhe-
cem como válidos seus fundamentos. A Sociedade deverá colaborar,
com a obra do chanceler da nação de educar o povo alemão, tendo
em vista uma atitude heróica e abnegada (M. H. Gõring)".

Neste número especial, Schultz-Hencke publicou um trabalho
intitulado "A eficiência como objetivo psicoterapêutico". Sua expo-
sição mostra claramente a necessidade absoluta de se evocar o "espí-
rito da época". Começa com as palavras: "É um engano acreditar que
a Psicoterapia seja ciência pura. /gualmente falso seria crer que ao
avaliá-la chegaríamos apenas à verdade de suas teses científicas. Po-
demos dizer, no mínimo, que se trata igualmente de uma intervenção
prática, geradora de atitudes e orientada por certos valores" (1934,
grifo de Schultz-Hencke). Embora Schultz-Hencke, anteriormente,
deixasse antever um melhor juízo, neste momento está falando do
corpo teórico da Psicanálise e da teoria da libido como de um pan-
sexualismo. Ele dá andamento à polémica na qual defende um mo-
nismo das forças pulsionais expansivas. Diz assim:

"A Psicanálise, excetuando-se seu método especulativo e teóri-
co, é o estudo do homem inibido. Nem mais, nem menos. Na ver-
dade, é uma desmologia e seu método o da desmólise", e segue: "Se
seus seguidores ortodoxos teimaram em proteger sob qualquer cir-
cunstância sua teoria especulativa de uma justa decadência e em cha-
mar de 'Psicanálise' apenas a este todo de verdade empírica, defini-
ções e especulação, então seus elementos básicos verificáveis deverão
receber um novo nome... Não se pode imaginar que a ciência se
adaptará a seu mundo conceituai insuficiente. A Psicanálise não é
uma 'nova psicologia' e sim um setor desta. E a este setor diz respeito
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a inibitoriedade de todos os seres humanos, com suas consequências.
Investiga e tira conclusões sobre o homem inibido, e não sobre o
homem em geral. (a.a.O., p. 92) Outras partes também são im-
portantes: "Este mal-entendido, como se se tratasse do restabeleci-
mento da desinibição, pôde se manter porque mesclaram-se muitas
especulações, definições e erros teóricos à teoria freudiana, cometi-
dos pelo próprio Freud e seus alunos. Especialmente a teoria da libido,
o pan-sexualismo. Apenas o observador mais atento pôde perceber
que dos fatos psíquicos descritos (e não da especulação sobre eles!),
uma parte considerável nada tinha a ver com a sexualidade, que,
surpreendentemente, no máximo a ela se acoplavam. Mas isto não
pode ser aqui tratado em detalhe"... "A própria literatura psicana.
lítica é em grande parte culpada, se o mundo não se preocupa com
os fatos expansivos mencionados, e a psicologia comum dos homens
sensatos fez muito bem quando recusou a teoria sexual. O .julgamento
imparcial mostra que a sexualidade é uma entre outras forças pulsio-
nais expansivas. E a pesquisa paciente da construção objetiva de
conceitos mostra que o campo da expansão agressiva tem um espaço
muito largo na estrutura da neurose, o desejo de posse um espaço
também amplo, e a sexualidade possui o mais estreito deles. As pala-
vras agressão e desejo de posse designam campos. O que estes campos
subsumem, deve ser, pois, apresentado extensivamente" (grifos do
autor, 1934, p. 93).

Schultz-Hencke sabia que a agressividade já tinha há longo tem-
po um papel independente na teoria psicanalítica. Melanie Klein já
publicara duas obras importantes (1928 a 1930), postulando a hipó-
tese da destrutividade primária como uma das pedras angulares de
sua técnica. De resto, o mundo ocupava-se mais que suficientemente
dos "fatos expansivos". A maioria dos psicanalistas percebeu a amea-
ça de aniquilamento, e conseguiu pôr-se a salvo. Na própria Ale-
manha, a Psicanálise foi cada vez mais acuada a um canto. À reti-
rada dos membros judeus da diretoria da DPG e à redução da
diretoria a Bõhm e Miiller-Braunschweig, seguiram-se outras restri-
ções que passarei a descrever de forma sucinta.

Em novembro de 1935, Miiller-Braunschweig e Bõhm foram
chamados para uma conversa com dois psicoterapeutas berlinenses,
ambos membros do Partido, e por este encarregados de defender os
interesses da Psicoterapia em Berlim. Nesta conversa, participaram
a Miiller-Braunschweig e Bõhm que seria possível manter-se a Psica-
nálise na Alemanha, desde que alguns de seus representantes fossem
arianos. Segundo o depoimento de Bõhm, essa proposta de que a DPG
rompesse com seus membros judeus veio acompanhada de ameaças.
Influenciados pelas ameaças, querendo salvaguardar o Instituto psica-
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nalítico de Berlim, e levando ainda em consideração o fato de que
a maior parte dos membros judeus da Sociedade (DPG) já havia
deixado a Alemanha desde 1931, os poucos judeus restantes deci-
diram sair da Sociedade, numa reunião administrativa em 1935.

Os docentes do Instituto psicanalítico de Berlim, já bastante di-
minuído, ensinavam sem a licença do Ministério, necessária naquela
época. No dia 18 de fevereiro de 1936 Bõhm esteve conversando no
departamento médico do Ministério do Interior. Ficou bem claro que
uma tal licença não seria dada a um Instituto psicanalítico. A DPG
foi pressionada a associar-se ao planejado instituto de todas as cor-
rentes e de parte da Sociedade médica de Psicoterapia, presidida por
M. Gõring. No final de 1936, os membros da Sociedade concorda-
ram com esta proposta. Após uma longa conversa entre Bõhm e Anna
Freud, o representante do Departamento de Medicina foi informado
da disposição da Sociedade para cooperar com o Instituto psicotera-
pêutico de todas as correntes de Berlim. Deu-se a fundação oficial
do Instituto alemão de pesquisa psicológica e Psicoterapia em 14 de
junho de 1936, tendo M. Gõring na presidência e Bõhm como secre-
tário. O "Instituto do Reich" mudou-se para as instalações do Ins-
tituto Psicanalítico de Berlim, cedidas a título de empréstimo. No
final da guerra, o prédio foi destruído com todo o material que con-
tinha.

"A igualdade de direitos" estava assegurada. Porém, logo de-
pois M. Gõring deu a entender que as análises didáticas realizadas
por Bõhm e Miiller-Braunschweig não seriam mais toleradas. Por
conseguinte, inviabilizou-se para ambos a possibilidade de formar
uma nova turma de psicanalistas. Tal situação era insuportável, e
Bõhm procurou Freud para uma conversa em janeiro de 1937. No
final da conversa, Bõhm mostrou a necessidade de que os candidatos
à formação pelo novo instituto tivessem, além dos ensinamentos
psicanalíticos, algum conhecimento das ideias de C. G. Jung. Segundo
Bõhm, Freud teria dito com inesquecível dignidade alguma coisa
assim como: "E por que não haveriam também de aprender Jung?
Afinal, não deverão ter nenhuma dificuldade."

Em uma reunião da diretoria ocorrida pouco tempo depois no
apartamento de Freud, onde além deste estavam presentes Anna
Freud, Federn, Lampl de Groot e o Dr. Martin Freud, Bõhm descre-
veu a situação falando cerca de três horas e meia. De repente Freud
interrompeu e disse: "Basta! Nós judeus temos sofrido há séculos por
causa de nossas convicções. Agora nossos colegas cristãos terão de
aprender também a sofrer pelas suas. Não dou a menor importância
a que meu nome venha ou não a ser mencionado na Alemanha,
contanto que minha obra continue a ser bem representada", e com

173



estas palavras, levantou-se e retirou-se da sala (do relatório de Bõhm,
p. 6.)

A partir de 1938, Muller-Braunschweig foi proibido de falar
em público, e de ter suas obras publicadas. Com isto terminou sua
carreira como professor do Instituto de pesquisa psicológica e Psico-
terapia. M. Gõring ou sua mulher controlavam as aulas e conferên-
cias, para impedir o uso da terminologia freudiana. O complexo de
Édipo, em particular, teve de sofrer uma mudança de fisionomia.
O nome de Freud não podia mais ser mencionado.

Em novembro de 1938 M. Gõring considerou inaceitável que
ainda existisse o registro da DPG e providenciou sua extinção jurídi-
ca. As palestras que deveriam ser feitas no Instituto alemão — isto é,
sob controle — durante quatorze dias, seguiram seu curso sob o
nome suposto de "grupo de trabalho A" e depois como "conferências
de casos e terapia". Um pequeno círculo encontrava-se secretamente,
sempre na casa de alguém. Conipreensivcimente, a lista de palestras
científicas entre 1936 e 1944 no International Journal of Psychoana-
lysis (IJP, n. 29, 1948) é bastante pobre.

Schultz-Hencke não teve nenhum impedimento quanto à forma-
ção da nova geração. Segundo Bõhm, ele empreendia uma extraordi-
nária atividade em conferências e debates. É óbvio que, dos poucos
psicanalistas que não deixaram Berlim, Schultz-Hencke foi o único
que não sofreu restrições em sua atividade didática. Deste fato advie-
ram várias consequências: a) No Instituto alemão, quem mais ativa-
mente representava a Psicanálise era Schultz-Hencke, e, obviamente,
da maneira como ele a compreendia, b) Schultz-Hencke podia for-
mar alunos, c) Estes alunos estavam em uma posição desfavorável,
pois olhavam para o edifício da Psicanálise de um ângulo estreito,
que era a perspectiva de seu professor. Mesmo que este tivesse apre-
sentado a Psicanálise de forma mais completa do que o fez, como
mostrarei em maior detalhe a seguir, ainda assim resultariam desvan-
tagens ponderáveis da situação exposta pois os processos identifica-
tórios que acompanham o treinamento tornam-se de certa maneira
bem mais complicados quando a influência de um professor é muito
forte, d) Uma turma de alunos começou a circundar Schultz-Hencke,
ligados a ele tanto intelectual quanto emocionalmente, criando con-
dições para a formação de um grupo. O espírito de grupo fortale-
ceu-se no futuro através do sentimento de pertencer a uma nova
escola que preservara o essencial dos velhos mestres (Freud, Jung,
Adler) e o amalgamava de forma progressista, evitando porém a orto-
doxia e a especulação não científica. Este processo estendeu-se por
anos e só se tornou manifesto depois de 1945. Não é difícil entender
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que as tensões pessoais que coloriam os desentendimentos científicos
posteriores ficassem em segundo plano durante a guerra.

Bõhm, que desde 1913 era membro da DPG, encarava a teoria
de Schultz-Hencke com franca reserva; não obstante, nas altercações
posteriores apoiou decididamente o grupo neo-psicanalista. Que eu
saiba, Bõhm jamais explicitou seu ponto de vista sobre a teoria neo-
psicanalística. O relatório inédito dirigido à Associação Internacional
de Psicanálise mostra sua tentativa de atenuar as diferenças teóricas
entre a Psicanálise e a neo-psicanálise, escrevendo assim:

"Ficou evidente que Schultz-Hencke aborda cada vez mais em
suas pesquisas a significação dos estágios oral e anal do desenvolvi-
mento pré-genital. Há cerca de dois anos (portanto em 1948 ou
1949) pronunciou uma conferência em nossa Sociedade sobre a ubi-
quidade do complexo de Édipo. Não obstante, deixa de dar a devida
importância aos efeitos abrangentes do complexo de Édipo na sua
concepção — embora não o tenha admitido expressamente para os
nazistas. Ele sempre acentuou a significância de ambos os estágios
citados do desenvolvimento pré-genital através daqueles anos de
amarga luta. Mas não se pode negar também que Schultz-Hencke
obteve benefícios próprios ao preservar a Psicanálise na Alemanha.
Pôde continuar ensinando e analisando didaticamente, e desta ma-
neira conseguiu formar um grupo grande de novos analistas à sua
feição. Pelo contrário, Miiller-Braunschweig e eu só pudemos voltar
a dar formação regularmente depois de 1945."

Esta é sem dúvida uma formulação branda quando pensamos no
artigo previamente citado "A eficiência como objetivo terapêutico"
de 1934. Como no índice temático do Compêndio de psicoterapia
analítica (1951) também não aparece a palavra Édipo, não foi ape-
nas por concessão oportunista que Schultz-Hencke omite os conflitos
edípicos de seu livro O homem inibido (1940). Por maior que fosse
seu oportunismo, falta de qualquer modo à sua teoria uma compo-
nente que na Psicanálise possui lugar central. Talvez tenha me esca-
pado em Schultz-Hencke alguma alusão esporádica ao Édipo; mas
no capítulo sobre "a vivência impulsiva amorosa sexual" do Com-
pêndio (1951), não há qualquer menção ao complexo de Édipo. Por
que terá sido Bõhm tão brando em seu julgamento? Estaria de acor-
do com a teoria de Schultz-Hencke ou simplesmente não a conhecia
o bastante? Ou será que ele se deixou levar por impressões da prá-
tica, ou seja, dos relatos de casos onde possivelmente Schultz-Hencke
levava mais em conta os conflitos edípicos do que o permitia sua
própria teoria? Não conheço nenhuma publicação de Bõhm que es-
clareça estas questões. Por falta de um conhecimento exato de fato-
res específicos devemos supor que uma constelação destes, e até mes-
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mo alguns fatores externos, hajam corroborado para a benevolência
do relatório de Bõhm sobre Schultz-Hencke.

Resumindo, podemos dizer que todos os princípios caracterís-
ticos da neo-psicanálise estão contidos no livro representativo dessa
fase, O homem inibido, de 1940. O testemunho do próprio autor indi-
ca que a maior parte de suas ideias foi concebidas logo depois do
aparecimento de Destino e neurose (1931). Assim se explica porque
todos os livros posteriores giravam sem variações essenciais em torno
do mesmo tema básico, a inibição das vivências impulsivas.

O efeito grupalizador de Schultz-Hencke só se tornou mani-
festo depois do fim da guerra. Já indiquei algumas das condições
para a formação deste grupo. Com isto entrecruzam-se as fases pois
as oposições pessoais e objetivas só se mostraram nitidamente após
1945. É necessário conhecer algumas coisas da cisão posterior entre
os grupos psicanalítico e neo-psicanalítico, para que se possa com-
preender claramente o que se passou a seguir. Por isso me antecipei
às vezes, para que o leitor estivesse preparado para os acontecimentos
que se seguiram.

C — 1945 a 1953

Numa assembleia geral extraordinária do dia 19 de novembro
de 1938, a DPG foi forçada a decidir por sua dissolução enquanto
Sociedade nos moldes do direito civil. Já em 1936, pouco depois
da fundação do "Instituto de pesquisa psicológica e Psicoterapia", a
Sociedade foi instala pelo NSDAP* a desligar-se da "Associação
Internacional de Psicanálise". A decisão de saída foi "tomada por
unanimidade" em 13 de maio de 1936, numa assembleia geral ex-
traordinária, e comunicada ao então presidente da Associação Inter-
nacional de Psicanálise (IPA), E. Jones. Pouco tempo depois, o es-
critório do partido explicou — provavelmente por alguma razão po-
lítica — que a permanência da Sociedade na IPA era novamente dese-
jada. Mas não havia mais como deter a notícia comunicando a saída,
pois já fora impressa uma nota no IJP (n. 22, 1936), e o número
já estava nas ruas. A Psicanálise na Alemanha estava arruinada em
todos os sentidos: a maioria dos psicanalistas emigrara, a Sociedade
psicanalítica deixara de existir jurídica e internacionalmente, e na
Alemanha crescera uma. geração de estudantes que mal sabia da sua
existência. A aniquilação da Psicanálise na Alemanha foi um dos
raros empreendimentos em que Hitler teve sucesso, escreve E. Jones.
(E. Jones, 1962)

* Partido Alemão Nacional Socialista dos Trabalhadores — Partido
Nazista.

Em 1945 a ciência psicanalítica estava na estaca zero e teve
de ser totalmente reconstruída em termos de ensino, pesquisa e como
instituição de Direito privado, isto sem mencionar o reconhecimento
internacional.

Em 16 de outubro de 1945 realizou-se a assembleia de fun-
dação de uma sociedade que teve de se chamar inicialmente "Socie-
dade Psicanalítica de Berlim", por decisão dos dirigentes britânicos
e que só mais tarde foi registrada legalmente como "Sociedade Psica-
nalítica Alemã" (DPG).

Miiller-Braunschweig foi o primeiro presidente desta Sociedade
após a guerra (International Journal of Psychoanalysis — IJP —
29, 1948). Mas a Sociedade estava'no ar porque não possuía um
instituto de formação. O antigo Instituto Psicanalítico de Berlim, o
primeiro de seu tipo no mundo, não fora restabelecido ao mesmo
tempo que a Sociedade. Isto deve, antes de tudo, ser imputado ao
fato de que nos primeiros anos do após-guerra, a ideia de um tra-
balho comum abrangendo diversas correntes, como o extinto Instituto
alemão, ainda não perdera seus atrativos. Além do mais, as neces-
sidades externas tornavam impossível a fundação de vários órgãos,
naqueles primeiros anos. Assim pronunciou-se Miiller-Braunschweig
em seu informe na primeira assembleia geral da Sociedade após a guer-
ra, em 17 de abril de 1948:

"Seria inexato dizer que o casamento, forçado por circunstâncias
políticas, entre as diversas correntes psicoterápicas, só tenha trazido
desvantagens aos psicanalistas. É claro que as desvantagens foram
ponderáveis e de longo alcance. Refletem-se agora na enorme alie-
nação do mundo científico e do público em que a Psicanálise se en-
contra. Por outro lado, é indiscutível que a necessidade de trabalhar
junto com psicoterapeutas de concepções terapêuticas e teorias psico-
lógicas diferentes foi altamente estimulante. Nos assim chamados Se-
minários dos Três, onde os candidatos em formação apresentavam
seus casos, havia regularmente representantes das três escolas que
o Instituto abrigava, e em cuja presidência se alternavam. Assim,
os casos apresentados podiam ser vistos e criticados pelas três cor-
rentes em questão."

Schultz-Hencke estava certo de ter criado, nos anos transcorri-
dos, uma técnica psicoterapêutica e uma teoria que ligava as coisas,
julgava ter encontrado um amálgama. Daí não ser surpreendente
achá-lo entre os mais ativos de um grupo cuja ideia era a de um
instituto comum, e que ansiavam por sua fundação. Um tal instituto
pôde efetivamente ser criado em base sólida em 1.° de março de
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1946, sob a direção de Kemper e Schultz-Hencke: "o Instituto de
doenças psicogênicas da Previdência Social de Berlim". Que eu saiba,
foi a primeira policlínica psicoterapêutica sustentada por uma orga-
nização semi-estatal, a precursora da "Allgemeine Ortskrankenkasse
Berlins" (Caixa de assistência médica de Berlim) mantida pelo se-
guro médico previdenciário. Concomitantemente constituía-se a co-
missão docente dos psicoterapeutas berlinenses que, sob a direção de
Kemper, tinha como objetivo convocar todas correntes psicoterapêu-
ticas para formar um órgão representativo da classe, e para elaborar
uma organização que se encarregasse dos aspectos profissionais, da
formação e da avaliação dos estudantes. A ideia de representação de
todos os psicoterapeutas por uma única instituição, a comissão do-
cente, foi interrompida pelo desligamento de um grupo de psicotera-
peutas junguianos (Biigler, Lemke). Mas como outros psicoterapeu-
tas igualmente junguianos ou simpatizantes (Kranefeldt, Schirren)
permaneceram na "comissão", esta abrangia representantes de todas
as correntes, assim como também seu sucessor, o Instituto de Psico-
terapia, fundado em 9 de maio de 1949. Neste Instituto, cuja dire.
toria compunha-se de representantes das diversas correntes (Krane-
feldt, Múller-Braunschweig, Schirren, Schultz-Hencke), trabalhavam,
em 1948, vinte e um docentes, dentre os quais treze membros da DPG.

Para entender o curso dos acontecimentos, é preciso voltar
àquele tempo, e ter em mente que o Instituto de Doenças Psicogêni-
cas era a única instituição psicoterapêutica em Berlim que gozava dos
benefícios do seguro social de assistência médica. Após o afasta-
mento e a emigração de Kemper, este Instituto passou a ser dirigido
neo-psicanaliticamente, e formou, por assim dizer, a policlínica, que
tinha condições de dar aos candidatos algo mais que apenas prática
clínica. Colaborando como voluntários ou na posição de contratados,
os alunos em formação e os psicoterapeutas jovens encontravam neste
Instituto também meios de subsistência. Para que se possa julgar o
alcance deste fato, é bom lembrar que as possibilidades profissionais
dos psicoterapeutas durante esses anos estavam certamente entre as
menores da. carreira médica. Por isso, havia uma necessidade pre-
mente para a geração jovem de candidatos em formação, pois a
maioria dos diretores de clínicas mostrou-se ainda, por bastante tem-
po, pouco inclinada a contratar um médico com formação psicotera-
pêutica ou a proporcionar tal formação a seus assistentes. A colabo-
ração no Instituto de direção neo-psicanalítica da Previdência de
Berlim propiciava ambas as coisas: segurança e prática clínica. Em-
bora independentes entre si, este Instituto tornou-se uma espécie de
policlínica do Instituto Psicoterapêutico de Berlim. Nele, o psicotera-
peuta sempre encontrava o doente adequado para praticar um aten-
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dimento sob supervisão. O número de alunos de Schultz-Hencke cres-
ceu. Um belo dia, estava formado o grupo neo-psicanalítico. Nãc
consegui descobrir quando esta denominação surgiu pela primeira vez.
Quanao Múller-Braunschweig, em 17 de abril de 1948, fez o relato
da história da Sociedade Psicanalítica Alemã de 1936 a 1947, já infor-
mou da existência de um grupo neo-analítico e outro analítico tradi-
cional.

O "novo" exercia grande atração. Míiller-Braunschweig e um pe-
queno grupo estavam numa posição nada invejável. A neo-psicanálise
fizera do "desenvolvimento progressista" seu lema contra a "ortodo-
xia" da Psicanálise e Schultz-Hencke arvorou-se em criador de um
amálgama de ordem superior.

A junção das correntes psicoterapêuticas sob um mesmo teto,
deu o empurrão externo ao amálgama da escola de Schultz-Hencke.
No Instituto Alemão de Pesquisa psicológica e Psicoterapia (até
1945) realizavam-se seminários clínicos conjuntos. Nestes Seminários
dos Três — com um representante da Psicanálise, da Psicologia indi-
vidual e da Psicologia analítica — ficaram claramente manifestas mui-
tas diferenças técnicas, de teoria e terminologia. Schultz-Hencke parece
ter considerado que as diferenças objetivas eram de menor importân-
cia que as diferenças de opinião motivadas por uma terminologia dife-
rente. De todas as maneiras, ele continuou a promover uma teoria
das neuroses e uma terminologia "unificadoras". De fato, não é uma
ideia fascinante superar as confusões linguísticas entre as escolas e
criar uma linguagem única? A Psicanálise não nos ensinou como
a própria língua e o próprio pensamento podem ser narcisicamente
investidos? Será que os psicanalistas não deveriam aprender outras,
linguas psicoterapêuticas para aumentar a compreensão não apenas
de si próprios como de seus semelhantes e, por conseguinte, também
o seu nível de tolerância? Poder-se-ia entender também nesse sentida
a observação de Freud de que não causaria dano a um candidato à
formação analítica familiarizar-se com outras ideias como, por exem-
plo, as de Jung. Mas não há benefícios para a pesquisa pstéanalítica
ou para uma desejada teoria psicoterapêutica unificadora no fato de
um psicanalista ou psicoterapeuta saber um pouco de tudo e nada
em maior profundidade.

Schultz-Hencke acreditava ter criado a língua única da Psicote-
rapia, que lhe deve a condição de intérprete simultâneo entre as esco-
las e por cima delas. Nos trabalhos "Sobre os arquétipos" (1936)
e "O inconsciente em seus múltiplos significados" (1940), Schultz-
Hencke postulou algumas premissas para que pudesse traduzir Jung
em sua própria linguagem neo-psicanalítica. Especialmente nas pri-
meiras reuniões sobre psicoterapia do após-guerra, ele julgou seu
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amálgama como o mais decisivo progresso em Psicoterapia. (Com-
pare-se com Schultz-Hencke, 1949.) Acreditava ter separado o ouro
da Psicanálise de todas as impurezas, e criado uma síntese com os
metais nobres das outras correntes. Apesar de os elementos do amál-
gama estarem indicados de forma imprecisa ou errónea, ele afirmava
ter criado uma base científica unificada da Psicoterapia através de
uma síntese dos componentes essenciais das teorias de Freud, Jung
e Adler. É claro que não queria dizer com isto que quase toda a sua
teoria das neuroses fora "roubada" (1951). Como psicanalista, vou
tratar no segundo capítulo, antes de qualquer outra coisa, dos dois
terços da "psicoterapia analítica" de Schultz-Hencke que consistem
de pontos freudianos. Mas não gostaria de deixar de dar pelo menos
uma rápida vista d'olhos na terça parte restante. Quando examina-
mos a descrição sistemática de Schwidder (1959) sobre a neo-psica-
nálise, vemos que conceitos como sobrecompensação e linha condu-
tora, provenientes da psicologia individual de Adler, assim como "co-
modismo" e "exigências gigantescas" de Kiinkel, foram incorpora-
dos ao amálgama. Num exame mais minucioso, vemos que esses fenó-
menos podem ser facilmente deduzidos da teoria psicanalítica, como
o próximo Schultz-Hencke havia mostrado em 1928. Mas como se
relacionam à teoria de Jung? Schwidder exprimiu-se de forma bas-
tante vaga sobre estes componentes do amálgama dizendo apenas que
alguns pontos de vista centrais de Jung haviam sido incorporados à
teoria unificadora de Schultz-Hencke. O próprio Schultz-Hencke in-
terpretou imediatamente a tipologia junguiana à luz da neo-psicaná-
lise, à medida que a deduzia da concepção de inibitoriedade, ou seja,
do "processo de inibição". W. Hochheimer fez uma radioscopia deste
"amálgama", visando entender seus componentes provenientes da
teoria de Jung, e mostrou que a contaminação do extrato bastava
para explicar sua alta velocidade de decomposição. Neste meio tem-
po, não se falou mais em amálgama, presumivelmente por duas razões:
primeiramente, não representava verdadeiramente uma síntese, pois
o extrato obtido das partes componentes era instável; e além disto,
foi postulado como um verdadeiro axioma que permitia deduções de
todas as experiências possíveis da psicologia profunda.

Nestas circunstâncias, a principal preocupação de Muller-Braun-
schweig deve ter sido ensinar de verdade a obra de Freud aos alunos
de Psicanálise. Uma série de contratempos externos e internos o
aguardavam. É difícil avaliar o que era mais incómodo no pequeno
grupo de psicanalistas à volta de Miiller-Braunschweig: a polémica
neo-psicanalítica típica de que ele atrapalhava o progresso com sua
ortodoxia e seu dogmatismo da velha análise, ou as dificuldades ex-
ternas de implementar um Instituto independente, sem qualquer apoio
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estatal ou semi-estatal. A isto acrescia-se o fato de que na DPG.
cujo presidente era Miiller-Braunschweig, a maioria estava com os
neo-psicanalistas.

Devo deixar em aberto a questão de por quanto tempo, e com
que intensidade, Muller-Braunschweig esperou convencer Schultz-
Hencke de que sua teoria não representava o progresso da Psicaná-
lise. As relações locais de poder e a convicção de ter criado com
a neo-psicanálise uma sistematização sem par devem ter deixado desde
o início poucas esperanças de um equilíbrio objetivo. Consta da ata
não publicada da assembleia geral da DPG, de 17 de abril de 1948,
que Schultz-Hencke achava que as variações de teoria freudiana ocor-
ridas na América, caminhavam na mesma direção que sua neo-psica-
nálise. E como na América não houvera um Hitler, deve-se deduzir
que este foi menos responsável pelo desenvolvimento científico na
Alemanha, do que uma tendência geral e independente da própria
ciência em questão. Schultz-Hencke escreveu em 1951 que, tomando
por base publicações em língua inglesa, estava cada vez mais nítido
o fato de que o desenvolvimento psicoterapêntico geral no mundo
anglo-americano caminhava na mesma direção (a saber, a do amál-
gama) (1951). Porém, algumas páginas depois (1951), admite tam-
bém que a literatura mais recente não mostrava predominantemente
sinais de uma teoria unificadora. Ele tinha a impressão de que sim-
plesmente ainda não havia uma teoria das neuroses sistemática.
A sistemática da teoria neo-psicanalítica das neuroses, com seu redu-
cionismo extremo da psicopatologia à inibição de cinco ou seis cam-
pos de impulsão, consegue na verdade uma simplificação dificilmente
encontrada em outra parte. Não sei dizer em que publicações cientí-
ficas Schultz-Hencke se apoiou para afirmar que o desenvolvimento
psicoterapêutico geral ao mundo anglo-americano seguia a mesma
direção da neo-psicanálise. A afirmação de que Franz Alexander^par-
tilhava de noventa por cento de suas concepções, dificilmente as justi-
fica (Schultz-Hencke, 1951). É lamentável que Schultz-Hencke não
tenha ido a fundo nesses pontos, pois é cientificamente indispensável
esclarecer a relação das correntes neo-psicanalíticas entre si, assim
como sua posição frente à Psicanálise. Um aspecto, Schultz-Hencke
praticamente ignorou; o outro, abordou de um modo que requer
exame mais exato, o que farei no segundo capítulo.

Uma guinada decisiva, que haveria também de acirrar as polé-
micas pessoais, aconteceu mais tarde no 1.° Congresso internacio-
nal de Psicanálise depois da guerra, em agosto de 1949, em Zurique.
Schultz-Hencke fez uma conferência, "Sobre o desenvolvimento e Q
futuro dos conceitos psicanalíticos", onde incluiu também na Psicaná-
lise o postulado leibniziano de que em cada ciência os conceitos de-
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veriam se exprimir matematicamente. Conceitos empíricos simples,
como a oralidade, necessários e indispensáveis, seriam diferenciados
dos metafóricos, como por exemplo, o narcisismo (Schultz-Hencke,
1949c.). Evidentemente, Múller Braunschweig não havia participado
aos membros neo-psicanalistas da Sociedade que ele, por sua vez, pre-
tendia apresentar uma palestra crítica sobre a teoria de Schultz-Hencke
neste Congresso, cujo conteúdo — Author's Abstract — foi publicado
ao lado do resumo de Schultz-Hencke no IJP em 1949 (Vol. 30,
p. 204). Este trabalho, contendo nove pontos, mostra Miiller.
Braunschweig como bom conhecedor da teoria neo-psicanalítica.

A DPG, que se desligara da IPA por pressão do regime nazista,
procurava neste congresso reencontrar o reconhecimento internacio-
nal. Por isso, ambas as palestras tiveram bastante importância. Con-
siderando que Schultz-Hencke durante dez anos só tivera conheci-
mento esporádico do desenvolvimento da Psicanálise fora da Ale-
manha, o tema de sua confereência era um tanto pretensioso. E a crí-
tica de Muller-Braunschweig o expõe, como representante daquele
processo de amalgamação que os participantes do Congresso viam
com ceticismo e desconfiança. Talvez também Schultz-Hencke e seu
amálgama tenham servido para reavivar a lembrança da destruição
da Psicanálise e da Psicologia unificada do Instituto do Reich. Estas
ocorrências, compreensíveis do ponto de vista da psicologia dos gru-
pos, não constituíram porém Schultz-Hencke como representante do
amálgama — este era de fato obra sua — nem influíram substan-
cialmente nas discussões objetivas sobre a posição da DPG, como se
pode depreender das atas publicadas no número 30 do IJP, de 1949.
Os participantes alemães deste congresso estavam numa situação in-
cómoda, por motivos evidentes. Quero arriscar uma interpretação de
que, por terem capitulado às exigências' do regime, surgiram senti-
mentos de culpa que propiciaram uma reação de fechamento do
grupo. Neste sentido, o pronunciamento de Bõhm pode ser enten-
dido como uma grande tentativa de justificaçtão. Pois para cada con-
cessão às restrições e proibições do regime, ele encontrou uma ou
outra sanção de Freud, como se a responsabilidade houvesse sido
repartida com Freud, e tudo tivesse ocorrido com seu assentimento.
É evidente que deste modo o próprio superego fica apaziguado atra-
vés de uma externalização sobre o "pai". Uma parte do grupo deve
ter sido duramente atingida pela crítica de seu próprio presidente.
E de fato, Bõhm diz no seu relatório que Muller-Braunschweíg apro-
veitou-se da primeira aparição pública da DPG no estrangeiro, depois
da guerra, "onde nosso grupo estava na alça de mira dos aconteci-
mentos", para fazer uma conferência polémica contra Schultz-Hencke.
De qualquer modo, conhecendo-se o resumo da conferência de Muller-
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Braunschweig, não se pode falar em polémica. Mas, pelas razões já
citadas, vieram à baila coisas secundárias contra Muller-Braunschweig.
Na verdade, nada teria sido muito diferente se Muller-Braunschweig
houvesse dado conhecimento prévio do conteúdo de sua conferência
ao grupo de neo-psicanalistas. O mesmo se pode dizer sobre a crítica
de falta de citações. Parece que Muller-Braunschweig reproduziu em
sua conferência a concepção de Schultz-Hencke sobre o inconsciente
(resumo a.a.O.) com a seguinte citação: "O inconsciente era, pois,
a totalidade dessas coisas difíceis de serem lembradas e esta é a mais
clara definição desta palavra". As frases seguintes, explicativas, foram
sem dúvida deixadas de fora: "Além disto, era perfeitamente com-
preensível porque aqueles acontecimentos não eram lembrados como
acontece habitualmente. É simples: 'não se pensa' no que é desagra-
dável, conflitivo, doloroso, intragável e incómodo". (Schultz-Hencke,
1940, p. 59). O leitor que conheça a teoria psicanalítica, dificilmente
terá a impressão de que a confusão de Schultz-Hencke entre o in-
consciente dinâmico e o descritivo seria anulada, caso houvessem sido
citadas as outras frases. Poder-se-ia imaginar "aquilo que não era
lembrado como acontece habitualmente" como pertencendo ao in-
consciente dinâmico. Até aqui Schultz-Hencke indica uma subdivisão
aparentada com a teoria psicanalítica. A diferença qualitativa deci-
siva entre o inconsciente descritivo e o dinâmico está de alguma ma-
neira implícita, mas a definição não é nada clara — o inconsciente
como a totalidade das coisas difíceis de serem lembradas — e não
põe em relevo as diferenças qualitativas.

A situação no 1.° Congresso Internacional de Psicanálise após-
guerra, ocorrido em 1949 em Zurique, pode ser resumida assim:
l — O aniquilamento da Psicanálise e a expulsão dos psicanalistas
judeus da Alemanha e da Áustria projetaram suas sombras sobre os
participantes. 2 — Nos membros alemães havia sentimentos de culpa
inconscientes ativos que conduziram a três expectativas ou atitudes:
a) nós nada pudemos impedir e, de nossa parte, o que ocorreu diante
das exigências do regime, ou teve a aprovação de Freud ou o assenti-
mento dos representantes da IPA. Este tema é a linha mestra do
relato de Felix Bõhm. Não podemos deixar de ver aí uma tentativa
de justificação, b) Os participantes alemães estavam na alça de mira
— como disse Bõhm — e por se sentirem tão expostos, mostraram
uma compreensível tendência para "se fechar", c) Foi especialmente
o grupo neo-psicanalítico que esperava uma "unidade". Este grupo
já foi ao Congresso com a ideia de que Schultz-Henke levara adiante
com sucesso o desenvolvimento da Psicanálise preparado antes mes-
mo de 1933. 3 — Esta pretensão esbarrou no ceticismo dos partici-
pantes do congresso e Jones, então presidente da IPA, externou as
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reflexões contra o estado do saber psicanalítico prático e teórico na
Alemanha de 1949, que refletiam o pensamento da maioria dos trinta
e cinco membros da Sociedade de então. 4 —• À vista do ceticismo
de fora, já esperado, a crítica científica feita por seu próprio presi-
dente, feriu fundo. Só assim se pode entender porque a omissão feita
por Muller-Braunschweig de uma frase pouco importante de Schultz-
Hencke sobre o inconsciente tenha provocado tanta celeuma. 5 —
As conferências de Muller-Braunschweig e Schultz-Hencke tiveram
influência decisiva sobre o futuro da DPG em nível nacional e inter-
nacional. A comunidade psicanalítica reconheceu Muller-Braun-
schweig como o representante da Psicanálise na Alemanha. Sua con-
ferência mostrava que ao amálgama de Schultz-Hencke faltavam, esta-
vam negativamente modificadas ou tornadas irreconhecíveis, partes
essenciais da Psicanálise. Um pequeno grupo de psicanalistas alemães
partilhava da visão de Muller-Braunschweig enquanto uma forte opo-
sição levantou-se contra sua ortodoxia.

É possível que, através de sua conferência, Muller-Braunschweig
esperasse trazer esclarecimentos tanto nacional quanto internacio-
nalmente. Para sua decepção (LJP, 30, 1949), a DPG foi apenas
provisoriamente afiliada à IPA. As reservas dirigiam-se sobretudo con-
tra uma amalgamação obscura, cujos expoentes eram Schultz-Hencke
e o Instituto psicoterapêutico de Berlim. Mais uma vez misturavam-se
fatores pessoais, institucionais e objetivos. A solução dos problemas
no nível pessoal fracassou: Muller-Braunschweig esforçou-se inutil-
mente para que Schultz-Hencke se retirasse da DPG após o Congresso
de Zurique. Diante desta situação, a falta de um instituto de formação
psicanalítica se fez sentir duplamente. A maioria dos membros da
DPG duvidava da capacidade de sobrevivência de um instituto psica-
nalítico independente. Neste dilema, Muller-Braunschweig e outros
psicanalistas prepararam a fundação do Instituto Psicanalítico de
Berlim. O plano foi apresentado aos membros em uma circular de
11 de setembro de 1950. A maioria foi contra. Muller-Braunschweig,
presidente da DPG desde sua nova fundação, em 1945, já contando
com a desaprovação, encaminhava concomitantemente a fundação
da DPV. A situação ficou tão paradoxal que os psicanalistas que se
pronunciaram a favor da Psicanálise e contra a neo-psicanálise tive-
ram de sair da DPG. Muller-Braunschweig, que promoveu a disso-
lução de sua própria sociedade enquanto era presidente e procurou
formar outra, sofreu severas críticas numa reunião administrativa de
6 de maio de 1950 e na assembleia geral de 3 de dezembro de 1950.
Ele havia posto a causa da Psicanálise acima da de sua sociedade,
mas a maioria dos membros não o compreendeu assim. Na verdade,
a fundação válida da DPV e do Instituto Psicanalítico de Berlim em
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20 de setembro de 1950 trouxe apenas um benefício de natureza
ideal: o reconhecimento internacional concedido à DPV no congresso
psicanalítico de 1951 em Amsterdam (IJP, 33, 1952). As vantagens
materiais estavam todas do lado dos neo-psicanalistas, por conta da
relação já descrita entre o Instituto Psicoterapêutico de Berlim e o
Instituto de Doenças Psicogênicas ligado ao sistema previdenciário.
A posição dominante nessas instituições também foi expressa numa
circular enviada pelo presidente do Instituto Psicoterapêutico de Ber-
lim, F. Baumeyer, que não acreditava na possibilidade de sobrevi-
vência de um instituto psicanalítico independente. O destino de um
instituto junguiano, independente do Instituto Psicoterapêutico de
Berlim, servia como exemplo ameaçador contra qualquer pretensão
de autonomia. Além disso, uma divisão chamaria a atenção, e o
grupo neo-psicanalítico culpava Muller-Braunschweig de enfraquecer
a Psicanálise com sua conduta. Devemos admirar a coragem e a abne-
gação dos nove membros fundadores6 da DPV, que suportaram pe-
sadas cargas externas e internas por causa de sua Associação e Insti-
tuto independentes. O passo dado por eles realmente levou a uma
divisão institucional e a um enfraquecimento externo da Psicanálise
na Alemanha, que até hoje se fazem sentir. Mas este preço tinha de
ser pago para resguardar os pilares internos da teoria psicanalítica,
abalados pelos acontecimentos políticos e deformados por Schultz-
Hencke, e devolver-lhes sua forma original, para que dela tomasse
conhecimento a nova geração de psicoterapeutas alemães. Os prognós-
ticos sombrios não se concretizaram. O Instituto Psicanalítico de
Berlim funcionou como catalisador, pondo em marcha um processo
complexo. Além da formação de psicanalistas em Berlim, o Insti-
tuto possibilitou e fomentou a criação de outros institutos psicanalí-
ticos na Alemanha Ocidental. Esse efeito se deve unicamente ao
poder de atração das verdades contidas na Psicanálise, pois o Insti-
tuto Psicanalítico de Berlim era um instituto de caráter estritamente
privado, sem qualquer apoio financeiro.

Naqueles anos, os psiquiatras alemães identificavam na prática
a Psicanálise a Schultz-Hencke. Um novo livro de Schultz-Hencke
•—• O problema da esquizofrenia (1952) — deu motivos a que a ex-
plicação neo-psicanalítica, de que a esquizofrenia é uma variante das
neuroses, se voltasse contra a Psicanálise.

Schultz-Hencke morreu pouco depois desta publicação. Farei
uma comparação sistemática no próximo capítulo, para que fique

5 Sra. Dráger, Dr. Fuhge, Dr. Kath, Dr. March, Dr. Muller-BraunB-
chweig, Sra. Ada Miiller-Braunscliweig, Dr. Scheunert, Sra. Steinbach,
Sra. Werner.
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bem clara a herança que ele deixou a seus alunos, e que consequências
teve o crescente contacto com a comunidade internacional para a ge-
ração mais jovem de psicoterapeutas alemães.

Capítulo 3

A neo-psicanálise a partir de 1953

Seria a melhor confirmação da justeza de nossa reflexão crítica
se os alunos de Schultz-Hencke, em sua disputa sobre a teoria neo-
psicanalítica, houvessem nesse ínterim chegado a um resultado seme-
lhante. De fato, pode-se falar de uma certa mudança de estilo em
alguns trabalhos neo-psicanalíticos. A obra de Freud e a literatura
psicanalítica do passado e do presente são novamente acessíveis.
A troca de ideias com os psicanalistas de todo o mundo foi recupe-
rada. Em face da realidade tornou-se insustentável a identificação
grupai com a ideia de Schultz-Hencke de que a Psicanálise no resto
do mundo teria se desenvolvido no mesmo sentido. O estudo das
fontes, novamente possível, permitiu à jovem geração de psicotera-
peutas alemães de todas as correntes reconhecer a origem dos con-
ceitos de Schultz-Hencke. Não podia passar desapercebido aos alunos
cientificamente ativos de Schultz-Hencke o fato de que o rígido siste-
ma neo-psicanalítico permaneceu praticamente inalterado durante vin-
te anos, e isto numa época em que a Psicanálise se desenvolveu
principalmente em cinco direções, segundo Hall e Lindzey: l.a) como
psicologia do ego psicanalítica; 2.a) na atenção aos determinantes não
pulsionais da personalidade; 3.a) no estudo da observação de crian.
ças e lactentes; 4.a) através de testes experimentais de hipóteses psica-
nalíticas; 5.a) na aproximação entre Psicologia e Psicanálise. Que eu
saiba, a teoria e a técnica neo-psicanalíticas não foram enriquecidas
há muitos anos com nenhum pensamento essencial originado dentro
de sua própria teoria. Muito pelo contrário, houve uma penetração
invisível de antigos ou novos princípios psicanalíticos comprovados,
abandonados ou fortemente modificados por Schultz-Hencke, ou da-
queles que, no intervalo, haviam se desenvolvido fora da Alemanha.

Após 1945, a retomada de contato com a tradição científica da
Psicanálise foi evidentemente obrigatória, não apenas para o grupo
de Schultz-Hencke. Mas a posição dos neo-psicanalistas era especial:
eles tinham algo supostamente "novo" para defender. Reivindicaram
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a pretensão de ter continuado a dessenvolver a "velha" Psicanálise e
assim surgiram algumas formas de comparação tragicômicas — agora
existe o novo, o velho, o mais velho, etc. — que são inevitáveis
quando pensamos que a neo-psicanálise, por exemplo, desenterrou
nos últimos anos o conceito de mecanismos de defesa que, na ver-
dade, pertence à Psicanálise mais antiga. A única saída para este
dilema parece ser a de simplesmente não se falar mais em neo-psicaná-
lise. T. Hau escolheu esse caminho, pois fala apenas da psicanálise
de Schultz-Hencke.

Não são apenas considerações de ordem prática ou reflexões
científicas que levam a uma mudança de nome que permite a volta
dos velhos conceitos psicanalíticos a seu lugar de honra. Há outras
razões de nível organizacional. Na DPG, de onde saiu um grupo
de psicanalistas em 1950 (ver 1.° capítulo), não há apenas alunos de
Schultz-Hencke. O nome desta tradicional e sofrida Sociedade abriga
em si a neo-psicanálise, mas no programa do seu segundo Congresso
Internacional (em Diisseldorf, 1961) não consta mais o nome de
"neo-psicanálise". Um leitor pouco familiarizado com a história po-
deria deduzir do programa deste Congresso que a atual DPG é a her-
deira espiritual daquela Sociedade fundada em 1910. Na realidade,
a continuidade organizacional e científica da psicanálise alemã foi
destruída pelo Nazismo. Quando a DPG formou-se novamente após
a guerra, parece que os participantes da reunião de fundação tinham
clara consciência da perda da tradição. Tomou-se mesmo a decisão
de que, ao dar-se entrada no registro da Sociedade no tribunal de
Charlottenburg em Berlim, estava sendo fundada uma Sociedade nova.
De fato, era tão grande o predomínio do grupo neo-psicanalítico,
que os psicanalistas que cercavam Múller-Braunschweig e que não
queriam a Sociedade nova fundada sobre os pilares da teoria de
Schultz-Hencke, se viram forçados em 1950 a fundar a DP V (que
neste ínterim obtivera o reconhecimento internacional).

Schultz-Hencke deu claramente pouco valor à denominação tra-
dicional da Psicanálise e a uma cuidadosa transmissão da teoria e
técnica psicanalítica como base para o desenvolvimento futuro. Em
1934 havia proposto rebatizar os "elementos básicos verificáveis" da
Psicanálise como "desmologia" ou "desmólise" — possivelmente em
atenção ao "espírito da época"; porém num de seus últimos traba-
lhos, declarou que aquilo que antes chamava-se Psicanálise agora
tinha o nome de "Psicoterapia analítica (1953a). Os jovens neo-
psicanalistas que compõem a maioria da DPG, parecem não mais
acompanhar Schultz-Hencke na depreciação da tradição, pois esta
Sociedade (que à diferença da original não é reconhecida como filia-
da à IPA), há alguns anos acrescentou, "fundada em 1910", uma
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pretensão que dificilmente se justifica quando consideramos os acon-
tecimentos históricos. Na introdução do já mencionado programa do
Congresso, são especialmente enfatizadas algumas direções científi-
cas, como por exemplo, a continuação do desenvolvimento e a reu-
nião não dogmática dos resultados empiricamente comprováveis;
e a meta da Sociedade constitui: "1) assegurar através de constante
revisão empírica as descobertas psicanalíticas e a formação teórica e
•— quando necessário — corrigi-las ou ampliá-las; 2) ir além da
estreita formação do passado e chegar a uma concepção teórica unifi-
cada em que a experiência adquirida pela Psicanálise sirva de base
a uma psicoterapia eficaz".

Quem se interessa pela ciência saudará essas metas, sobretudo
porque hoje não mais se sustenta a pretensão de Schultz-Hencke ter
criado uma linguagem unificadora, um "amálgama". Já deixei claro
desde variados ângulos que a estreita sistemática de Schultz-Hencke,
seu nivelamento da teoria psicanalítica e o paralelo estreitamento da
realidade empírica, foram responsáveis pelo fato de C. Muller-Braun-
schweig, em 1950, ter-se desligado da DPG, junto com alguns outros
psicanalistas. Passamos agora a demonstrar a já mencionada mudança
de estilo dos últimos anos, através de alguns exemplos de textos pu-
blicados pelos membros da DPG.

F. Heigl publicou uma sinopse sobre a transferência onde diz,
por exemplo: "A transferência é um conceito central da psicoterapia
analítica. .. Não é de se admirar, depois que a postulação de Freud
cada vez mais se comprova: a transferência pode ser a portadora do
maior efeito curativo ou levar às mais difíceis resistências. Represen-
ta, juntamente com o divã e as associações do paciente, um dos três
instrumentos que usamos para analisar. Das três formas de análise,
a análise do material ou do conteúdo, a da resistência e a da trans-
ferência, é esta última, a tecnicamente mais importante, e ao mesmo
tempo a mais difícil" (F. Heigl, 1959). Um dos pilares fundamen-
tais da experiência psicanalítica que Schultz-Hencke deslocou consi-
deravelmente da posição original, ganha novamente um lugar central.
A constatação de Heigl de que, no estágio atual do conhecimento das
neuroses não é mais suficiente falar de transferência positiva e ne-
gativa, é mais uma prova de que o processo de retomada do desen-
volvimento dos princípios psicanalíticos está caminhando a todo
vapor. Na apresentação sistemática das formas típicas de transferên-
cia em relação aos mecanismos de defesa poder-se-ia, por exemplo,
recorrer à descrição de A. Freud da "transferência da defesa" (1936).

Elhardt, num trabalho minucioso de 1960, indicou a importân-
cia das interpretações transferenciais na interpretação dos sonhos.
Unicamente Schwidder designa o emprego henckiano das "ideias
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reais" (p. 89) como um método novo que permite um melhor e
mais rápido registro das fantasias oníricas na vida de vigília. (Schwid-
der, 1959). O panorama apresentado por Elhardt e um trabalho de
A. Heigl-Evers (1961) mostram que está crescendo o sentido para
diferenciar se uma coisa é nova apenas na palavra ou de fato.

Baumeyer (1960) confirma a teoria de Freud que o fóbico trata
um perigo interno como se fosse externo. O medo de sair às ruas
poupa ao agorafóbico o medo de seu próprio mundo de impulsos.
A menção de Abraham feita por Baumeyer no que diz respeito ao
prazer de se locomover e seu recalcamento no agorafóbico, introduz
na literatura neo-psicanalítica atual um autor que praticamente nunca
foi citado por Schultz-Hencke. Outros também estão revalorizando as
contribuições de Abraham como, por exemplo, Schellak e Schwidder,
que vêem em suas contribuições para a caracterologia psicanalítica
um valioso trabalho preparatório para a teoria estrutural de Schultz-
Hencke.

Se compararmos o livro de A. Duhrssen,, Doenças Psicogêni-
cas nas Crianças e Jovens (1954), com sua recente publicação Psico-
terapia de crianças e jovens (1960), descobriremos, entre outras, as
seguintes modificações: já em 1954 fazia-se uma diferença mais
exata entre esquecer e recalcar, e inibição foi amplamente substi-
tuída por recalcamento (1954). Contudo, como sempre, imputa-se
à Psicanálise a equiparação da sexualidade infantil com a sexualidade
da puberdade, e o significado psico-sexual do complexo de Édipo
não é levado em consideração. Aí entra ainda a constatação da auto-
ra de que as relações sexuais posteriores são dificultadas quando, no
desenvolvimento infantil prévio, o interesse humano geral, no que
diz respeito às experiências negativas, adquire lacunas; não se pode,
pois, falar de falhas no desenvolvimento psico-sexual na infância. À di-
ferença disto, em 1960, o conceito de "defesa" praticamente abando-
nado por Schultz-Hencke, é resgatado por Duhrssen, e ela diz que
Freud mais tarde substituiu "o conceito de recalcamento pela ex-
pressão mais genérica de 'mecanismos de defesa'. Ganhou com isto
uma possibilidade melhorada de descrever as diferentes formas de
reação defensiva contra o tabu das pulsões." Conceitos importantes
como "identificação com o agressor" de A. Freud são incorporados
ao vocabulário. No inconsciente, faz-se novamente a diferença entre
"pré-consciente" e "inconsciente" no sentido dinâmico. Os conflitos
edípicos não são mais tornados inócuos no seu significado psico-sexualj
como até então.

Estes trabalhos panorâmicos (Schwidder, 1956 e 1957) presta-
ram sua contribuição à medida que puseram em movimento a for-
mação estreita e as amarras da neo-psicanálise. Há referências a tra-
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balhos de outros autores como, por exemplo, Nunberg, A. Freud,
H. Hartmann, Rapaport, Abraham, Rado, Fenichel e M. Klein. Os
jovens psicanalistas e psicoterapeutas alemães de outras correntes de-
frontam-se com uma situação parecida: os efeitos de um Kmgo isola-
mento só se atenuam lentamente. Mas já se delineia claramente o
anseio de ater-se à tradição psicanalítica e não limitar o desenvolvi-
mento a uma nova nomenclatura. Sob a impressão das muitas lacunas,
fez-se um total silêncio em torno da pretensão de Schultz-Hencke
de ter criado os fundamentos de uma teoria geral unificada, uma
"amálgama".6 Retrospectivamente, podemos dizer hoje que as re-
flexões de Muller Braunschweig contra uma formação empobrecida
e sua decisão de criar um instituto psicanalítico justificam-se pelo
próprio desenvolvimento da neo-psicanálise.

No Instituto Neo-Psicanalítico em Gõttingen, por exemplo, no
semestre de inverno 1960/61, foram pronunciadas oito conferências
ou seminários, todos sobre temas psicanalíticos. Neste Instituto, apa-
rentemente abandonou-se silenciosamente a pretensão henckiana de
ter reunido em sua neo-psicanálise tudo o que havia de essencial nas
escolas psicoterapêuticas, para poder-se em seguida ensinar Psica-
nálise.

A fundação da DPV no ano de 1950 realizou-se, porque na
Sociedade Psicanalítica reconstruída depois da guerra, que só no nome
era idêntica àquela fundada em 1910, predominava uma orientação
de trabalho que pressupunha a limitação de todo desenvolvimento
e da reprodução correta da ciência tradicional — abstraindo-se as
novas descobertas geniais. Os depoimentos mencionados confirmam
que começa a aparecer pelo menos uma igualdade de orientação de
trabalho nas duas Sociedades psicanalíticas, já que atualmente atri-
bui-se a Freud e aos autores clássicos da Psicanálise a importância
que eles merecem. O desenvolvimento científico da Psicanálise no
mundo livre tornou-se pouco a pouco conhecido da nova geração
de psicanalistas e psicoterapeutas psicanaliticamente orientados na
última década. Através do encontro com a força continuamente eficaz
da herança intelectual, algumas das teses de Schultz-Hencke ficaram
relativizadas por si mesmas. Com este apanhado crítico, espero ter
contribuído para a superação das diferenças de opinião científica que.
de certa forma, estavam temporalmente condicionadas, e pertencem
agora ao passado, como parecem indicar os trabalhos neo-psicanalí-
ticos dos últimos anos.

* Achei apenas um trabalho comparativo: H. Dieckmaim, Die Differem
zwischen dem anschaulichen und dem abstruhierenden Derilcen in der
Psychologie von C. G. Jung und Freud. (A diferença entre o pensa-
mento plástico e o abstrato na psicologia de Jung e Freud.)
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Adendo

Decidimos publicar apenas o primeiro e o último capítulos do
longo ensaio de Thomã. O 2° capítulo trata de alguns conceitos
da obra de Schultz-Hencke, que {á vêm indicados suficientemente
no L° capítulo (esta "suficiência" refere-se ao tema de nosso livro,
é claro).

O importante é marcar que as teorias de S.-H. estavam ligadas
às ideias que ajudaram a forjar o Nazismo (conforme se lê no
ensaio de Cocks e no apêndice deste'). Para S.-H., o homem é um
animal sem obstáculos, pois é uno, diferente dos animais, que são
diferenciados. O que Freud chamou de inconsciente é um erro,
quando quis pensá-lo como organização. O inconsciente seria aquilo
que não pode se tornar consciente. É preciso recorrer às experiên-
cias passadas, e recolher o momento em que "algo" não pode ficar
sob o domínio da força de vontade. Daí propor a ideia de Gehemmt-
heit (inibitoriedade), ao invés da categoria freudiana de inibição,
pois a inibitoriedade é una, e vem do movimento da força de von-
tade, que pode ser reconhecido e retomado. O método que S.-H.
propõe para ser o cerne da técnica psicanalítica será o que ele deno-
mina de "rememoração sentida": voltar, pela unificação da "força
de vontade", aos acontecimentos que lhe escaparam, e retomá-los
afetivamente.

Ora, tal volta a um passado único do sujeito é sincrônico à
volta ao passado da raça:

"Por exemplo, em 1919, Frítsch escrevera um "Manual de Ques-
tões Judaicas" (Handbuch der Judenfrage, que em 1933 já vendera
cerca de 150.000 exemplares}. Querendo explicar os porquês das
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dificuldades políticas da Alemanha depois da 1." Grande Guerra
e do Tratado de Versailles, diz que isto se deveria a uma degeneres-
cência do povo alemão. Este povo, outrora glorioso, não dá mais
conta de "carregar" seu passado histórico. Por que? Pela decadência
e degenerescência dos arianos, desde sua mistura com o povo ralé
(Põbelvolk), que torna a raça mais forte impura e enfraquecida.
A explicação é postulada assim 'no começo intervém o princípio do
mal, sob a forma — de andamento biológico, mas, na verdade, mí-
tico — da 'degenerescência', de Entartung. Ora, sua causa particular,
diz Theodor Fritsch, nós a reconhecemos na Rassenvermischung, na
mistura das raças. Suas manifestações se fazem mais reconhecidas por
acréscimo, com a cultura que progride e ascende'. Será, então, preciso
purificar a raça original, para permitir o encontro e a assunção do
povo alemão em direção ao seu verdadeiro destino. 'Esta operação
de limpeza ou expurgo — Sãuberung é a palavra utilizada na língua
alemã para designar os processos de Moscou, é a palavra que Hei-
degger utiliza (na Introdução à Metafísica) para significar os expur-
gos nazistas de 1933-35 nas Universidades, isto ê, exatamente, a ex-
clusão dos professores de origem judaica e de ideologia marxista ou
democrática — Fritsch diz que ela se efetuava nos antigos Impérios
sob forma de expulsão maciça'. E então ele se põe a reunir provas
para fundamentar seus argumentos. O próprio Abraão, patriarca do
povo judeu, teria sido um desses expulsos (de Ur na Caldéia). Equi-
para inicialmente os judeus aos Tschandala, que no velho indo-ger-
mânico era a palavra que dizia "os excluídos" (criminosos, leprosos,
vergonhosos, sem-raça, doentes contagiosos, etc.). Para mostrar, pos-
teriormente, como os judeus chegaram a se constituir na 'raça dos
isem raça', espécie de degenerescência da Humanidade, onde a mora-
lidade objetiva atinge seu ponto zero (Nullpunkt). Diante de tais in-
vestigações 'históricas', propõe ações que se aproximariam de certas
concepções nietzscheanas. O movimento anti-semita se inicia como
emergência (Entstehung) ativa para se proteger deste povo nocivo,
cujo contato e mistura com o povo ariano deu origem à degeneres-
cência física e histórica. Ao lado disto, na medida em que se tomar
consciência daquilo que levou o povo alemão à decadência, haveria
que despertar um movimento de construção popular — Võlkisch —
á fim de não apenas evitar os cantatas (de todas as espécies) como
de iniciar o processo de purificação. Porém, a palavra Volk, nesta
interpretação (que, ê claro, não ê única; estou me centrando numa,
que fazia parte de um dispositivo de pensamento, muito ativo na
produção do pensamento alemão e de outros povos europeus depois
da L" Grande Guerra), já não diz mais 'o povo', mas sim, 'um cer-
to povo', aquele que se liberaria de seus elementos degenerados e
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degenerantes. Fazer parte 'do povo' é algo especial, não destinado
a todas as 'raças'. 'Povo' é quem faz parte da 'raça predestinada'.
(Chaim Samuel Katz, Ética e Psicanálise, ed. Graal, Rio, 1984.
pp. 127-128).

As ideias de S.-H. não são um reflexo do Nazismo (como quer
uma teoria luckacsiana, por exemplo), mas uma convergência. Fa-
iem-se no mesmo nível que o Nazismo como regime político hege-
mónico. Nem sempre a hegemonia política se consegue, mas isto não
elimina o Fascismo dos acontecimentos das várias séries de ações
e pensamentos.

O que é limitado em Thomã, é a divisão "científico/não-cientí-
fico", para explicitar outra divisão "não-nazista/nazista". Já mostrei
que Miiller-Braunschweig, que permaneceu no campo científico da
Psicanálise (como querem alguns dos autores deste livro), foi, insti-
tucionalmente, um aguerrido adepto da teoria nazista (ver o forte en-
saio de Helmut Dehmer, "Kapitulation ver der 'Weltanschauung', Zu
einem Aufsatb von Cari Miiller-Braunschweig aus dem Herbst 1933"
em Psyche, dezembro 1983).

Schultz-Hencke não foi um oportunista que ascendeu com o
Nazismo: ele é também o Nazismo. Às vezes, para o leitor "salva-
cionista", permanece a impressão de que ele produziu ideias para
ficarem no lugar das outras proibidas, e com isto preservar a Psicaná-
lise. Contudo, há que aprender com Freud, ao repensar o mote de
Goethe, que todas as palavras são ações (carta a Thomas Mann, de
6/6/1935).

Se uma teoria está presa numa trama de conceitos e categorias,
isto ainda não é suficiente para determiná-la. Há que considerar tam-
bém suas relações com outros acontecimentos políticos e sociais.

C.S.K.
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CHAIM SAMUEL KATZ

Nazismo e Psicanálise: outras relações

Por vezes, quando se lêem certos estudos acerca da Psicanálise
em suas relações com o Nazismo, fica a impressão de que cada uma
destas "entidades" (a Psicanálise, o Nazismo) seguia um destino
essencialmente marcado e distinto, e que seu encontro se deu unica-
mente por exercício e inscrição violenta da parte do Nazismo. Ou
seja, nada haveria na Psicanálise que a aproximasse do Nazismo, a
não ser a coerção deste último.

Esta é a concepção que se funda, por exemplo, no livro de
Jones, obra histórica oficial da Psicanálise erigida em torno de Freud.1
A DPG (Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft, Sociedade Psicana-
lítica Alemã) teria traído a verdadeira Psicanálise, fazendo-se tribu-
tária das obras de Jung e Adler, inicialmente, e, na época do Nazis-
mo, de Schultz-Hencke e de sua Néo-Análise.2 Isto levará a IPA
(International Psycho-Analytical Association, Associação Psicanalíti-
ca Internacional) a não aceitar a recondução da DPG depois da
Guerra (ela se desligara em 1936), forçando posteriormente a fun-
dação de uma nova sociedade alemã de Psicanálise, "fiel a Freud".3
Desta perspectiva, pareceria que os desvios da DPG fossem intole-
ráveis para a teoria psicanalítica adequada e que, por isto, tivessem
que ser corrigidos. Isto é, propõe-se uma concepção teórica não expli-

1 Ernest Jones, Sigmwul Freud. Life and Work. Vol. III, "The Last
Phase. 1919-1939". Th° Hogarth Press. Londres, 1980, 3.» impressão.
2 IJP, 1949, vol. XXX, p. 186SS.
:! IJP, 1952, vol. XXXIII, p. 252ss.
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citada que "conduziria" a Psicanálise, e dela se derivam todas as
outras "consequências". Se a DPG saiu desta linha, não merece parti-
cipar da IPA e da verdade psicanalítica, ambas, desde sempre, anti-
nazistas.

Da concepção de Jones deduz-se que as "consequências" institu-
cionais, organizacionais, políticas, culturais das sociedades psicanalí-
ticas, só se fariam desde a elaboração teórica de Freud e de seus
verdadeiros seguidores.

Se se tomar a verdade freudiana, compreender-se-ão suas con-
sequências, esta é a tese. Como, então, explicar, por exemplo, que
as 2 sociedades psicanalíticas alemãs contemporâneas — a DPG e a
DPV (Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, Associação Psicana-
lítica Alemã), esta última ligada à IPA — se reuniram para formar
uma Sociedade mais ampla? "Interesses comuns se representaram
através de uma organização profissional (Deutsche Gesellschaft fúr
Psychotherapie und Tiefenpsychologie, Sociedade Alemã para Psico-
terapia e Psicologia Profunda), e tiveream um resultado favorável.1
A DPV é para a IPA a Psicanálise fiel a Freud, mas ela se une à
DPG, supostamente uma sociedade infiel, pois ambas querem reali-
zar o velho projeto alemão de "psicoterapia para todos", através da
Previdência Social especialmente, com a hegemonia da Psicanálise.
Assim, pode-se começar a observar que o que regula as relações
e lutas no interior do campo psicanalítico é distinto na IPA e na
psicanálise alemã.

Outra linha de pensamento (que o leitor poderá acompanhar no
ensaio de Cocks) diria que os desvios da DPG se estabeleceram
necessariamente como estratégia de sobrevivência da psicanálise alemã.
Que sem isto a Psicanálise teria desaparecido na Alemanha. Pois,
apesar da extinção da DPG como sociedade autónoma (em julho
de 1936 ela foi incluída no Deutsche Instituí fur Seelenkunde und
Psychotherapie), da exclusão integral de seus associados judeus, do
extermínio físico de muitos de seus membros, do exílio de quase 80%
dos psicanalistas, "retrospectivamente, não posso ver aqueles anos de
união coercitiva, apesar de tudo, como sendo apenas de aspecto ne-
gativo.6 Importante mesmo, uma boa troca de ideias e experiências.

4 Helmut Thomá, "Some remarks 011 Psychoanalysis in German, past
and present" w IJP, 1969, vol. L, parte 4, p. 688.

Para uma interpretação mais cuidadosa e concreta, Christina von
Braun, "En Allemagne: une psychanalyse 'reconnue d'utilité publique' "
em Critique 333. Paris, fevereiro de 1975.
n Werner W. Kemper em Psychotherapie in Selbstdarstellwngen;- Edi-
tado por Ludwig J. Pongratz. Hans Huber Verlag. Berna, Stuttgart,
Viena, 1973. p. 277.
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a psicanálise freudiana pôde se encontrar e conflituar com outras
correntes psicanalíticas. E, o que seria o principal, desenvolve-se, sob
a cobertura dos interesses nazistas na Psicoterapia, o pensamento de
Harald Schultz-Hencke, "que considero a personalidade mais im-
portante, talentosa e de teor universal que já conheci em minha
vida. . ." ° Isto é, há que aprender que o regime nazista não foi
nenhum perturbador excessivo para a Psicanálise que, quand mêine,
se desenvolveu normalmente. Bem, pequenas questões sobre se a
Psicanálise pode ser considerada igual quando se proíbem judeus e
esquerdistas de pertencer à Sociedade psicanalítica, quando se obriga
a Psicanálise a não usar mais termos específicos ao seu saber, quando
se levam os psicanalistas a aderir a uma política que, de acordo com
os conhecimentos explicitados por Freud, pouco ou nada teria que
ver com a Psicanálise —isto parece importar pouco. A concepção
que se constrói, é que se cedeu para poder continuar. E que, após um
período de perturbações, a Psicanálise retorna íntegra e intocada,
recolocando-se na sua verdade perene.

O que me interessa observar é que se lêem (para usar o verbo
epistemológico do dia) as 2 entidades (!!) como tendo caminhos ou
essências diferenciados, e que se as cotejam de acordo com certos
interesses, que jamais (ou raramente) se deixa transparecer. Não há
nada intencional nisto, no sentido psicológico. Kemper, bravo liberal,
que foi analista de Rittmeister,7 executado pelos nazistas, nada in-
forma sobre isto na sua auto-biografia.Ta Há que esquecer — recal-
car, diria o grande mestre — para continuar, para reencontrar a
verdadeira essência psicanalítica. Como já se sabe, nada de revan-
chismos.

Meu ensaio experimentará pensar como se apresentam as ques-
tões políticas, sociais, ideológicas, organizacionais e institucionais nos
escritos oficiais da IPA. Tomarei como amostra todos os exemplares
disponíveis na biblioteca da Sociedade Brasileira de Psicanálise do
Rio de Janeiro das publicações oficiais da IPA: Internationale Zeit-
schrift fur Psychoanalyse (IZP), The International Journal of Psycho-
Analysis (IJP) e da Imago, Zeitschrift fiir Anwendung der Psycho-
analyse auf die Natur und Geisteswissenschaften (IMAGO) e da

<"• idem, p. 314.
7 Conforme informação em carta pessoal de Ludger M. Hermanns.
r-a Kemper tem também um outro ensaio, em memória de Rittmeister.
Não tive acesso a este, mas imaginei que caberia algum comentário na
sua "Autobiografia", pois foi o próprio Kemper que escreveu ali que
recebia informações nas sessões que permitiram proteger colegas. Fal-
taram-nos as suas sobre seu analisando.
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1ZP-IMAGO (ambas as revistas se fundiram depois de 1939).8 Apesar
de entender que é importante uma vertente crítica, isto ê, examinar
o que a Psicanálise deveria ter sido, como ela seria se tivesse se
relacionado distintamente com estas questões, cingir-me-ei aqui a ver
como elas se agenciam nos escritos oficialmente autorizados, como
elas são. Ver-se-á, ao menos em parte, como a Psicanálise jamais se
preocupou diretamente com o Nazismo, a não ser quando o Nazismo
começou a se preocupar diretamente com a Psicanálise. Mas imagi-
nar que o Nazismo se fez na Alemanha (e em outros países) sem
a Psicanálise, é desconhecer a importância e o papel social e tera-
pêutico dos psicanalistas, a questão das lutas e concepções teóricas,
o campo no qual se organizam.

Isto é, as questões existem mesmo quando não se explicitam
como tais. Não é aqui o lugar de examinar as relações da Psicaná-
lise oficial com o Nazismo oficial. Sabemos, e bem de perto, que
estas relações podem se fazer com distância aparente, mas que qual-
quer regime dominante coopta seguidores em todas as atividades.
Assim, ao menos de uma perspectiva de interesse social (objeto de
uma Sociologia ou Política), sabe-se que sempre existiram psicana-
listas nazistas e psicanalistas que, mesmo não sendo nazistas, servi-
ram ao regime ardentemente, com bastante proveito pessoal. Se
o Nazismo se tornou posteriormente uma vergonha para as 2 So-
ciedades de psicanálise alemã, é muito difícil imaginar a DPG exis-
tindo no regime nazista sem a cooptação de seus membros. Isto nós
aprendemos recentemente no Brasil de pós 1964, bem como não
desconhecemos o modo como se escotomizam estes acontecimentos
(ver apêndices).

É verdade que não fica bem à IPA relembrar certas questões.
Afinal, neutralidade é o que se exige para a existência de uma boa
Psicanálise. Por exemplo, se o leitor examinar qualquer número do
IJP da época, mesmo que leia atentamente os relatórios da Socie-
dade Psicanalítica Hindu, jamais saberá que a índia era então colo-
nizada pelos ingleses. Se um pesquisador estudasse a índia pelos in-
formes da IJP, ou pelos artigos teóricos ali publicados, nunca sabe-
ria que seus psicanalistas eram membros de uma Sociedade psicanalí-
tica de um país colonizado. Qual a história dos sujeitos que ali se
reuniram? Como eles pensaram as teorias psicanalíticas? do mesmo
modo que os colonizadores?

A resposta imediata tem sido que o complexo de Édipo é uni-
versal ou que o homem só existe como sujeito quando se constitui

8 Faltaram 4 exemplares. Mas isto é essencial para uma pesquisa sub-
desenvolvida.
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num espelho universal. Mas nós sabemos que esta questão ó bem
mais diferenciada do que pensam as Metafísicas. Pode-sc aprender
isto no modo como alguns poucos psicanalistas brasileiros voem a
especificidade da questão psíquica do negro brasileiro, de como foi
doloroso a um dos raríssimos psicanalistas negros brasileiros escre-
ver sobre o assunto," e a um outro pensar a questão racial desde
a perspectiva psicanalítica10. Pois, se os psiquismos se fazem sempre
iguais, não haveria ao menos que perguntar sobre quantos psicana-
listas negros existem no Brasil? E quantos analisandos negros temos?
Mas, não se devem procurar elaborações sobre o assunto nas publi-
cações da IP A, pois o assunto é rapidamente eliminado, desde sua
não-pertinência (atitude semelhante à da Direita estruturalista, da
escola de Lacan).

O que tento verificar é um certo tipo de relações internas entre
Nazismo e Psicanálise. Se o pensamento psicanalítico, em sua especi-
ficidade teórica, se exclui dos pensares do Nazismo, isto se poderá
aprender nos outros ensaios. O que farei é propiciar alguns elemen-
tos brutos sobre como se fizeram estas relações desde a perspectiva da
Psicanálise oficial. Pois esta relação binária positiva "a Psicanálise
se adaptou e foi aniquilada como tal" / "a Psicanálise se adaptou
para sobreviver" se faz sempre com outro lugar. Procurando os acon-
tecimentos sociais e políticos desde uma perspectiva teórica psicana-
lítica pertinente, recusa o empírico e o histórico. Os fatos não mais
se agenciam entre si, passando a significar unicamente desde uma
determinada elaboração teórica, que os esmaga a fim de recriá-los em
seus quadros prévios de conhecimento (o que Pierre Bourdieu cha-
ma de "sublimação teórica"). E que, quanto mais desencarnado e
abstraio for o modelo teórico, mais próximo se encontrará dos fas-
cismos e totalitarismos.

Escolhi trabalhar com uma linha de investigação do que se po-
deria denominar de "saber impotente", isto é, um conhecimento que,
não propondo uma linha do vir-a-ser ou de dever-ser mas exami-
nando o que é, perde (ao menos parcialmente) as características do
saber que idealiza, projeta, recomenda, modifica.

Tomando 3 grupos empíricos de temas, verificar como a Psica-
nálise se organizou de 1930 a 1946 nas 3 revistas oficiais da IPA.11

9 Neusa Santos Souza. Tornar-sa negro. Graal Rio, 1983.
10 Jurandir Freire Costa, no "Prefácio" do Tornar-se negro.
11 Observe-se que depois da guerra só se diz IPA — International Psy-
cho-Analytical Association — enquanto até 1936. aproximadamente, esta
se conhecia unicampnte como IPV, Internationale Psychoanalytische Ve-
reinigung. Luta teórica?!
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Conforme se poderá acomoanhar nos apêndices, isto servirá para
pensar também alguns acontecimentos brasileiros contemporâneos.

!<? grupo — de como o político e o histórico
se manifestam

No IZP de 1930 (vol. XVI, caderno 1) noticia-se que Siegfried
Bernfeld dá um curso sobre "Psychoanalytische Besprechung prak-
tische-padagogischen Fragen" (discussão psicanalítica sobre questões
prático-pedagógicas). Sem nenhum comentário mais sobre o assunto.

Bernfeld foi um dos mais importantes membros da Sexpol.
A Sexpolitik, política sexual, se organiza, aproximadamente, a partir
de 1926 em torno das experiências dos centros de planejamento fa-
miliar de Viena. Wilhelm Reich, que se mudou para a Alemanha
em 1931, propõe ao Partido Comunista alemão a criação de "uma
organização de massa de política sexual de base comunista". Reu-
nir-se-ão em torno da Sexpol psicanalistas conhecidos como Erich
Fromm, Otto Fenichel, Gunnar Leistikov, Fritz Sternberg entre ou-
tros. Tinham uma revista (JJnter dem Banner dês Marxismus, Sob
a bandeira do Marxismo) mas publicaram também numa série de
outras revistas e coletâneas.1®

Em 1932 o IZP publiou 2 ensaios, um de Reich criticando as
concepções freudianas sobre a pulsão de morte, e outro de Bernfeld,
criticando o ensaio de Reich. Deve-se levar em conta a importância
de Reich para o movimento psicanalítico (o leitor conhece geral-
mente as críticas e análises políticas de Reich, mas ignora que ele
fez a mais importante pesquisa sobre as técnicas psicanalíticas, espe-
cialmente de suas facetas não-verbais), e também o fato de que Bern-
feld foi vice-diretor do Instituto de Formação psicanalítica de Viena,
em 1926.13 Isto obriga o IZP a publicá-los, mas também demarca
o objeto da crítica: a teoria e a técnica psicanalítica. Porém, jamais
uma interpretação concreta, empírica, sobre as relações políticas. Os
participantes da Sexpol podem elaborar teorias diferenciadas sobre
aspectos teóricos e técnicos, o que não se admite é que o político
apareça com características factuais (e foi exatamente esta faceta
que marcou a Sexpol).

12 Ver Helmut Dahmer, Libido und Gesellschaft. Studien tiber Fretíd
und die Freudsche Linke Litera-tur der Psychownafyse. Suhrkamp. Frank-
furt, 1973 (especialmente da página 305 em diante). E notícias históri-
cas em Partisans 66-67. Maspero. Paris, 1972 (p. 27ss.).
!« Ver «Tones, op. cit., vol. III, p. 113.
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Neste mesmo volume, no caderno 2, transcrcvc-sc umii coulo-
rência de Max Eitingon, "Reminiscências da história clii
pia" (p. 165). Elaboração sobre o relacionamento da PsiciuirtllHO
com outros saberes e ciências, sob um ponto de vista "teórico"
(o "teórico" vai entre aspas, pois não é esta a minha perspectiva.
Este meu ensaio é teórico; só que a maioria acredita que o destino1

da teoria é ser desencarnado). Considera que as psicoterapias ou sflo
psieanalíticas ou não são psicoterapias. Isto é, fala-se em luta tcóricu,.
a teoria entendida como o que funda os acontecimentos, ao mesmo-
tempo em que se desliga deles. Mas em momento algum se lêcnv
as disputas organizacionais e institucionais da Psicanálise com as vá-
rias psicoterapias.

Nesta mesma linha de desconsiderar o político e o histórico de
modo explícito, anuncia-se que em fevereiro de 1929 Karl Landauer
e Heinrich Meng fundaram o Instituto psicanalítico de Frankfurt,
com uma sessão de abertura no Institules fur Sozialforschung, Ora,
o assim chamado "Instituto para pesquisa social" era a sede da cha-
mada "escola de Frankfurt", que nos deixou não apenas uma linha
política (diversa e diferenciada) progressista, como uma atividade
de muitos de seus membros que ainda nos interessa hoje. Horkheimer,
um de seus maiores nomes, recorda, em 1960, "o sacrifício de Lan-
dauer ao Nazismo", bem como as ligações do "Instituto" com certas
concepções da Psicanálise.14 Podem-se procurar todos os volumes pos-
teriores^ das revistas oficiais, e jamais se encontrará nenhuma refe-
rência à similitude de certas concepções da Psicanálise com a escola
de Frankfurt. Como jamais se saberá de que e porque foi sacrifi-
cado o psicanalista Landauer. Nos cadernos 3/4 noticia-se uma con-
ferência de A. R. Awerfauch na Sociedade Psicanalítica Russa (sic)
sobre "A propaganda anti-religiosa e a participação da Sociedade
(psicanalítica)". Quando há proximidade entre as teorias psicanalíti-
cas e a política oficial soviética (ambas anti-religiosas), certas notí-
cias podem se manifestar.

No IZP de 1931 (vol. XVII, caderno 1) escrevem Fenichel e
Reich, sobre o complexo de Édipo. Inscritos neste plano de pensa-
mento — isto é, numa teoria que tem seus níveis próprios, especí-
ficos, da historicidade — os 2 ensaios (de Fenichel, "Formas espe-
ciais do complexo de Édipo", e de Reich, "O domínio caracterológico
do complexo de Édipo") são parte integrante "daquilo que deve ser
a Psicanálise". É possível pertencer à IPA e à Sexpol concomitante-

i* Max Horkheimer, em "Ansprachen zur ErSffnung dês Instituís" em
27 de abril de 1960. Separata do Instituí und Ausbildungszentrum fur
Psychoanalyse und Psychosomatische Medizin. Frankfurt, s.d.
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mente; o que não se deve fazer é trazer as questões concretas da
Sexpol para a IPV, sem primeiro reduzi-las à psicanálise normativa.
Femchel, seguramente o mais proficiente resenhista (fica estabelecido
o neologismo) de todos os que escreveram em órgãos oficiais da
hJV,15 produz amplamente. Mas para se entenderem suas posições
"micro-políticas", há que lê-lo em outras publicações.

isto se verifica também nos "Relatórios" sobre as Jornadas da
DPG, de setembro de 1930. Onde os temas sobre "a" Psicanálise
e "o" social são tratados por Fenichel, Reich, Rado, Simmel, Fromm,
Landauer, Staub e Muller-Braunschweig, mas sem que o leitor sequer
suspeite o modo como o fazem. O grupo marxista é forte e partícipe,
mas o leitor jamais saberá de suas atividades militantes (não há
concepção teórica marxista sem prática marxista: qualquer não-epis-
temólogo sabe disto). A produção das notícias no IZP tem um modo
específico de escrita; fatos podem ser conhecidos, mas são publicados
de modo a não se conhecer sua concretude. Ou, melhor dito, sua
concretude gravita em torno de alguns princípios não estipulados,
mas que se repetem. Os poderes estão aí, por menos que se expli-
citem.

No caderno 3 deste mesmo ano, Fenichel, ao resenhar um ensaio
de Reich ("As necessidades sexuais das massas trabalhadoras e as
dificuldades do tratamento sexual"), chegará a afirmar que "as neu-
roses das massas não podem ser tratadas nas grandes massas através
de terapia individual, mas só combatidas profilaticamente". Ora, esta
"técnica ativa" é uma modalidade política, e suas consequências
(bem como o instrumento teórico que as funda) serão inteiramente
distintas daquelas da Psicanálise "normal". Mas ninguém se propõe
a pensar essas diferenças nos cânones normativos da Psicanálise ofi-
cial, a não ser quando esta desejar se expandir (conforme aconte-
cerá com a "Psicanálise para todos", que irá, sem grandes fraturas,

w Só no caderno 3 do IZP-IMAGO de 1939, há 58 resenhas de Fenichel
de livros e ensaios!
is Em 1974, A Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, ligada à
IPA, exigiu que a Clínica Social de Psicanálise passasse a se denomi-
nar "Clínica Social de Psicoterapia" ou "de Psicologia Clínica". Se tal
não acontecesse, haveria sanções legais contra a "Clínica" e sanções
organizacionais contra os membros da SPRJ que participavam da "Clí-
nica". Era a época do governo Mediei, e a profissão de ps!canalista es-
tava para ser regulamentada oficialmente, unicamente para médicos
ligados à ABP.

Devo relembrar que foi a firme recusa de Kathrin Kemper, lide-
rando os participantes da "Clínica" que não pertenciam à IPA, que
impediu que isto acontecesse.
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do regime nazista ao regime "democrático" contemporâneo — e, na-
turalmente, sem grandes, nem pequenos, questionamentos).

No Boletim, editado por Anna Freud, nos avisos da Executiva
Central, lê-se: "II — O Congresso — Em virtude da situação interna
séria na Alemanha, cuja duração e extensão ainda não pode ser pre-
vista, a Executiva Central resolve adiar para o próximo ano o Í2.°
Congresso Internacional de Psicanálise, que se deveria ter reunido
em Interlaken (Suíça)..."17 O que é "situação interna séria" na
Alemanha? Se o leitor consultar todos os volumes citados, jamais
saberá de que se trata.

Relato semelhante se lê no 1JP de 1932 (vol. XIII, 1.° trimes-
tre). Anuncia-se, na Sociedade Húngara, em 18 de dezembro de 1931,
a inauguração da Policlínica. Nesta solenidade, "o dr. Ferenczi falou
sobre a história do movimento psicanalítico na Hungria". Sem ne-
nhuma referência sobre o que ele contou, como uma notícia insossa
de alguma coluna de "faits divers". Pois o que se recalca na história
de Ferenczi é permanente. Como se verá adiante, sua biografia oficial
será exemplar para que se entendam os processos de "conversão in-
terna" da Psicanálise oficial.

Pode-se entender que este trabalho de "psicanalisação" não é
unicamente inconsciente, quando se observa, por exemplo, no IJP
de 1933 (vol. XIV, 1.° trimestre) que em cerca de 40 recensões de
livros nenhum versa sobre política e história concretas. Os temas dos
livros são os mais diversos, mas sempre abstratos, desencarnados.

No "Boletim" da mesma revista, quando se lê o discurso do
presidente do 12.° Congresso Internacional, Max Eitingon, eis como
se fazem concretos a história e os fatos psicanalíticos: o Congresso
não foi possível em Interlaken, pelo alto preço; e porque os psiquia-
tras e neurologistas não aceitam a Psicanálise já que ela não se adapta
aos outros saberes médicos e psicológicos; e também pelas dificulda-
des advindas dos ressentimentos psicológicos dos vienenses ã Psicaná-
lise. E a "situação interna séria"?

Contudo, algo de concreto aparece. Na página 163 lê-se: "Não
tivemos nenhuma notícia da Rússia (sic) nestes últimos anos. Pro-
vavelmente, a Psicanálise não está nas metas do Plano Quinquenal,
no qual toda a energia desta estranha comunidade está sendo apaixo-
nadamente distendida". Isto é, quando se trata da União Soviética,
aparecem referências concretas a metas e planos, mas o mesmo não

17 A mesma nota aparece no "Bulletin" da IPA, no IJP, 1931, vol. XII,
1.° trimestre, p. 508. No IJP de 1932, vol. XIII, 1.° trimestre, noticia-se
que o 12.° Congresso se realizará em setembro de 1932, na Alemanha.
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se dá com a Alemanha. Pois sabe-se que, em 30 de janeiro de 1933V

Hitler tomou posse no cargo de Chanceler, com realidades e promes-
sas que nenhum psicanalista poderia desconhecer.

Existem exceções. Ocasionalmente (se bem que numa ocasião
muito importante) um psicanalista como Jones ainda pode refletir
concretamente no campo psicanalítico. No "Boletim" onde se trans-
creve o Relatório do 13.° Congresso em Lucerna (IJP, 1934, vol. XV,
4.° trimestre, p. 485 s.s.), ele, como presidente do Congresso, diz
que a Política não se imiscui na Ciência. Mas os psicanalistas são
cientistas: "Quando a ciência é atacada, sua melhor resposta é sim-
plesmente declarar suas doutrinas... os psicanalistas se representam
como homens de ciência, cujo único alvo é a procura da verdade".
Critica os que politizam a Psicanálise, pois "conseguir propagar suas
ideias sociais particulares em nome da Psicanálise é perverter sua
verdadeira natureza. . ." (os grifos são meus). As ideias sociais se-
riam particulares? Neste caso, a Psicanálise, mesmo quando não as
explicita, tem "ideias sociais". Ou a "natureza" da Psicanálise como
organização social é neutra como a Psicanálise das pulsões (teoria,
aliás, inteiramente estranha ao pensamento de Jones e da IPA)? Só
que diante dos problemas organizacionais e institucionais concretos
(que abordarei no 2.° grupo), ele dirá: "Não podemos, infelizmente,
afirmar que nossa Associação está inteiramente livre de preconceitos
nacionais e até raciais, que tanto deploramos no mundo que nos cer-
ca, e que gerou consequências tão medonhas" (p. 487).

No "Relatório da Executiva Central", Jones fala das dificulda-
des e cisões teóricas, nomeando-as concretamente. Diz que a DPG
é a maior "Sorgenkind" da IPA; que mais da metade de seus mem-
bros a deixou, e que a linha teórica de seu atual presidente, Boehm,
desagrada a todos.18 Não nos diz que linha é esta. Pede que se acei-
tem filiações não apenas em nível nacional), mas através da IPA.
Alude, pela primeira vez, à "recente espécie de diáspora da comu-
nidade psicanalítica judaica". Por que? Como? Jamais se sabe. O IJP
se edita em Londres, algo distante dos perigos nazistas. Como justi-
ficar as escotomias concretamente, a não ser que se aprenda que
este é o modo "normal" da Psicanálise oficial produzir fatos polí-
ticos e históricos?

O mais grave é que nem esta alusão aparece no relatório de
Eitingon (p. 517), judeu, presidente da "International Training Co-
mission". Pois, para sobreviver, tinha ele mesmo se mudado de Ber-

JR Este relatório também foi publicado no IZP de 1935, vol. XXI, ca-
derno 2, p. 132ss.
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lim para a (então) Palestina, onde fundou uma Sociedade psicnilil-
lítica local, junto com outros exilados judeus.19

É que há um sistema de aliagem, que persiste mesmo quando
não tem suas regras escritas. Suas normas se apresentam no trabalho
de um psicanalista inglês judeu, que pertenceu à Sociedade Fabiana
(socialista). M. David Eder resenha um livro do psicanalista ameri-
cano Frankwood Williams, Soviet Rússia Fights Neurosis (IJP, 1935,
vol. XVI, 1.° trimestre, p. 110). E critica-o pelo fato de "não fazer
referências às perseguições, processos e execuções que ainda se acham
amplamente na vida russa, nem à espionagem no lar, campo e fábri-
cas . ..". Observações correias e necessárias. Contudo, por que Eder,
produtivo autor psicanalítico sobre temas religiosos judaicos, não fala
destes mesmos fatos (com intensidade e violência bem superiores) na
Alemanha, onde os judeus começam a ser oficialmente alvo de per-
seguição e confinamento? É que a Alemanha é uma "Sorgenkind",
mas aliada, passível de recuperação; enquanto a "Rússia" é inimiga,
irrecuperável. Isto marca o que se espera de sistemas que permitirão
a sobrevivência da Psicanálise: uma delimitação social e ideológica
que, mesmo não se explicitando, é o que dirige as possibilidades do
devir psicanalítico oficial.

No IZP de 1937 (vol. XXIII, caderno 1) e no IJP de 1937
(vol. XVIII). Edward Glover, ao fazer o relatório do 14.° Con-
gresso Internacional (que se realizou em Marienbad, na Tchecoslo-
váquia, em agosto de 1936), fala de acontecimentos desagradáveis:
"No último Natal, os membros judeus da DPG acharam necessário
renunciar à sua pertinência" (meus grifos). Apesar de termos do-
cumentos (aludidos nos outros ensaios deste livro) mostrando que
os judeus foram proibidos de pertencer à DPG (e até mesmo de rece-
ber tratamento psicanalítico), a fórmula de Glover como que informa
que eles a abandonaram por "decisão própria".

No encerramento, no relatório final, diz-se que em janeiro de
1937 todos os judeus renunciaram na DPG. E que "mês passado
(julho de 1936) ordenou-se que a Sociedade alemã tinha que se
tornar uma seção do Deutsche Instituí fur Seelenkunde und Psycho-
therapie. Aí eles (os membros da DPG) mantêm sua autonomia, quer
científica, quer educacionalmente, ao lado de outras formas de psi-
coterapias, e esperamos que continuem assim" (meu grifo). Isto é,
concomitantemente à renúncia dos membros judeus (que constituíam
cerca de 80% dos membros da DPG) dá-se a inclusão obrigatória
num Instituto psicoterapêutico oficial, do governo nazista. E o me-

19 Walter Laqueur mostrou, amplamente, como os próprios judeus si-
lenciaram sobre os fatos concretos que levaram a um grande extermínio
dfi seu grupo social: O Terrível Segredo. Trad. Zahar. Rio, 1981.
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Ihor comentário que se faz refere-se às esperanças de que tudo con-
tinue igual!!

Na página 117 do IJP vem uma nota oficial da DPG, assinada
por Cari Muller-Braunschweig, dizendo que esta quer se retirar da
LPA Logo abaixo, outra nota, assinada por Felix Boehm, diz que
deseja permanecer.80 Em 1938 (IJP, 1938, vol. XIX, parte I, p. 164)
a DPG pede que a IPA reconsidere seu pedido de renúncia (o Na-
zismo ainda não queria que se rompessem todos os laços organiza-
cionais com outras sociedades). Em 1939 (IZP/IMAGO, 1939, voi.
XXIV, caderno 3, p. 361) Jones fala do fira da DPG e da Wiener
Psychoanalytische Vereinigung. Mas acrescenta: "Podemos dizer
hoje, confiantemente, que já passou o tempo em que se podia elimi-
nar a Psicanálise; ela sobreviverá a todas as oposiçoes que se lhe
deparem. Retrocessos, mesmo severos, são apenas locais e tempo-
rais, podem nos trazer apenas uma desordem ocasional, mas sua
marcha para o conhecimento não pode ser detida". Isto e, exclua-se,
mate-se, inclua-se, salve-se: a Psicanálise como essência será sempre
igual a si mesma. A Sociedade de Viena passou de 112 psicanalistas
e candidatos para 6 membros. Mas isto pouco importa, pois os fenó-
menos históricos, políticos e sociais não destruirão jamais o numeno
psicanalítico. Isto é, o estruturalismo psicanalítico e seus enunciados
metafísicos já existiam como leitura sócio-politica muito antes de
sua explicitação. . .

Assim é que o documento (ver o apêndice III), cu]0 fac-simile
aparece no IJP (1938, vol. XIX, parte I, entre as paginas 374 e 375,
sem nenhum comentário), torna mágicas essas interpretações psica-
nalíticas sobre a realidade social concreta. Todas as interpretações
oficiais da IPA não o explicam, assinado por figuras tão ilustres
e autorizado por Freud e Mathias Gõring. _ _

A partir da insustentabilidade de várias das Sociedades psieanali-
ticas ligadas à IPA, da dissolução de inúmeros Institutos de Treina-
mento, das dificuldades encontradas pela IPA com a Sociedade
norte-americana (ver o "grupo 2.°"), ver-se-á o interesse oficial em
levar a boa palavra psicanalítica para outros países (entre eles o
Brasil), que começarão a substituir os mercados ameaçados.

E sempre um recalque produzido. Transcreve-se uma informa-
ção sobre o Instituto Palestino de Psicanálise: "De setembro de 1938

20- Lembro que depois da Guerra esta pequena comédia dramática terá
seus atores postos sob forma invertida. Boehm estará na DPG, que a
IPA se recusará a re-aceitar como Sociedade-membro. Enquanto Muller-
Braunschweig será um dos fundadores da IPV, que se filiará oficial-
mente à IPA.

E assim continua a história autêntica da Psicanálise oficial.
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julho de 1939, nosso Instituto foi obrigado a suspender seu Inv
&alho de formação, por causa do estado de inquietude no país" (I.IP,
\940, vol. XXI, parte 2, p. 252). Inquietude de que, por que? Nunca
se explica, pois a Psicanálise oficial se desenvolveu'sem precisar fuliir
pás posições concretas das Sociedades e dos psicanalistas que n
constituem.

Depois da Guerra as notícias ainda vêm diluídas, é preciso co-
nhecer outros dados para entendê-las. Por exemplo, no informe da
Sociedade de Psicanálise francesa sobre o que aconteceu durante a
Ocupação, diz-se que ela se reduziu a 2 membros, alguns morre-
ram (de que? como?), outros se juntaram ao exército (de Petain
ou de De Gaulle?), os judeus cairam na clandestinidade. Mas nunca
se sabe se alguém colaborou com os nazistas; parece que isto é inteira-
mente indiferente à feitura da Psicanálise.

Daniel Lagache faz um relatório explícito: foi impossível es-
tudar, pois os alemães levaram os livros e proibiram até a citação do
nome de Freud. Mas durante a Guerra, segundo o psicanalista fran-
cês, "houve um movimento psicanalítico de resistência", o que per-
mitirá a retomada da Psicanálise agora. Fala de um grupo que ficou
ua França e resistiu ao Nazismo (IJP 1945, vol. XXVI, partes l e 2,
p. 84 s.s.). Bem, mas afinal não se deve esperar que os fran-
ceses se submetam como os hindus, e que não lhes importe fazer
Psicanálise ocupados ou não pelos alemães.

Esparsamente pode aparecer — como sinal de realidade —
alguma notícia sobre a existência de campos de concentração: "O dr.
Ernst Paul Hoffmann (antigo membro da Sociedade Psicanalítica
de Viena) morreu na Basileia, em 23 de dezembro de 1944, depois
de ter vivido 3 anos num campo francês de internamento (sob o go-
verno de Vichy, controlado pelos alemães)" (idem, p. 88).

As notícias seguirão recauchutadas. No Boletim do IJP de 1946
(vol. XXVII, partes l e 2, p. 77), resumos e notícias sobre confe-
rências e ensaios nas Sociedades ligadas à IPA, mas nenhuma sobre
o político psicanalítico. Tal qual, continua igual.

Uma ou outra notícia nos informa sobre o que aconteceu na
Europa. Por exemplo, a Sociedade Holandesa informa que cm 1941
se proibiram os judeus de participar dela; e que também não se po-
diam analisar pacientes judeus. Mas na longa lista de trabalhos dos
psicanalistas desta Sociedade, nenhum examina o assunto (id., p. 83).
Também a Sociedade Húngara fala da repressão anti-semita. Nomeia
os 6 membros e 2 candidatos mortos pelo fascismo (p. 87). Mas
nada se diz sobre os "outros" mortos. Fala-se de um dr. Laszlo Révész
(nome provavelmente não judeu) "excutado juntamente com sua mu-
lher e filha". Por que o executaram? Jamais se saberá, porque este
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é o modo tradicional de produzir a história e política na IPA. Pn-t
meirq, nada informa, e segundo, se tiver que fazê-lo, não explicitai-
detalhes.

Isto se vê com toda a clareza no primeiro relatório da Wiener
Psychoanalytische Vereinigung de pós-guerra, onde não há nenhuma
notícia sobre expurgos, expulsões, mortes, internações, exílios. Nem
o exílio do próprio Freud é lembrado (id. partes 3/4, p. 170). Quan-
to à índia, bem, esta vive nirvanicamente.

Em 1949, Jones observa que a língua oficial da Psicanálise é
agora o inglês, e não mais o alemão (1JP, vol. XXX, parte l, p. 181).
Afinal, algo que pode ser observado mudou.

O que se viu neste "grupo" é que a produção política e histórica
se faz através de interesses que não se explicitam, ou raramente o fa-
zem. É que basta a leitura de um único documento para nos dizer
que as verdades estão alhures. O1 que desejo enfatizar é que Psicaná-
lise e Nazismo se aproximaram bastante, mais do que se pensa. Não
apenas nas suas/elações concretas (conforme se pode aprender com
os outros ensaios deste livro). Mas que a transformação de aconteci-
mentos concretos em fatos psicanalíticos leva a que sua vivência
e compreensão se façam centricamente, desde a verdade única fil-
trada no seio da Sociedade que se quer sua única expressão. E que,
posta no Ocidente tradicional, a Psicanálise oficial podia se adaptar
ao Nazismo.

O IJP se publicava na Inglaterra. Contudo, manteve uma dis-
tância acrílica do Nazismo tão grande, que jamais se suspeitaria que
nesta época os 2 países estavam em guerra. As guerras dos psicana-
listas oficiais se fizeram sempre em outros terrenos.

2<? grupo — o que são o institucional e o organizacional
no pensamento psicanalítico21

No IZP de 1930 (vol. XVI, caderno 1), na seção de correspon-
dência, lê-se nas notícias da British Psycho-Analytical Society, sobre
a posse de Ernest Jones na presidência: "Depois de algumas palavras
de agradecimento à dra. Katherine Jones [esposa de Ernest], o dr.
Glover entregou a Presidência ao dr. Jones, deu-lhe uma lapiseira
de ouro, um cortador de charutos de ouro com inscrições, e à dra.

21 Para uma informação melhor sobre o que são "instituição" e "orga-
nização", ver C. S. Katz, Ética e Psicanálise: uma introdução. GraaI.
Rio, 1984. p. 306ss.
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Katherine Jones uma caixa de laca chinesa, cheia de chocolates, come
presentes da Sociedade" (p. 132). Não se encontra, a não ser em
algum raro momento, notícia tão detalhada sobre fato institucional
na IPA. Assim, o concreto e o factual têm seu lugar, mas incidem
sobre um institucional bem específico, como nesta homenagem a
Jones.

Assim é que, lendo a resenha de Fenichel (IZP, 1930, cader-
no 3/4, p. 506/7) sobre 2 ensaios publicados no Der Sozialistische
Artz (um de Bernfeld, "Psicoterapia previdenciária", outro de Artur
Kronfeld, "Para a psicoterapia previdenciária, uma réplica"), o que
se fica sabendo é que Bernfeld critica a limitação da Previdência So-
cial de pagar no máximo 20 sessões de análise, apesar do assunto
dizer respeito à capacidade laborai dos analisandos. O que significou
a Previdência aceitar a Psicanálise como psicoterapia é uma longa
história, que não se pode retraçar aqui. Só como indicação, deve-se
lembrar que a Psicanálise alemã de pós guerra procurou, como seu
primeiro ato de força e afirmação, através de Schultz-Hencke e Kem-
per, "o reconhecimento da psicoterapia analítica como passível de
reembolso pela Previdência Social (pecúlio doença, seguro social e
outros ),BU o que foi uma continuação da política previdenciária na-
zista, e a inscrição da Psicanálise nesta:23

Quando as Sociedades ligadas à IPA forçam, por um lado, os
convénios com a Previdência Social e com os seguros-saúde privados,
e silenciam, por outro lado, seu significado para a Psicanálise, tem-se
muito o que pensar. Assim, numa época em que sua hegemonia era
absoluta no Rio de Janeiro, por volta de 1973/4, a Sociedade Psica-
nalítica do Rio de Janeiro se propôs a eliminar — em silêncio, agindo
através de alguns emissários — a Clínica Social de Psicanálise. Não
o conseguindo, passou a anunciar sua própria clínica social que, se-
gundo a SPRJ, já existia há mais de 10 anos. É o mesmo tipo de
postulação institucional que se lê no relatório oficial da DPG, do
1.° trimestre de 1930, quando se aponta uma preocupação com o
trabalho das clínicas sociais (IZP, vol. XVI, caderno 3/4, p. 527).
Este trabalho já existe, para expandir o interesse, a importância e a
procura da Psicanálise, bem como o treinamento dos psicanalistas
incipientes (como é também um modo de lhes fornecer recursos

22 Werner W. Kemper, Psycliotkerapie ín Selbstdarstellungen, op. oit..
p. 296.
'-3 Para melhor informação, Christina von Braun, op. cit., p. 14Ssis,;
Maud Mannoni, La Théorie comme fietion. Ssuil. Paris, 1979. p. 88-9; e
Kursbuch, 29. Berlim, setembro de 1972, especialmente o dossier, "Auf
der Couch (und dahinter)".
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para pagarem suas caríssimas e obrigatórias análises didáticas e
supervisões). Mas o "instrumento teórico" não pode se explicitar
institucionalmente. Ele existe em estado prático, como neste caso
da clínica de SPRJ, mas não pode ser dito. Enquanto na notícia
sobre Jones, só nos falta saber a marca de chocolates que a dra. Ka-
therine ganhou. . .

E é assim, detalhando as caixas de laca com chocolates e alu-
dindo apenas aos "pequenos acontecimentos" das clínicas sociais, que
este nosso saber constrói sua verdade (assim mesmo, segundo a meta-
física estruturalista, no singular essencial). As lutas e dissensões só
se manifestam num momento epicêntrico, quando não podem mais
ser silenciadas. De acordo com o IJP (1931, vol. XII, 2.° trimestre,
p. 260), Wilhelm Reich é o líder dos Seminários da Sociedade de
Viena. Enquanto no IJP do ano seguinte (1932, vol. XIII, 1.° tri-
mestre), no relatório da DPG escreve-se que ele é ali membro efe-
tivo, transferido de Viena em dezembro de 1931. Ninguém jamais adi-
vinhará "oficialmente" suas discussões com Freud sobre a pulsão da
morte e a pertinência de Reich ao Partido Comunista.

Reich foi expulso do Partido Comunista alemão em 1932, por
suas posições políticas, firmemente defensoras de teses psicanalíticas.
Os jesuitismos terminam muitas vezes por se encontrar: em 1934, du-
rante o 13.° Congresso Psicanalítico Internacional, em Lucerna,
Reich foi excluído da IPA. No "almanaque" (roster} dos partici-
pantes do Congresso, seu nome já não constava, conforme se pode
ler na carta que recebeu da DPG: "Prezado dr. Reich. Em vista do
próximo Congresso Internacional, a Editora (Internationaler Psychoa.
nalytischer Verlag) projeta publicar um almanaque com a lista dos
membros da Associação Psicanalítica. Ora, as circunstâncias nos
obrigam a retirar seu nome da lista dos membros da DPG. Eu lhe
seria agradecido se o senhor pudesse aceitar esta decisão com com-
preensão e, impondo uma surdina a seus sentimentos pessoais,
fazer-me conhecer sua concordância, no próprio interesse da causa
da Psicanálise na Alemanha".24 Mas, destas "histórias miúdas", diz
a regra básica, não se deve alimentar a Psicanálise.

No "roster" de 1933 (IJP, 1933, vol. XIV, parte 3, p. 526 s.s.)
não se publicam as listas dos membros da DPG. Na reprodução do
volume de 1933, realizada em 1953 por WM. Dawson Sons Ltd ,
não constam as páginas 526 e seguintes, onde deveriam estar as
listas. Estas listas eram incompletas, e só poderiam ser conhecidas
por quem suspeitasse nelas um mecanismo de censura (conforme os

-4 Reich parle de Freud, trad. Payot. Paris, 1972, p. 262. Segundo
Jones, Reich teria se demitido espontaneamente: Jones, op. eit., p. 204-
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ensinamentos de Freud). Vinte anos depois, náo publicando o "ros-
ter" e suas ausências, resolve-se a questão. Censura do já censu-
rado ...

Mas esta escotomização se faz às vezes presentificada. Por exem-
plo, no IZP de 1933 (vol. XIX, caderno 4, p. 637), no relatório
da DPG de 6 de maio (sempre comemorando o aniversário de
Freud!!), na "Assembleia Geral Extraordinária. Depois de uma vívi-
da discussão, ficou decidido, por maioria de votos, que não se fizesse
nenhuma mudança na nomeação de funcionários, na Sociedade e no
Instituto". Estamos na presença escrita de um fato e, contudo, o fato
está ausente, não presente para sempre: que funcionários, qual mu-
dança, por que? Que fato tão importante que se publica num órgão
oficial da IPA e que está mais desaparecido que o cadáver do
Blow C/p?

No IZP de 1934 (vol. XX, caderno 1) noticia-se que Eitingon,
criador do Instituto de Formação psicanalítica de Berlim, está em
Jerusalém; e Fenichel escreve 2 resenhas, de Oslo, na Noruega. Por
que? Não se sabe. Informa-se que Eitingon fundou, com outros 6
emigrados, uma Sociedade Palestina de Psicanálise. Lê-se a mesma
notícia no IJP de 1934 (vol. XV, caderno l, p. 108). Talvez se
entendesse porque neste momento o IZP não podia publicar acerca
da perseguição anti-semita, anti-liberal e anti-esquerda. Mas o IJP,
que se editava na Inglaterra?

Em 18 de novembro de 1933, Boehm, presidente do Instituto
Berlinense de Psicanálise, lamenta a saída de Fenichel, Simmel e
Eitingon. Por que saíram? Uma comunicação geral, de que muitos
membros deixaram a DPG e a Alemanha em 1933, subsume tudo
o que se deve saber (p. 132). Enquanto mais adiante (p. 136), no
relatório da Sociedade Psicanalítica de Viena, anuncia-se que em 20
de dezembro de 1933 foram cooptados vários membros de Berlim.
Por isto justifica-se que o "roster" não está completo, pois a DPG
não mandou a lista a tempo!!

No IJP de 1934 (4.° caderno, p. 369) noticia-se que na reu-
nião anual geral de 18 de novembro de 1933, no relatório do presi-
dente Boehm, o "quanto a mudança na situação política afetou a
DPG, e referiu-se especialmente ao fato de que, no último ano, um
certo número de membros deixara a Alemanha". O "certo número"
era muito importante. Por exemplo, em 1931 a DPG tinha 222 alu-
nos ouvintes, enquanto em 1934 eles eram 34. Boehm lamenta as
renúncias (resignations). Como se alguém tivesse escolhido se demi-
tir voluntariamente, por escolha, como se não houvesse mortes, ex-
termínio, terror e exílio.
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Contudo, pode-se falar do lugar concreto de exílio, desde que
seja de adversários bem marcados. Assim é que no mesmo IZP
de 1934 (caderno 2, p. 277) lê-se o obituário de Nikolai Osipov,
feito por Windholz. Diz que ele era docente de Psiquiatria na Uni-
versidade de Moscou, mas que morava exilado em Praga desde a
revolução de 1917. Exílios há, mas nem todos eles merecem ser
noticiados. Exílios noticiados, só os dos "russos".

Como os psicanalistas exilados vão procurar países onde a
Psicanálise é institucionalizada, as lutas locais começam a se mani-
festar. Na página 380 (IZP, 1934) noticia-se uma discussão na
New York Psycho-Analytical Society, em fevereiro de 1934, sobre
se os analistas leigos (isto é, não-mèdicos) devem praticar análise.
Isto parece uma luta interna, entre médicos e psicólogos especial-
mente, mas, como se verá depois, vale também para os psicana-
listas emigrados.

Por isto, a IPA tomará posições nunca dantes suspeitadas. Ela
reforça a resolução de que, se um membro for expulso de uma So-
ciedade a ela filiado, ele poderá ser "membro amplo" da própria
IPA, a critério de sua direção. E propõe uma alteração nos seus
estatutos: "Se uma Sociedade filiada ofender o prestígio ou os inte-
resses da IPA através de sua conduta, a Executiva Central tem
poderes para suspendê-la temporariamente, enquanto o Congresso
tem poderes para expulsá-la dentre os membros da IPA*.

Parece que isto deveria se referir especialment à DPG que, con-
tudo, não foi excluída da IPA, mas (desde um momento que convi-
nha aos interesses políticos nazistas) dela se excluiu. Teremos, então,
uma comédia de erros, com as múltiplas "renúncias" da DPG, da IPA.
Neste mesmo IJP (p. 534), uma nota assinada por Paul Federn
corrige a informação de que a DPG foi dissolvida e posteriormente
reconstituída. Conforme já mostrei, no IJP de 1937, (vol. XVIII,
parte l, p. 117) transcreve-se uma nota assinada por Muller-Braun-
schweig (o futuro presidente da DP V, Sociedade alemã oficialmente
ligada à IPA depois da guerra), onde se lê que a DPG quer sair
da IPA; logo abaixo, outra nota, assinada por Boehm de que deseja
permanecer (devo lembrar que ambos foram indicados por Eitingon
para dirigir a DPG, desde que este se exilou na Palestina). No IJP
de 1938 (vol. XIX, parte l, p. 164) a DPG pede à IPA que recon-
sidere seu pedido de desligamento. Isto é, não só ela não se dissol-
veu (oficialmente) como continua (oficialmente) filiada. Enquanto
no IZP-IMAGO de 1939 (vol. XXIV, caderno 3, p. 367), Jones
diz que a DPG foi absorvida pelo Deutsche Institut fiir Seelenkunde
und Psychotherapie, o que apontaria para sua dissolução. A última
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nota oficial, de novembro de 1938, diz que a DPG separou-se da IPA
(IJP, 1939, vol. XX, parte I, p. 134), por decisão própria.

No IJP, os "Bulletins" e os "Reports" vão diminuindo, até um
mínimo. Isto evita certos dissabores e conflitos, que podem vir de
notícias concretas.

Com o exílio maciço, a Sociedade americana de Psicanálise se
sente ameaçada (ao mesmo tempo em que ela se desenvolveu e se
tornou importante também graças ao número e à influência dos
psicanalistas que procuraram refúgio político nos Estados Unidos;
mas este processo será limitado ao interesse societário, e não à acei-
tação democrática de psicanalistas perseguidos). No IJP de 1939
(vol. XX, parte I, p. 131), ela resolve não se representar mais na
IPA, pois esta deveria passar "a existir apenas como corpo adminis-
trativo e executivo e deve-se resumir num Congresso que tenha ape-
nas propósitos científicos". E o que motiva este distanciamento das
posições da IPA? "Somos posteriormente informados de que as So-
ciedades americanas 'não reconhecerão mais membros amplos na
IPA ou a filiação a uma Sociedade psicanalítica estrangeira' como
caso que se aplique a qualquer psicanalista morando e praticando
nos Estados Unidos" (mesmo texto em IZP-IMAGO de 1939, vol.
XXIV, caderno 3, p. 364). Jones observa que isto impossibilitará
o exercício profissional da Psicanálise pelos refugiados alemães. En-
quanto René Laforgue, psicanalista francês que já pensa nos próxi-
mos acontecimentos europeus, propõe uma moção de censura à So-
ciedade americana. Mas os Estados Unidos não são a "Rússia", e
nem a observação nem a censura se levam em conta.

No mesmo IJP de 1939 (parte II), anuncia-se que os norte-
americanos não compareceram ao 15.° Congresso Internacional (con-
forme o Boletim, editado por Edward Bibring). Assim, os norte-ame-
ricanos não seguem os preceitos internacionalistas (ao menos europei-
zantes) estabelecidos pela IPA, e defendem vigorosamente seus inte-
resses organizacionais e institucionais específicos, só cooptando os
exilados importantes, quando isto lhes convém. E mostram sua força:
no Boletim de 1939 (vol. XX, partes 3 e 4, p. 498), na lista dos
"membros amplos" da IPA só constam 11 nomes.

As notícias se escreverão, por vezes, mas o leitor que não co-
nhecer os acontecimentos da época não as entenderá. Por exemplo,
o Instituto palestino de Psicanálise noticia que "de setembro de 1938
a julho de 1939 nosso Instituto foi obrigado a suspender seu tra-
balho de formação, por causa do estado de inquietude no país" (IJP,
1940, vol. XXI, parte I, p. 252). Sabe o leitor por que? Na parte 3
do mesmo IJP (p. 376) anuncia-se o adiamento do 16.° Congresso
Internacional. Bem, o leitor já deve saber o porque, mas o IJP nada
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informa. Em 1941 (IJP, vol. XXII, partes III e IV) o Boletim
acusa o não-recebimenfo de notícias das Sociedades psicanalíticas.
Mas não diz que isto "talvez" se devesse ao fato do mundo estar em
guerra. . .

Em 1944 (IJP, vol. XXV, partes 3 e 4), mesmo no último
trimestre, ninguém se arrisca a noticiar sobre mortes, exílios, tortu-
ras e exclusões. A única exceção se faz num relatório do Melbourne
Institute for Psycho-Analysis, onde se diz que as questões da guerra
se tornaram imediatas para o Instituto.

As organizações e instituições psicanalíticas oficiais tomarão
uma direção política direitista indiscutível (no contexto que exami-
no, a distinção Direita/Esquerda tem enorme validade). No IJP
de 1946 (vol. XXVII, partes l e 2, p. 67), Ernst Simmel faz o obi-
tuário de Fenichel. Diz que ele foi um freudiano ortodoxo, elogiando
"o homem de convívio difícil". Afirma que "como estudante foi
ativo no movimento juvenil na Áustria". Contudo, "entre as confe-
rências e seminários, que Fenichel deu em Berlim, havia uma que
— apesar de que as expectativas dos estudantes fossem muito entu-
siásticas — não encontrou, temporariamente, a aprovação dos dirc-
tores do Instituto". Por que? "Parece-nos que Fenichel dedicou de-
masiadas tardes à discussão da relação da Psicanálise com a Socio-
logia e o Marxismo, ao invés de se restringir às discussões de assun-
tos psicanalíticos" (grifo do autor). Ou seja, quando a Sociologia ou
o Marxismo experimentam pensar as questões da Psicanálise, seus
problemas institucionais e organizacionais, incorrem em heterodoxia
insuportável.

Mostrei neste item como as políticas da IP A se fazem de modo
bem determinado; mas que nunca se explicitam, não se postulam
com instrumento rigoroso. Se alguém ousa fazê-lo, é tratado como
herético, recusado fora da normalidade psicanalítica.

As questões organizacionais-institucionais da Psicanálise oficial
são passíveis de uma análise que mostra sua coerência. Elas se fazem
sob a marca de um pretenso apoliticismo. Quando vem o Nazismo,
as exclusões dos judeus das Sociedades psicanalíticas são suportadas,
para prevenir o pior (o que seria este "pior"?). As exclusões dos
liberais e esquerdistas já são normalmente esperadas (e até desejadas).
Quando um Fenichel "sai da linha", ele será esquizofrenizado: divi-
dido em 2, permanece para a Psicanálise apenas como o fiel seguidor
de Freud, enquanto se recusa o Fenichel estudioso do social e grande
ativista político, que ele sempre foi.

No ensaio de Kãte Drãger (publicado neste livro), ela diz que
os pais alemães se calavam porque temiam a denúncia de seus filhos.
Ensina-nos que os processos psíquicos do recalque e da recusa do
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real (Verleugnung) são produzidos politicamente, e não num psiquis-
mo abstrato, universalmente especularizado. Trata-se menos de ver
o que não pode se expressar politicamente nos níveis institucionais e
organizacionais, do que saber como estes níveis se fazem e se obrigam.
Desta perspectiva, aprenderíamos que a Psicanálise não podia/não
queria impedir a nazificação de suas organizações e instituições. Quem
leu as publicações oficiais da IPA antes e depois da guerra aprendeu,
com surpresa, que um psicanalista como Wilhelm Reich é conside-
rado mais inimigo da Psicanálise oficial que um Matthias Heinrich
Gõring.

3<? grupo — pedagogia do poder, ou a conversão
psicanalítica

Em 1931, ao resenharão livro de Harold D. Lasswell, Psycho-
pathology and Politics, M. D. Eder diz que mais importante que as
mudanças sociais é imprimir "o método e a educação dos adminis-
tradores sociais e cientistas sociais" (IJP, 1931, vol. XII, 1.° trimes-
tre, p. 537). A Psicanálise, que se pensou inicialmente como teoria
das pulsões, tornar-se-á paulatinamente em saber do desejo social,
e, como Weltanschauung (concepção de mundo), reeducadora-re-
formuladora da vida social autorizada desde um centro de poder.

Q que mostrei no item anterior é que a Psicanálise oficial cres-
ceu de modo institucional-organizacional determinado, pois aprendeu
que sua política deveria se fazer no sentido da expansão social nor-
mal. Então, haveria que tomar os temas sociais e políticos e conver-
tê-los, trazendo-os à uma certa normalização psicanalítica. Não cabe
aqui analisar a esterilização teórica da Psicanálise, resultante deste
processo, mas mostrar como esta precisou inscrever o mundo em
suas ideias a fim de norrnalizar-se mundanamente.

A "conversão" corre por várias vias, das quais exemplifico três:

1) Pela seleção dos temas que deveriam ser publicados nas
revistas oficiais, por exemplo. Enquanto (conforme já mostrei) se^evi.
tam temas concretos sobre instituições e organizações psicanalíticas.
o IJP de 1931 (vol. XXII, 2.° trimestre), noticia que o co-editor
do IZP, Paul Fedem, deu uma conferência sobre "Por que tantas
pessoas adoram dirigir velozmente?". Este tema é trazido ao espaço
psicanalítico, e se nos ensinará, paulatinamente, que a importância
de um assunto se deve ao modo de sua elaboração psicanalítica, c
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I não a um seu interesse social genérico. Temas assim serão um mo-
delo do que pode ser analisado sem nenhuma perturbação.

2) Outros temas entram na Psicanálise pela via de conversão
imediata, isto é, a elaboração de assuntos já usuais com o instru-
mento psicanalítico. Na IMAGO de 1932, (vol. XVIII, caderno 2,
p. 292 s.s.), Fenichel resenha o Zeitschrlft fur psychoanalytische
Pãdagogik sobre castigos. Um Bernfeld (que já conhecemos) mos-
trará que o castigo produz uma angústia social no castigado e um
orgulho social no não-castigado. Mas "a estrutura económica fica
latente, enquanto se manifesta [a estrutura] moral, através dos apa-
relhos de Estado do Direito e Penal". Ou seja, mostra a fundação
dos sentimentos psicológicos na sua relação com os aparelhes cole-
tivos de poder e interesse. Esta linha não é apenas psicanalítica, isto-
é, não pertence (aparentemente, é claro) àquilo quê se chama o
pensar pertinente psicanalítico. Enquanto um Edwald Bohm ("Strafe
ais Triebbefriedigung", castigo como apaziguamento pulsional) diz
que, desde o campo psicanaliticamente pertinente, o castigo é neces-
sário, pois "a criança chega à pulsão objetal pela identificação e pro-
jeção, pelas quais a necessidade de castigo por parte do castigado,
que se identifica com o castigador, enquadra-se especialmente num
espaço maior [que o do castigado]". Enquanto Bernfeld pensa a
Psicanálise procurando ampliá-la por relação a outros pensamentos
e realidades concretos (pensados desde uma perspectiva política),
Bohm pensa a Psicanálise unicamente desde seus pressupostos inter-
nos, de uma teoria do superego. E vê-se como seu pensamento não
difere demasiado daquele do Nazismo oficial.

3) Quando em 1933 Freud discute com Einstein sobre os por-
quês da guerra, ele mostra que os impulsos agressivos e destrutivos,
assim como os eróticos, não podem ser eliminados. Mas ele se de-
clara pacifista, "não simplesmente por uma repulsa intelectual, mas
por uma intolerância constitucional, uma idiossincrasia em sua for-
ma mais drástica" (IJP, 1933, vol. XIV, 4.° trimestre, p. 418, na
resenha de Jones). Isto é, a conversão psicanalítica só deve se fazer
até certos limites, estrategicamente marcados. Se Freud tivesse que
seguir seus próprios pressupostos teóricos, e tendo que lidar com as
questões concretas da guerra e do poder (como mostra Einstein),
seria preciso não ser neutro. Mas nesta 3.a modalidade de conversão,
há que dizer que a decisão é convertida para um nada fazer. Bem,
tudo isto seria correto, na medida em que a teoria psicanalítica não
se propõe concretudes de ordem social. Em algum momento, con-
tudo, tal pacifismo tem que ser reinterpretado desde outras vertentes:
Freud, como judeu, será ameaçado de prisão na Áustria, e pro-
curará exílio na Inglaterra. Sua filha Anna foi presa pelos nazistas,

e sua liberdade teve que ser negociada. As 4 irmãs de Freud foram
internadas em campos de concentração e posteriormente extermi-
nadas. Penso que até estes fatos podem ser abandonados, pois não
diriam respeito à Psicanálise, mesmo quando respeitassem o maior
psicanalista. Mas o que vimos nos outros itens é que jamais existiu
pacifismo ou neutralidade na IP A. A partir de 1902, em momento
algum as instituições freudianas se quiseram ou se fizeram alternati-
vas para a transgressão e a irrupção; mas, ao contrário, sua história
concreta as mostra como lugares normativos a normalizadores, dos
mais rígidos do Ocidente.

Neste mesmo IJP, Jones resenha um livro de Edward Glover,
W ar, Sadism and Pacifism. Mesmo esquema: o instinto da auto-pre-
servação dos pacifistas, as motivações sádicas dos belicistas. Abstra-
tamente, só se vê um maniqueísmo. Jamais se participa concretamen-
te, não há referência ao exílio dos judeus, ao expurgo dos esquerdis-
tas e liberais, da violência institucional e organizacional e às dissen-
sões na própria Psicanálise; nem mesmo há referências aos interesses
das nações, sua necessidade de expandir o espaço vital e de domi-
nar outras.

Para que se entenda como se faz esta conversão, transcrevo
umas poucas linhas da resenha que o próprio Glover faz de seu livro
citado (IMAGO, 1933, vol. XIX, caderno 4, p. 547): "Os inimigos
são sempre homens, não mulheres. Quer-se impedir os projetos do
inimigo malvado (pai) que atacou o lar (mãe), violou mulheres e
penetrou num 'pequeno e inocente país' ". "A guerra é ocasião para
resolver conflitos pulsionais veementes, como os que tem o maso-
quista". Então, se o que leva à guerra são apenas os moventes psico-
lógicos, "uma profilaxia efetiva da guerra deve começar no quarto
de crianças", prevenindo ou elaborando seu sadismo. Isto é, uma per-
tinência psicanalítica obrigaria a uma redução dos fatos sociais aos
seus "fundamentos" psicológicos, e a eles somente. As questões de
poder e dos interesses, das diferenças e discórdias, são passadas pelo
triturador psicanalisante, sem que se levem em conta quaisquer ou-
tras concretudes.

O mesmo se pode ler no "paper" de Robert Wãlder, "The pro-
blem of Freedom in Psycho-Analysis and the problem of Reality-
Testing" (IJP, 1936, vol. XVII, parte l, p. 89), onde se diz que a
liberdade ê um ganho do ego sobre o id. ao mesmo tempo em que
"concebemos a expressão do ego como aumento de liberdade"
(p. 101).

Isto é, a grande descoberta da teoria freudiana, de que as
pulsões são associais e transgressoras, de que o complexo de Édipo
vem de fora para capturá-las, inscrevê-las sob forma de desejo, tudo
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isto fica recusado. Pensa-se a teoria como se fazem as organizações
e instituições. E estas últimas são, na IPA, poderosas máquinas de
normalizar e adequar. A conversão psicanalítica empobreceu e
transfigurou a teoria psicanalítica de Freud. Só que isto não ex-
plica tudo. É que há uma luta política, em vários registros, e que
se tenta permanentemente escamotear.

O mesmo Wàlder resenhara um número do Zeitschrift fur po-
lilische Psychologie und Sexualkonomie (IMAGO, 1934, vol. XX,
caderno 4, p. 504) para afirmar que ou se é marxista ou psicana-
lista. A Política seria incompatível com a Psicanálise: ou isto ou
aquilo. Os marxistas teriam o mau hábito de não deixar fluir a lin-
guagem pertinente da Psicanálise, ao mesclá-la com o social. Wàlder
separa a Psicanálise do "social" (e, é claro, do político) e resolve
as questões do "social" desde uma certa leitura psicanalítica redu-
tora. Contudo, e sempre, o "social" estará sempre apresentado con-
vertido à Psicanálise, e só aí merecerá ser considerado. Questões
sociais nas organizações-instituições da Psicanálise? Bem, isto não
existe. . .

Mas essa partilha Psicanálise/Social é sempre política, de di-
reita, mesmo quando não explicitada. Coloca-se como oposição às
concepções psicanalíticas que se opõem à conversão. É o que se lê,
por exemplo, no IJP de 1934 (vol. XV, parte 4), onde H. Mayer
resenha o livro de Reich, A psicologia de massas do Fascismo, afir-
mando que este livro tem pouco a ver com a Psicanálise.

A guerra só será assunto para a Psicanálise desde que conver-
tida, assim como não são temas para investigação as questões insti-
tucionais e organizacionais concretas. E o que se tem sobre guerra
repete-se à exaustão. Por exemplo, no IJP de 1938 (vol. XIX.
parte II) R. E. Money-Kirle diz que "o desejo consciente de paz
é provavelmente mais forte que o motivo sexual para a guerra; mas
os mecanismos restitutivos nos quais se baseia permanecem instá-
veis" (p. 236). Mas há uma seleção de guerras e adversários.
É o que se lê na resenha de Glover sobre o livro de E. Durbin
e John Bowlby. Personal aggressiveness and War, onde os critica
pelo fato de visarem mais a Hitler que à União Soviética (IJP.
1939, vol. XX, parte II, p. 200). Isto é, a conversão se faz pari
passu com a postulação ideológica explícita; mas as questões se
põem separadamente, como se não tivessem nenhuma relação
entre si.

Como último exemplo, paradigma de uma infinidade de ou-
tros, podem-se acompanhar as teses de Jones, em "The Psychology
of Quislingism" (IJP, 1941, vol. XXII, parte 1). "Minha propo-
sição é que a chave da intelecção do Quislinguismo e outros fenô-
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menos correlates é que eles se baseiam numa inabilidade peculiar
para encarar e até reconhecer um inimigo". O quislinguista apro-
varia e denegaria a agressividade do inimigo; tanto faz quem o
governa, pois ele é insatisfeito e inseguro. Psicanaliticamente, poi
relação aos nazistas, os quislinguistas fariam uma "identificação do
inimigo em questão com certos aspectos da formidável imago pa-
terna". Isto é, o quislinguista é o que tem identificações homosse-
xuais com o inimigo. E por que não há identificação com o Comu-
nismo (segundo Jones)'? Porque "o Bolchevismo é identificado com
uma ralé caótica".

Para explicar o porque da aderência ao Nazismo, eis o que
diz Jones: "Concluindo, sugerirei que as pessoas que estão sujeitas
aos desejos da propaganda nazista são os que não puderam estabe-
lecer seguramente nem sua própria humanidade e independência do
pai, nem foram capazes de combinar os instintos de sexualidade e
amor em suas atitudes por relação à mãe ou outras mulheres. Esta
é a posição psicológica do homossexual" (p. 6).

Outra vez rnais, isto tem que ser lido, concomitantemente com
articulações políticas que se apresentam de modo mais concreto.
No IJP de 1942 (vol. XXIII, partes l e 2), fazendo uma resenha
de um livro, Germany Possessed, Jones cita, seguindo o autor
(M. G. Baynes), a diferença entre a "boa" política colonialista in-
glesa, que respeitaria as diferenças étnicas, e a "má" política colo-
nialista alemã, "terrificante, impiedosa". Enfim, nem só de psiquis-
mos que projetam seus impulsos sádicos vivem os "convertistas".
Contudo, isto não se visibiliza. Os poderes se unificam com sua
conversão psicanalítica. c se usará todo o vocabulário para tradu-
zir o social (em suas várias vertentes) para o psicanalês. Guerra
é instinto de morte, paz são os instintos amorosos: e é somente isto
(que, como sabemos, pouco tem a ver com a teoria freudiana).

Para finalizar, a conversão se dá em diversos planos. Sobre
um deles, gostaria de indicar sua fabricação, que se dá em vários
casos. No necrológio de Sandor Ferenczi, um dos maiores nomes
da Psicanálise, produz-se uma redução biográfica formidável. Acom-
panhando seus diversos necrológicos (Freud, Jones, Fedem no IJP
de 1933; Eitingon e Simmel no IMAGO de 1933; Sugar resenha
19 colaboradores que homenageiam Ferenczi no IZP de 1934; e Ba-
lint no IJP de 1949), observa-se que se fala "tudo" sobre o fale-
cido, de suas teorias, contribuições técnicas e clínicas. Menos o fato
•— desimportante, certamente — de que Ferenczi participou do go-
verno comunista de Bela Kuhn, em 1919, na Hungria, onde foi
o organizador da primeira cadeira de Pdcanálise na Universidade
de Budapeste (e também foi a primeira cadeira de Psicanálise numa
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Universidade em todo o mundo), e que, em agosto de 1919, quan-
do da invasão romena, foi expulso da Sociedade Médica de Bu-
dapeste.

Isto é, os fatos só existem por sua inscrição "teorética".

O que vemos neste exame conciso e indicativo é que as "mani-
festações" psicanalíticas não se podem reduzir a seu exame desde
aquilo que é proposto intencionalmente. Se tomamos o que se es-
creve desde uma interpretação teórica oficial (isto é, como resul-
tante das lutas de poder e interesse), vemos que isto colide com
as expressões. Não há teoria da significação que dê conta das ex-
pressões, desde que estas possam se manifestar. Aonde a palavra
oficial da IP A (que não existe como unidade absoluta, mas como
assintota) parece dizer uma certa unidade, mostrei como isto se dá
através de eliminações e restrições, da fabricação de uma lingua-
gem normativa, que só existe por referência a um centro. Esta lin-
guagem psicanalisante tende sempre a expressar uma neutralidade;
e esta neutralidade se garantiria desde a passagem dos objetos teó-
ricos da Psicanálise até as organizações e instituições psicanalíticas.
Mostrei, de vez, a inexistência desta neutralidade. Contudo, é atra-
vés de sua postulação que a Psicanálise oficial irá cuidar de seus
partícipes, evitar notícias, elidir acontecimentos, recalcar. A Ale-
manha, esta pobre "Sorgenkind", será sempre esperada, desde que
poderá se corrigir posteriormente, para se reintegrar no seio da IPA.
O leitor fica assombrado com o recato que cerca os acontecimentos
alemães. E terá que se perguntar em que isto colaborou para a
eliminação (não apenas física dos psicanalistas) da Psicanálise como
teoria de diferenças. Assim se concluirá que a guerra existe, mas
que se deve aos instintos sádicos, e pronto; mas que se poderiam
dominá-los, através de uma pedagogia psicanalítica.

Poder-se-ia objetar que a Psicanálise oficial se enganou com
o Nazismo, pois até o próprio Freud se equivocou com seu alcance
e suas ações. Que isto se deu apenas numa circunstância histórica
determinada, num único continente, a Europa, e que a IPA jamais
voltou a se iludir com os vários fascismos. Veremos que não, sucinta-
mente, através de 2 exemplos sugestivos.

Tomemos 2 pequenas empirias. A primeira examina todos os
exemplares da Revista de Psicoanálisis, editada pela Associacion
Psicanalítica Argentina (APA), ligada à IPA, entre 1977 a 1983.
Sabe-se que estes foram os anos mais terríveis de extermínio e mas-
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sacres na Argentina, atingindo dezenas de psicanalistas, psicólogos
e psiquiatras, de forma terrível (e próxima dos brasileiros). Como
via a APA, através de seu órgão oficial, estes massacres?

Em 1977, Mário Jaite, provavelmente um emigrado, escrevia
sobre "Emigracion y fin de Análisis: acerca de Ia capacidad de
estar solo" (tomo XXXIV, n.° 3, p. 641): "ir-se de Buenos Akes
significa uma perda e um corte que, como todos [os cortes e per-
das] , gera angústia básicas". Então, há que converter-se psicanaliti-
camente, aceitando a castração, e passando a emigração a "consti-
tuir a possibilidade de uma abertura que me permite intelectual-
mente emigrar com razão" (p. 648). Nada de revoltas, mas,
"emigrar com razão".

Em 1981 (tomo XXXVIII, vol. 4), Fídias R. Césio escreve
sobre a "Historia dei Movimiento psicoanalítico latinoamericano"
(p. 695 s.s.). Fala sobre os estudos, as turmas de alunos, as ins-
crições na IPA. Ninguém saiu, nenhum grupo se separou da APA,
nenhum psicanalista morreu ou foi sequer torturado, ou ao menos
preso, nem mesmo há mais de 500.000 argentinos no exílio. Mas,
em algum momento, há que falar sobre renúncias "individuais"
(p. 706), especialmente de Emílio Rodrigué e Marie Langer, figu-
ras da maior importância até mesmo junto à IPA. Diz que fizeram
com que grande número de renunciantes da APA girassem em torno
deles. Por que, para que? Já vimos o mesmo nos órgãos europeus
da IPA.

É porque há um tipo de Psicanálise, que subsume o que a
Psicanálise deve ser. Isto fica evidente no relatório oficial da APA
no 14.° Congresso Psicanalítico da América Latina, realizado em
Buenos Aires em agosto de 1982 (tomo XXXIX, vol. 4, 1982): "El
futuro dei Psicoanálisis en América Latina", assinado pelos psica-
nalistas Willy Baranger, Jorge Garcia Badaracco, Néstor Goldstein,
Raquel Soifer e Raquel Zak de Goldstein. Onde se lê que o mal dá
Psicanálise é que ela se increve nas instituições, no "enquadre cultu-
ral e institucional", quebrando sua pureza teórica, que será inva-
dida por psicoterapias.

Assim, lemos exaustivamente todas as revistas e vemos que,
oficialmente, nada aconteceu. Em 1983, Ricardo O. Moscone es-
creve "La conciencia moral y Ia ética" (tomo XL, vol 3). Vários
itens, entre eles "ética y responsabilidad", "ética y libertad". Nada
sobre a ética que uma organização-instituição deve ter para com
seus membros perseguidos e presos, nada sobre os inúmeros psica-
nalistas e analisandos sequestrados no meio de sessões e para sem-
pre desaparecidos.
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Em 27 exemplares de revistas, foram estes os artigos ou obser-
vações sociais que encontrei!!

Será diferente no Brasil? Se se toma a Revista Brasileira de
Psicanálise, órgão da Associação Brasileira de Psicanálise (ABP),
filiada à IP A, em todos os númereos publicados desde 1967 até
1983, eis o que se pode encontrar.

Em 1967, Luiz de Almeida Prado Galvão escreve as "Notas
para a História da Psicanálise em São Paulo" (vol. I, n.° 1), onde
comenta que o anti-semitismo nazista acarretou a vinda de Ade-
iheid Koch para São Paulo. Fala também da "liquidação total da
Psicanálise na Alemanha" (p. 55).

David Ramos escreve "Psicanálise — ciência específica. Psica-
nalista — profissão especializada" (W. p. 108). Nada sobre polí-
tica, instituição ou organização analíticas.

O teoreticismo se imporá permanentemente. O mesmo Luiz
de Almeida Prado Galvão, nos "Reflexos da Análise Didática na
vida científica das sociedades de Psicanálise" (vol. I, n.° 3, 1967),
dirá: "Pelo que se disse, pode-se depreender facilmente que a vida
de uma sociedade de Psicanálise é sua vida científica e esta vida
científica tem como essência os trabalhos, as comunicações e as
contribuições que são trazidas ao grupo pelos seus elementos pró-
prios e, quando for o caso, por aqueles que foram convidados"
(p.369). Ciência, ciência, política e lutas à parte.

De 1968 a 1972 encontramos apenas 3 notas sobre temas insti-
tucionais psicanalíticos. A resenha de João Gomes Mariante sobre
Psicohigiene y Psicologia Institucional de José Eleger (vol. II, n.° 3,
1968); a tradução do ensaio de León e Rebeca Grinberg, "Identi-
dade e Ideologia" (vol. V, n.° 1-2, 1971); e os relatórios sobre
"A agressão", como "Tema oficial do II Congresso Brasileiro de
Psicanálise, Rio, 1971" (vol. V, n.° 3-4, 1971). Todos na linha
da conversão psicanalítica.

Quando se lê algo institucional explícito, por exemplo, sobre
a regulamentação da profissão de psicanalista no Brasil (vol. VT,
n.° 1-2, 1972), é que se escreve que só é verdadeiro psicanalista
aquele filiado à ABP e à IP A.

Um ensaio de Virgínia Lenone Bicudo, "Incidências da reali-
dade social no trabalho analítico" (vol. VI. n.° 3-4, 1972) é um
raro esforço de um membro da ABP para pensar mais de perto as
questões da ideologia. No mesmo volume (p. 322), Victor Manoel
Andrade escreve sobre "Psicanálise e Economia Política (uma aná-
lise .do dinheiro)", naturalmente (cada qual se naturaliza desde
uma certa fabricação e de suas pulsões), analisando as estreitas re-
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lações entre o caráter anal e o dinheiro. Em nenhum momento se
lerá uma linha sequer sobre a economia política da profissão.

Na mesma linha, Helladio Francisco Capisano e Adelheid
Koch escrevem "Influência histórico-social na atitude analítica"
(p. 344). As sociedades psicanalíticas "constituem sociedades sele-
tivas. cujos integrantes desejam desfrutar experiências de investiga-
ção científica comum". As Sociedades constituem a Associação;
e a IPA existe para evitar variáveis para os analistas. Apesar de
todo este recato institucional e de pensamento (e certamente pelo
fato de Koch ser exilada e judia), podem observar que Freud saiu
de Viena "por ser judeu perseguido pelo regime de Hitler" (p. 353).

No vol. VII, n.° 3, de 1973, encontra-se uma única exceção.
Na síntese sobre o "Relatório oficial da Sociedade Psicanalítica do
Rio de Janeiro", feita por Eduardo Mascarenhas, a instituição psica-
nalítica "é descrita como de estruturação política medieval", e os
didatas são comparados aos "alguns poucos cardeais vitalícios, que
se elogiam entre si, [e] determinavam o destino da instituição".

Isto se corrige com o silêncio posterior sobre o assunto. Ou
com postulações concretas, como as de Mário Pacheco de A. Prado,
em "Realidade e Psicanálise" (Vol. X, n.° 2, 1976, p. 273): "Su-
giro que se o analista tem uma determinada ideologia política ou
religiosa, é talvez devido à existência de algo que resistiu à análise,
e que essa ideologia seja mantida ausente em sua mente, e não in-
terfira em seu trabalho analítico". A análise poderia afastar o mal
da mente, exorcisar os fantasmas que ameaçam a ABP.

Outra rara exceção são os 2 ensaios de Odilon de Mello
Franco Filho ("E o rei está nu: reflexões sobre a objetividade", vol.
XIV, n.° l, 1980; "O resto é sonho (ainda sobre a neutralidade
do analista)", vol. XV, n.° 3, 1981), onde postula que, não haven-
do neutralidade institucional, é preciso objetivar a Psicanálise.
É, juntamente com Mascarenhas, o único autor a se preocupar com
questões concretas.

Não houve torturas no Brasil, nenhum psicanalista foi preso
ou maltratado, a Psicanálise pôde se expressar livremente, os di-
datas não se constituíram num grupo direitista que aumentou imen-
samente seu poder com a ideologia da neutralidade e seu pretenso
apoliticismo. E jamais houve um psicanalista torturador, que esti-
vesse abertamente na repressão. Isto é o que se deduz da leitura
das revistas oficiais da ABP; mas que é bem diferente dos fatos con-
cretos. Aqui, como na Europa, o silêncio e o esquecimento parecem
ser a regra geral.

E, o que não queremos explicar aqui, mesmo quando surgi-
ram divergências inconciliáveis, analistas direitistas e esquerdistas
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mantiveram-se juntos na mesma Sociedade. Mesmo aqueles que de-
nunciaram as torturas ou a medievalidade da análise didática jamau
•abandonaram a ABP ou a IPA.

O modelo de pertinência da IPA é bem mais universal que uma
referência aos acontecimentos históricos que envolveram o Nazis-
mo. O que nos leva a poder postular a tese de que Nazismo e Psi-
canálise tinham laços de proximidade que a boa alma quer recusar
de imediato.
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GERHARD MAETZE

A Psicanálise em Berlim de 1950 a 1970

Tradução: HELENA LINS E BARBOS

Dentre as vicissitudes peculiares que a Psicanálise teve de su-
perar, enquanto se desenvolvia como ciência, destacam-se especial-
mente os conflitos surgidos da ligação com a história instável e o
panorama político de Berlim. Os primeiros seguidores de Freud, em
Viena e em outros lugares, já haviam percebido que teriam de se
deparar com as mesmas experiências desagradáveis que ele, mas os
acontecimentos externos após a "tomada de poder" se excederam
numa hostilidade muito além da prevista. Já se podia esperar que
as resistências bem definidas contra as descobertas psicanalíticas —
o reconhecimento do inconsciente como realidade psíquica, o sen-
tido dos sonhos e dos atos falhos, assim como a teoria da sexuali-
dade humana, que contrariava as versões habituais e as consequên-
cias patológicas de seu recalcamento — se espalhassem pelo mun-
do inteiro, mas a evolução política e suas implicações na Alemanha
depois de 1933 pegaram de surpresa um grande número de psicana-
listas.

Até esse momento, a nova disciplina causara escândalo entre
as cadeiras tradicionais da Universidade e angariaria rudes ataques,
que se podem comparar à reação da mentalidade pequeno-burguesa
de outrora diante do nascimento de um filho ilegítimo: um desgosto
assim não deveria acontecer, ou pelo menos, que aconteça extra mu-
ros! Os autores desse ser indesejado, assim como ele próprio, ou
seja, os psicanalistas e a nova realidade que deram à luz, tinham de
se haver com tal indignação moral e com um menosprezo eivado de
suspeitas. Não obstante, no mundo civilizado, as manifestações de
repulsa se mantiveram dentro dos limites do repúdio c de uma acri-
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moniosa hostilidade. Ao menos, foi isso que aconteceu nos Estados
democráticos, onde os cidadãos têm garantido pela Constituição o
direito à livre atividade em arte, ciência, religião e, em parte, tam-
bém ua política. Todo cientista tinha liberdade de pesquisa e de en-
sino, e a possibilidade irrestrita de fazer e publicar novas descober-
tas. Havia até mesmo uma lei tácita que protegia implicitamente os
erros e as confusões.

Nas disputas teóricas livres — às vezes bem mordazes — o
Estado não via motivo para intervir, jurídica ou politicamente. Tudo
se regia pela Constituição. A Dra. Hilda Abraham nos informou so-
bre o desenvolvimento interno e externo que a Psicanálise teve, desde
seus primórdios até a i.a Guerra Mundial, através dos trabalhos de
Karl Abraham e de seus primeiros colaboradores em Berlim. Para
as pessoas envolvidas, as resistências entre a comunidade médica, a
fria reserva da Faculdade de Medicina e da sociedade em geral fo-
ram bem penosas, se bem que compreensíveis, dada a estranheza da
novidade. Talvez seja um exemplo daquilo que hoje as pesquisas
de atividade chamam pelo novo nome de "Anstoss-Aggressivitãt"
(agressividade de impulso) ou "Mobbing".

Com a fundação do primeiro Instituto de Berlim inaugurava-se
na Alemanha, dois anos após o término da guerra, um período de
realizações pioneiras sociais e científicas, cuja importância tem sido
mostrada por Bannach.

Após uma década, Freud escreveu no prefácio do "Zehn-Jah-
resbericht" (Informe dos dez anos)1: "Um instituto assim era in-
dispensável, mas para a sua fundação teríamos esperado em vão
pela ajuda do governo e pelo interesse da Universidade. Vimos in-
tervir a energia e o altruísmo de um único psicanalista". Com os
recursos de sua fortuna pessoal, o Dr. Max Eitingon criou e man-
teve o Instituto até que, privado de sua direção por uma disposição
dos, detentores do poder, emigrou para Jerusalém.

Os leitores já devem ter ouvido falar que essa instituição, fun-
cionando como policlínica e estabelecimento de ensino, logo tor-
nou-se uma das poucas agências onde havia uma vívida troca de
experiências nesse campo novo da pesquisa humana; onde, com o
auxílio do método psicanalítico original, foram descobertas corres-

1 Zehn Jahre Berliner Psychocmafytisches Instituí (Poliklinik und
Lehranstalt) — (Dez anos do Instituto Psicanalítico de Berlim — Po-
liclínica e estabelecimento de ensino) 1920-1930.

Reeditado pelo Instituto Psicanalítico de Berlim com prefácio de
Anna Preud para a nova edição. Editora Anton Hain KG, Meisenheim
1970.
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pendências inesperadas sobre realizações culturais e relações sociais,
produção de indivíduos extraordinariamente bem dotados, artistas e
pensadores, e também personalidades criminosas.

Se a primeira geração de psicanalistas assumisse a auto-com-
preensão própria dos cientistas de levar adiante as descobertas de
Freud e ampliá-las com as suas próprias; se todos os que seguissem
essa trilha resistissem à tentação de desvirtuar conceitos para livrar-
se de atritos internos e pressões externas, haveriam de reconhecer
que, inadvertidamente, seriam postos no lugar ingrato de revolucioná-
rios. Esses caminhos nos ensinaram quão facilmente podemos ser
tachados, por adversários ignorantes e intolerantes, de inimigos da
arte, da ciência e da religião e, por fim, até mesmo como inimigos
da sociedade e do Estado; e, logo a seguir, devidamente punidos.
A Sra. Dráger expressou recentemente suas observações e reflexões
sobre aquela época. A Psicanálise, como método e teoria de uma
ciência experimental, foi naquela ocasião transformada pela primei-
ra vez em algo político. É difícil refutar que ainda o seja até hoje na
Alemanha — sob perspectivas variáveis.

Recapitulemos mais uma vez as circunstâncias e condições dos
anos que se seguiram a 1948.

No verão de 1948, imediatamente após a reforma cambial que
iniciou a consolidação económica da Alemanha Ocidental, começou
o bloqueio de Berlim. As ligações terrestres com a Alemanha Oci-
dental foram interrompidas. O abastecimento da população era fei-
to pela "ponte aérea". Milhares de árvores foram abatidas nos par-
ques, ruas e áreas verdes para a provisão de lenha. Quase não se
acendiam as luzes porque a eletricidade estava drasticamente racio-
nada. Havia pessoas a quem a situação parecia sem perspectivas.

No semestre de inverno do bloqueio de 1948 para 1949, as
conferências e seminários do "Instituto de Psicoterapia" realizaram-
se ora no prédio de uma velha caserna situada na rua General Pape,
onde funcionava o "Instituto Central de Doenças Psicogênicas da
VAB" (Zentralinstitut fiir psychogene Erkrankrungen der VAB),
ora no departamento de saúde do bairro de Charlottenburg. Todos
os participantes jamais haverão de esquecer como discutíamos e ou-
víamos à luz de uma lâmpada de acetileno, vestindo casacos e luvas.

Nessa época, o presidente da comissão de ensino era Felix
Boehm. Apresentar-se em pessoa no seu apartamento à rua Kulm-
bach, no quarteirão bávaro quase completamente destruído — so-
bretudo a última entrevista — significava tensão para a maioria dos
candidatos. Seu notório sarcasmo vinha impregnado de um humor,
cuja nota feroz em nada contribuía para suavizá-lo. Fazia parte das
regras puxar logo a conversa para os grandes romances da literatura
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mundial, sobretudo os russos, com Dostoiewsky, com a finalidade oe
avaliar o tino dos visitantes para as relações de conflitos trágicos.
Também não faltava uma rápida vistoria do senso de realidade para
tempo e dinheiro, especialmente no tangente à prontidão e à engenho-
sidade em sacrificar-se materilamente pela sua formação. A base finan.
ceira dos candidatos à formação naquele tempo era muito precária,
pois os salários dos jovens médicos não passavam de uma poucas
centenas de marcos. Após os exames finais, alguns trabalhavam de
graça nas clínicas buscando fazer jus a uma futura colocação remu-
nerada. Após duras reivindicações, o Departamento de Saúde re-
cém começara a remunerar os serviços profissionais nas clínicas, pa-
gando 50 marcos mensais em dinheiro em lugar do almoço gratuito
na estação, à guisa de remuneração. No panorama psicanalítico de
Berlim, após 1950, todos esses fatos guardam sua importância. Mui-
tos candidatos consideravam pouco realista e sem propósito a reco-
mendação de Boehm para vender jóias e objetos de valor com o
fito de custear a formação. Como o analista principiante devia poder
arcar com suas necessidades mínimas, Boehm permitia que viessem
às noites de leitura em sua casa, onde cada participante devia tra-
zer um ou dois pedaços de carvão, um pouco de chá, e era obri-
gado a depositar o óbulo de alguns marcos na chapeleira. Boehm
gostava de fazer exames muito escrupulosos, ou de causar espanto
fazendo observações tais como esta: que as mulheres que se analisa-
vam com ele ficavam com as pernas mais bonitas. Então, é isso que é
a medicina psicossomática — pensava o candidato com seus botões.

Dos primeiros candidatos a prestar exame no Instituto Psicana-
lítico de Berlim depois da guerra, dois ou três já haviam começado
sua formação antes de 1950, no Instituto de Psicoterapia. Puderam
assim ter a experiência direta de quão difícil para um aprendiz é ser
confrontado semestre após semestre com correntes paralelas de pen-
samento bem diferentes, às vezes com hipóteses diametralmente opos-
tas sobre a teoria das neuroses, teoria pulsional, teoria dos sonhos c
técnicas interpretivas. Um seminário de Schultz-Hencke sobre a as-
sim chamada vivência impulsiva do homem inibido e um seminário
de Muller-Branschweig ou da Sra. Dráger sobre teoria pulsional psi-
canalítica ou sobre caracterologia, diferiam tão substancialmente en-
tre si, que às vezes deixavam a impressão de serem incompatíveis. Apa-
rentemente, o processo de aprendizagem transcorria com menos com-
plicação nos seminários de anamnese e nas apresentações dos doen-
tes, na medida que tangia a acuidade de percepção sobre a patolo-
gia dos pacientes. O peso dos fatores patogênicos isolados, no bóio
das respectivas teorias das neuroses, já não aparecia tão facilmente
quando a importância da patogênese infantil nas neuroses era ex-
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pressamente relativizada e, consequentemente, o desenvolvimento
pubertário do doente galgava o primeiro plano. O- mesmo aconte-
cia com a técnica de atendimento e de entrevista quando, na con-
cepção neo-analítica, ainda não estavam dados limites, onde o anã.
lista didata, numa pesquisa de "alvo determinado", considerava no
material clínico as fantasias dos pacientes como já de muito ultra-
passadas. Ou quando se devia demonstrar que a dinâmica de trans-
ferência e a resistência tinham um papel essencialmente menor para
o curso da terapia do que os analistas originalmente pretendiam.
Ou quando — last not least — o inconsciente era declarado um con-
ceito "vazio", com o qual não se podia trabalhar, pois tratava-se
apenas das assim chamadas "coisas difíceis de serem lembradas", já
que se tinha a teoria da libido como um conceito ultrapassado, re-
sultante de uma especulação teórica errónea. Nos seminários daque-
les anos, Schultz-Hencke permanecia incontestado, e representava
para seus seguidores as ideias mais modernas e liderantes, a cujo fas-
cínio se davam todos os créditos. Ele brilhava através de suas de-
clarações extemporâneas, e dava-lhe um óbvio prazer intrometer-se em
todas as discussões possíveis. Os jungianos, que também pertenciam
ao Instituto, compartilhavam à sua moda do mal-estar em relação
aos neo-analistas e às suas posições, e finalmente chegaram à con-
clusão de que, após o amálgama, a posição deles não seria mais re-
conhecível.

Os candidatos se surpreenderam com as disputas, quando estas
ficaram claras, e num primeiro momento, como principiantes, en-
contraram-se no lugar de crianças que não entendem muito bem
uma briga de adultos; sobretudo aqueles cuja doutrinação era peno-
samente evitada nas análises didáticas. As discussões nos assim cha-
mados "Seminários Infantis", que anteriormente se organizavam en-
tre os candidatos, transcorriam relativamente sem objetivo e contor-
no teórico porque todas as novidades pareciam tão excitantes, que
consumiam totalmente a atenção. Assim se explica a tentativa abor-
tada — que chegou de fato a ser empreendida — de mover Miiller-
Braunschweig e seu grupo a ficarem no Instituto de Psicoterapia.

Enquanto dois analistas deixavam Berlim em 1948 e 1949 para
se dirigirem, respectivamente, ao Brasil e à África do Sul para lá
organizarem novas instituições de formação, os psicanalistas rece-
beram a adesão do dr. Gerahrt Scheunert, que se mudara de Erfurt
para Berlim. De outro lado, o dr. Franz Baumeyer também deixara
Dresden e se mudara para Berlim, mas preferiu juntar-se ao grupo
de trabalho de Schultz-Hencke e assumiu uma função no Instituto
Central de Doenças Psicogênicas da Previdência de Berlim. Em 1952,
Margarete Steinbach foi para a Espanha formar novos analistas em
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Madrid. Os membros mais antigos sabiam que o Dr. Alexander Mette
escreveu um livrinho sobre Sigmund Freud, por ocasião de seu cen-
tenário ~ onde, do ponto de vista de suas convicções políticas, ques-
tionava a obra de Freud.

Após a fundação da Universidade Livre de Berlim, no outono
de 1948, ou seja, depois de instaurado o bloqueio, dr. Cari Miíller-
Braunscheweig recebeu a incumbência de dar conferências e semi-
nários sobre Psicanálise na Universidade Livre de Berlim (ULB).
A proposta de assumir a direção de um instituto psicológico da Uni-
versidade tinha sido anteriormente recusada, com a justificativa de
que para ele e seus colaboradores o que havia de mais premente era
restaurar a psicanálise freudiana em Berlim. Pelo mesmo motivo
Mííller-Braunschweig recusou vários convites para o exterior, entre
outros, um de Nova Orleans, nos Estados Unidos, conforme nos in-
formou pessoalmente. Através desta missão didática de Muller-
Braunschweig, a psicanálise freudiana, a partir do semestre de in-
verno 1948/49, esteve em certa medida representada na Universi-
dade Livre, antes de estarem constituídos a Associação Psicanalítica
Alemã (DPV) e o Instituto Psicanalítico de Berlim (IPB). O nú-
mero de ouvintes já era notável desde o início, embora no primeiro
ano dificilmente se tenha chegado a mais de mil e quinhentos estu-
dantes. Obscrvc-se também que entre os ouvintes havia alunos de
todas as Faculdades, que ali tiveram seu primeiro contato com os
futuros professores que jamais esqueceram a impressão causada, se-
gundo seu próprio testemunho.

Por volta de 1951, Schultz-Hencke recebeu um convite paia
assumir uma cadeira na Universidade "Unter den Linden", da Uni-
versidade "Humboldt", na parte leste da cidade. Ponderações sérias
da parte de grande número dos membros do "Instituto de Psicote-
rapia" contra a sua aceitação mantiveram Schultz-Hencke afastado
desse honroso cargo. Mais ou menos nesse mesmo tempo, alguém
fez chegar às mãos do curador da UL uma advertência por escrito
solicitando que se limitasse a atividade didática de Miiller-Brauns-
chweig, e em seu lugar ensinassem na Universidade a psicoterapia de
Schultz-Hencke. Essa intervenção não foi bem sucedida, porque con-
tra ela haviam argumentos eficazes.

A decisão de soerguer a psicanálise freudiana novamente a um
grau de independência encerra uma certa ousadia, e testemunha bem
a coragem dos envolvidos no projeto. Os maus presságios tendencio-
sos dos diversos oponentes não se provaram corretos. No decorrer

2 Editado em Berlim Oriental por VEB-Verlag Volk und Gesundheit,
1956,
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dos anos seguintes, algumas manifestações tácitas de simpatia dos
círculos do Instituto de Psicoterapia alcançaram os candidatos e co-
laboradores do IPB, se bem que não tenham também faltado ten-
tativas de desacreditar aqueles que se uniram nos primeiros anos
em torno do Dr. Miiller-Braunschweig ou algum analista do grupo
que estava em análise didática. O respeito pelo nosso trabalho cres-
ceu pouco a pouco, mas foi sempre um respeito lábil, cheio de am-
bivalência.

A existência da recém-fundada DPV passou praticamente desa-
percebida naqueles primeiros anos. O termo Psicanálise não encon-
trava muita ressonância nos ouvidos do público alemão, e quando
era percebido, trazia implícito um tom de obscuridade. Não deve-
mos desconsiderar os efeitos subliminares da propaganda e escolari-
zação nazistas nos médicos, juristas e professores que cresceram
numa geração académica que teve sua formação nos tempos do Na.
zismo. Talvez alguns dos representantes de outras escolas de Psico-
terapia não gostem que se lembre que ainda hoje, quando falam da
Psicanálise tal como é entendida na DPV, gostam de dar-lhe o atri-
buto de "ortodoxa". Entendemos essa tendência à polémica, onde
ainda existe, como uma tentativa ultrapassada de demolir a Psica-
nálise. Quem procurava as pessoas da rua Sulzaer em Schmargen-
dorf para informar-se ou formar-se, ainda não havia compreendido
os novos progressos operados em Psicoterapia desde então — isso
lhes era permanentemente insuflado. Tudo isso irritou alguns mé-
dicos e psicólogos em procura dos lugares de ensino de Psicologia
profunda. E alguns levaram vários anos até perceber que precisavam
se corrigir. Afinal, ninguém queria passar por reacionário ou retró-
grado.

A fim de propiciar uma visão geral ao leitor pouco familiariza-
do com a evolução dos acontecimentos, devemos informá-lo de al-
guns fatos que esclarecem os vinte anos mencionados. Na primeira
reunião após o término da guerra, em 16 de outubro de 1945, reuni-
ram-se os terapeutas ainda residentes em Berlim, e que em 1938 já
eram membros da Sociedade Psicajialítica Alemã (Deutsche Psychoa-
nalytische Gesellschaft) para deliberar sobre a nova fundação da
DPG, com base no estatuto de 1931. Proposto por Boehm para pri-
meiro presidente, Miiller-Braunschweig recebeu 14 votos dos 16 pre-
sentes, em votação secreta. Houve uma abstenção e o outro voto foi
para Boehm. Dois membros que chegaram atrasados concordaram
com o resultado. Por indicação de Miiller-Braunschweig, foram elei-
tos depois Boehm, como vice-presidente, e Kemper, como terceiro
membro da diretoria.
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Essa Sociedade teve o nome de "Berliner Psychoanalytische
Gesellschaft" (Sociedade Psicanalítica de Berlim) até fins do outo-
no de 1950, por causa do acordo feito com as forças ocupantes. Até
1926, também fora este o nome da primeira Sociedade fundada por
Karl Abraham, em 1910. Só foi possível a mudança de nome para
"Sociedade Psicanalítica Alemã" após a nova lei de liberdade de
associação e reunião de 29 de setembro de 1950. Foi registrada por
Boehm no distrito de Charlottenburg. (Livro de ata VA l — 1067
47). Como consequência dessa mudança, os associados que não mo-
ravam em Berlim podiam novamente fazer parte da Sociedade ofi-
cialmente. Pelas atas ficamos sabendo que essa Sociedade Psicana-
lítica de Berlim realizou sua última reunião geral anterior a 1950 em
17 de abril de 1948, sob a direção de Múller-Braunschweig.

Sàbe-se que no verão de 1949, no Congresso Internacional de
Psicanálise realizado em Zurique, o grupo alemão que assistia ao con-
gresso foi requisitado a explicar internamente como se situava basica-
mente em relação à psicanálise freudiana, para que se tomasse uma
posição sobre sua readmissão na Associação Psicanalítica Internacio-
nal (IPA). Seguiram-se longas conversas entre Miiller-Braunschweig
e Schultz-Hencke, mas este último não se deixou convencer que,
diante da situação, seria mais correto que ele deixasse a Sociedade
Psicanalítica com seus seguidores, dispostos a acompanhá-lo em seu
percurso teórico, para formar um grupo próprio neo-analítico.

Quando ficou definitivamente claro que estava barrado esse ca-
minho, que teria sido o melhor para o desenvolvimento da Psicote-
rapia na Alemanha, porque deixava claras as relações, os psicanalis-
tas que se agrupavam em torno de Miiller-Braunschweig tiveram de
encontrar outra maneira de superar o isolamento do fórum interna-
cional, herança do regime nazista desde 1936 ou 1938. Em delibe-
rações internas ocorridas em 1949 e 1950, tomou-se a decisão de
fundar uma nova associação psicanalítica.

Antes de falarmos disso, vamos nos reportar aos processos da
assembleia geral ordinária da Sociedade Psicanalítica Alemã de 3
de dezembro de 1950, sob a presidência de Boehm. Estavam pre-
sentes vinte e duas pessoas, dentre elas as oito que já haviam fun-
dado a Associação Psicanalítica Alemã:
Achelis, Baumeyer, Bõhlendorf, Boehm, Drager, Fuchs-Kamps, Goe-
bel, Kath, March, Meyer, Miiller-Braunschweig Ada, Miiller-Braun-
shweig Cari, Sheunert, Schneider, Schottlãnder, Schultz-Hencke,
Schwager, Seiff, Staudte, Steinbach, Werner, Weigmann.

A ordem do dia apresentada por Boehm, que não levantou ne-
nhuma objeção, marcou em diferentes pontos a posição da disputa.
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Enquanto Miiller-Braunschweig, como diretor: l — limitou-se a dar
um relatório das atividades e a "justificar detalhadamente a funda-
ção e o licenciamento de uma 'Associação Psicanalítica Alemã' "
(DPV), como consta da ata, outros pontos da ordem do dia indi-
cam uma controvérsia manifesta, como se vê nos seguintes itens:

4 _ Relação dos membros com a "Sociedade Psicanalítica Ale.
ma" (DPG).
5 — Discussão e votação de uma moção de exclusão dos membros,
da Associação Psicanalítica Alemã (DPV).
9 — Filiação da "Sociedade Psicanalítica Alemã" à "Associação"
Psicanalítica Internacional" (IPA).
10 — Informação sobre as decisões da "Sociedade Psicanalítica
Alemã", como, por exemplo, quanto à presidência da IPA.

Alguns detalhes do transcurso dessa assembleia geral merecem
ser relatados. Após uma longa discussão do relatório de atividades,
Boehm apresentou a proposta de: Ponto 3 — não dispensar Miiller-
Braunschweig. Dez membros votaram a favor, sete contra, e houve
três abstenções. (Além disso, Miiller-Braunschweig não votou.) O re-
sultado dessa votação chama a atenção porque mostra que apenas
a metade de todos os presentes não desejava desobrigar Miiller-
Braunschweig, porque recusavam por princípio o seu procedimento.

Sobre o ponto 4, Miiller-Braunschweig participou que os se-
guintes membros estavam saindo:
Drager, Kath, March, Miiller-Braunschweig Ada. Miiller-Braun-
schweig Cari, Scheunert, Steinbach, Werner.

Em seguida, Schottlãnder dirigiu uma votação, onde foram elei-
tos Boehm como presidente, Schneider e Baumeyer para os outros
cargos da diretoria, e uma comissão formada pela direção e por
Schultz-Hencke, que estaria encarregada de "elaborar um memoran-
dum sobre os acontecimentos dos últimos meses", que seria enviado
à presidência da IPA. Aguardariam então a reação ao comunicado.
Caso a presidência da IPA assim o desejasse — assim dizia o co-
municado — poderia mandar a Berlim uma comissão de investigação
para conhecer de perto a situação. Todos os presentes concordaram
que se deveria almejar pela admissão definitiva na IPA. (ponto.9)

Nesse contexto, cabe uma pequena observação. Após a impos-
sibilidade de ingressar na IPA, a Sociedade Psicanalítica Alemã,
(DPG) desde maio de 1953, passou a usar nos papéis timbrados e
impressos em geral a inscrição "Fundada em 1910". Para quem está
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de fora, parece que se trata da continuação da Sociedade Psicana-
lítica, fundada em 1910 por Karl Abraham. É sabido que a conti-
nuidade foi interrompida com a auto-dissolução em 1938 e que des-
de antes, com a saída forçada, cessara o direito de apresentar-se
como "uma associação filiada a IPA". O estatuto do ano de 1931,
sobre o qual se apoiava expressamente a reunião de fundação pro-
visória de 16 de outubro de 1945, não trazia o adendo "Fundada em
1910". Também, até 1953, ninguém achara necessário usar um
adendo desse tipo. Assim, permanece em aberto a questão sobre o
direito a seu uso.

Voltamos um pouco atrás novamente. Numa reunião do dia
29 de abril de 1950, os participantes esclareceram as relações futu-
ras com a Sociedade Psicanalítica Alemã e com o Instituto de Psi-
coterapia, e confirmaram as condições da nova fundação na região
administrativa do distrito de Wilmersdorf. Assim, na reunião de 15
de maio de 1950 onde estavam presentes todos os oito membros,
Miiller-Braunschweig propôs como única ordem do dia a decisão de-
finitiva sobre a fundação e os nomes dos seis fundadores:
Dr. March, Dr. Scheunert, Dra. Kath, Sra. Drãger, Sra. Steinbach
e o próprio Dr. Miiller-Braunschweig.

A Sra. Steinbach propôs que se constituísse a diretoria imedia-
tamente. Foram eleitos Miiller-Braunschweig como 1.° presidente.
Dr. March como secretário e Dr. Scheunert como tesoureiro. Deixou-
se para definir o diretor da comissão de ensino depois de iniciada
a atividade didática. Todos os presentes concordaram com o nome
"Associação Psicanalítica Alemã" (filiada à IPA), entre outros pro-
postos. Miiller-Braunschweig tinha a intenção de redigir uma "cir-
cular" aos membros da Sociedade Psicanalítica Alemã participan-
do a nova fundação. Contava-se com a possibilidade do ingresso na
DPV da Dra. Fuhge, da Sra. Schoeckel e eventualmente dos Drs.
Besold e Rollenbleck. À DPV deveria encetar sua atividade didática
tão rapidamente quanto possível e requerer a licença no conselho
municipal. Inicialmente, o plano da nova fundação seria guardado
em segredo. Numa carta do Conselho Municipal da grande Berlim,
de 20 de setembro de 1950, dirigida à DPV, consta: "A organiza-
ção pode exercer sua atividade no âmbito municipal da grande Ber-
lim a partir de 20 de setembro de 1950".

A primeira assembleia geral aconteceu em Berlim 6 anos mais
tarde, em 10 de novembro de 1956. Aos seis fundadores junta-
ram-se imediatamente cinco membros ordinários da antiga Socie-
dade Psicanalítica Alemã. Como resultado da atividade didática do
Instituto nesses anos, ingressaram um membro ordinário e cinco
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extraordinários, além de quatro externos, como extraordinários. Uni
dos membros ordinários morrera, a sra. Steinbach, e assim a DPV
compunha-se nessa época de treze médicos c sete não-médicos.
O número de candidatos médicos à formação era de dez, e o de
não-médicos, quatro. Nessa reunião elegeu-se um novo presidente,
pois Miiller-Braunschweig requisitara o seu afastamento por pro-
blemas de saúde. A nova presidência coube ao Dr. Scheunert, o se-
cretário foi o Dr. Richter e a orientadora da comissão de ensino-
a sra. Dráger. Os novos membros da DPV, formados pelo IPB;

eram: Dr. Richter, Dr. Auchter, Dr. Ehebald, Dr. Grodzicki, Df.
Seeberger, Sra. Goedecke, Sra. Schmidt e Sr. Maetze.

Nos primeiros anos, quem editou o programa do semestre foi
a Associação Psicanalítica Alemã, e a partir do semestre de verão
de 1953, passou a fazê-lo o Instituto Psicanalítico de Berlim. Quase
todos os membros davam aulas desde o início. Paralelamente, W.
Schoene representou, como professor convidado, a Etnologia e^ as
Ciências sociais em sua relação com a psicanálise aplicada, até o
semestre de inverno de 1954/55. Quando examinamos hoje os pro-
gramas semestrais daqueles primeiros anos salta aos olhos o con-
teúdo, que exprimia o arrojo e o interesse de cada um pela causa
da Psicanálise. Devemos renunciar a dar o número exato das ma-
térias dadas e dos nomes dos professores, porque só teria sentido
e se justificaria fazê-lo se pudéssemos apresentar a lista completa
— como no velho Zehn-Jahresbericht. Os fundadores da Associação
consideravam sua tarefa principal possibilitar uma real compreen-
são da obra completa de Freud. Nós lhes somos realmente gratos
por seu desprendimento pessoal, sua capacidade e a energia que de-
votaram à sua tarefa.

A partir do semestre de inverno de 1954/55, passou a ser
dado regularmente um Seminário sobre literatura psicanalítica con-
temporânea vinda do estrangeiro, que durava vários semestres.
Ich-Psychologie und Anpassungsproblem (A psicologia do ego e o
problema de adaptação) de Heinz Hartmann era oferecido para
uso interno em cópias mimeografadas. Versuch einer Entwicklungs-
geschichte der Libido (Investigação de uma história evolutiva da
libido) de Karl Abraham estava incluído desde o início como um
dos temas clássicos, sempre presentes nas aulas teóricas.

Uma época como a primeira fase de uma formação recente-
mente instituída em uma escola nova é naturalmente modesta e sem
grande efeito junto ao público. As análises didáticas e as supervi-
sões vão andando, assim como a formação teórica. Isso exige de
todos um dispêndio muito grande de tempo, que via de regra não
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ê reconhecido pelos que estão de fora. O grande número de sessões
por semana nas análises didáticas e as supervisões regulares, sempre
dadas individualmente no IPB, tomavam desde os primeiros anos
uma boa parte das horas de trabalho tanto dos professores e ana-
listas dos candidatos. Devido à baixa renda desses últimos, os hono-
rários cobrados pelas análises didáticas eram relativamente baixos,
embora representassem em dinheiro para cada analisando o mesmo
que hoje, e assim os analistas didatas renunciaram por muitos anos
a uma remuneração adequada.

Os professores do Instituto Psicanalítico de Berlim, desde 1950
até os dias de hoje, renunciaram espontaneamente à remuneração
por suas horas de aula dadas no curso de formação e todas as taxas
pagas por ouvintes e candidatos destinavam-se a cobrir os custos de
manutenção do Instituto. Além disso, desde a separação financeira
da DPV, em 1965, todos os membros e candidatos do IPB pagam
regularmente mensalidades que superam em dinheiro as contribui-
ções dos associados. Este princípio de auto-tributação, como cha-
mou Paul Kiihne num artigo para o Tagesspiegel* apoia-se num
costume do velho instituto, e resta a questão se pode ser conside-
rado apenas como uma "desadaptação" ao desenvolvimento eco-
nómico geral.

A maior parte das conferências e seminários realizava-se no
início dos anos 50 principalmente nas salas da Universidade Livre,
situada à rua Boltzmann em Dahlem, até que Múller-Braunschweig
teve de desistir de suas obrigações docentes por motivos de saúde,
em 1956. Os cursos de Múller-Braunschweig, em que a psicanálise
freudiana era dada sistematicamente ou em tópicos eletivos, perten-
ciam igualmente ao programa oficial de conferências da Universi-
dade Livre. O1 próprio Instituto Psicanalítico de Berlim constava
sempre dos cerca de trinta institutos psicanalíticos do mundo, inde-
pendentes da Universidade. A vinculação com a Universidade con-
sistia unicamente no fato de que "a administração da Universidade
teve a gentileza de ceder o uso de uma de suas salas para as confe-
rências da Associação Psicanalítica Alemã".

Em 20 de abril de 1956 o dr. Miiller-Braunschweig completou
75 anos e foi muito festejado por seus alunos e colegas. O Tages-
spiegel deu uma nota chamando-o de "revolucionário conservador",
e esta é a mais exata caracterização de sua pessoa.

s DER TAGESSPIEGEL número 6129 publicado em l de novembro de
1965: "Zu unbequem fiir das 20. Jahrhundert?" (Incómodo demais para
o século 20?). História da Psicanálise em Berlim.
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Nas comemorações do 100." aniversário de Freud, em 6 de
maio de 1956, realizou-se uma celebração oficial no plenário da
prefeitura Scõneberg, à qual seguiu-se uma festa na casa da co-
lega Werner, no dia 12 de maio, com a participação de membros,
candidatos em formação e seus cônjuges. Nessa comemoração, Mul-
ler-Braunschweig fez um discurso, contando os seus contatos pes-
soais e por correspondência com Freud. Lá ficamos sabendo que
ouviu falar pela primeira vez da Psicanálise em 1908, e em 1910
viajou para Viena para procurar Freud. Mas Freud "era um pouco
caro demais para mim, e indicou-me seu amigo e aluno Abraham".
Assim, em 1911, Miiller-Braunschweig foi fazer análise com Abra-
ham. Segundo suas próprias palavras, após entrar numa "contro-
vérsia de natureza pouco agradável" com Abraham, Freud escre-
veu-lhe que era especialmente importante para ele (Freud) que
Miiller-Braunschweig estivesse em bons termos com Abraham, e en-
trasse como membro da Associação Berlinense. Isto aconteceu de-
pois, por intermédio de Eitingon. Após sua morte em 12 de outu-
bro de 1958 — Cari Múller-Braunschweig morreu quatro semanas
depois de Felix Boehm — Scheunert e March fizeram uma apre-
ciação de sua personalidade e de sua atuação. Acredito poder afir-
mar, pelos seis colegas que estavam em análise didática com Miiller-
Braunschweig entre 1949 e 1951, que nenhum de seus analisandos
jamais percebeu qualquer traço do peso das resoluções prementes
que ele teve de tomar.

No semestre de verão de 1954, o Instituto organizou pela^ pri-
meira vez uma série de palestras sobre introdução à Psicanálise,
abertas a todos os interessados. Essa série de palestras se repetiu vá-
rias vezes e sempre teve boa repercussão. Do seminário inicial sobre
"Histórias de casos clínicos" surgiu, no semestre de verão de 1953,
a organização fixa do "Seminário técnico", cuja direção esteve pri-
meiramente a cargo de Miiller-Braunschweig e March, e no correr
dos anos passou a ser coletivamente dirigido por um grupo de cole-
gas experientes. As análises de criança estiveram representadas desde
o princípio. Por volta de 1957, os primeiros membros formados pelo
Instituto começaram progressivamente a participar dos cursos.

Até 1961, todos os exames finais e outras provas de todos os
candidatos em formação pela DPV — mesmo os de outras cidades —
eram realizados no Instituto Psicanalítico de Berlim, por ocasião da
reunião geral anual da Associação. As reuniões científicas da Asso-
ciação também tinham lugar no IPB, e os candidatos da diáspora
apresentavam seus casos clínicos nos seminários técnicos. Apenas com
a criação de outras sedes de formação em Hamburgo, Frankfurt e
Giessen, entre 1959 e 1962, é que as atividades de formação se des-
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locaram mais e mais para essas cidades. O ano de 1962 trouxe
a mudança longamente adiada em favor de uma descentralização fe-
derativa, já que as novas sedes de formação não mais precisavam
da ajuda do Instituto Psicanalítico de Berlim como "matriz" da As-
sociação Psicanalítica Alemã. Assim, em 1964, a direção da comissão
de ensino da Associação, após oito anos nas mãos de um membro
fundador berlinense, pôde ser passada a dois membros pertencentes
ao Instituto Sigmund Freud.

Desde 1950, trinta e quatro associados fizeram formação psica-
nalítica em Berlim; quatro outros colegas obtiveram parte essencial
de sua formação no IPB. Se tomamos os 5 membros fundadores
que ainda vivem, e mais o Dr. Kemper, vemos que dos 101 mem-
bros da DPV citados na lista oficial de 1969/70, 44 fizeram forma-
ção no IPB, fundado novamente. Sem considerar os 7 membros que
moram no exterior, a relação de 94 para 44 corresponderia a uma
parte de cerca de 43%.

Após completar a formação, 19 membros deixaram Berlim para
trabalhar em outros institutos da DPV. Esta é a maior taxa de saída
de um instituto de formação da DPV. Hoje encontram-se em Berlim
22 colegas, ou seja, cerca de 20% do total de membros da DPV.
A grosso modo, pode-se dizer que a DPV, hoje com 100 membros,
precisou de vinte anos para multiplicar-se por 10.

Em quase todos os semestres já havia um intercâmbio de pro-
fessores convidados entre os colegas do Instituto de Hamburgo; en-
tre 1964 e 1966 esse movimento intensificou-se com conferências
de psicanalistas estrangeiros de outras sociedades filiadas à IPA, prin-
cipalmente da Holanda, Áustria, Estados Unidos, Suíça, Suécia e
Inglaterra, mas também da Hungria e do Canadá. Ampliaram-se as-
sim os contatos internacionais dos membros e candidatos, que já
ocorriam através das bienais da Associação Psicanalítica da Europa
Central e da participação em congressos internacionais de Psicaná-
lise. No ano de 1960, o Instituto Psicanalítico de Berlim organizou
a segunda bienal e comemorou o décimo ano de seu renascimento.
Apareceu o primeiro volume dos "Anais de Psicanálise", que haviam
sido planejados como publicação permanente na assembleia geral
de 22 de fevereiro de 1959.

No verão de 1962 soube-se que, numa das repartições do Senado
para assuntos de saúde, havia planos de fundar um "Instituto de
Psicanálise" estatal, como parte do assim chamado plano cultural
de Berlim. Nesse instituto, porém, não estaria representada a Psica-
nálise de Freud. O desenrolar dessa tentativa paradoxal pode ainda
hoje ser muito instrutivo. Finalmente, na reunião do Senado de 12
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de novembro de 1963, o projeto foi considerado inadequado, c, con-
sequentemente, abandonado.

A partir dos seminários de anamnese, retomados no inverno de
1963/64 e ligados às consultas dos pacientes, desenvolveu-se depois
de 1966 o departamento policlínico do Instituto, baseado na tradi-
ção do primeiro Instituto. Podemos afirmar que no correr desses
anos, o número médio de pacientes tratados pelos membros do Insti-
tuto compreende de 170 a 200 psicanálises, cerca de 50 psicotera-
pias analiticamente orientadas e cerca de 10 análises de crianças.
Desde os primeiros anos, um grande número de membros e candi-
datos, como colaboradores especializados em Psicanálise, têm-se co-
locado à disposição do departamento de saúde, das clínicas univer-
sitárias c dos conselhos de educação.

Talvez devamos dar um destaque especial às noites de dis-
cussão com juristas e médicos berlinenses que se realizaram no Insti-
tuto, um tanto informalmente, entre 1961 e 1966. Após as confe-
rências, havia debates com juizes e advogados, médicos do serviço
público e especialistas em medicina social do Departamento Federal
de Seguros dos. Empregados (Bundesversicherungsanstalt fiir An-
gesíellte) sobre temas clínicos e teóricos do âmbito geral da Psica-
nálise e sua aplicação. O número de participantes oscilava entre
30 e 70 pessoas. Nossas experiências passadas se mostraram muito
fecundas para os ciclos oficiais de aperfeiçoamento para juizes, pro-
curadores e advogados públicos organizados em conjunto pelo se-
tor de Justiça e o IPB e que vêm se realizando regularmente
desde 1968. Mais tarde será necessário fazer um relato mais deta-
lhado das experiências nesse trabalho de aperfeiçoamento quo, desde
o início, dá um acompanhamento ativo e continuado aos partici-
pantes. Esse trabalho, inaugurando uma eficaz cooperação da Psica-
nálise com as autoridades da Justiça em Berlim, apresenta um mo-
delo para a Alemanha que, depois da recomendação explícita da
11. Deutschen Richterakademie (ll.a Academia Alemã de Juizes),
em março de 1970, provavelmente será reproduzido em outros lu-
gares. Para os psicanalistas que dela participam, essa experiência
significa apenas uma retomada dos anseios do antigo Instituto, onde
Franz Alexander e Hugo Staub empreenderam pela primeira vez
numa comunidade de trabalho criminalístico a tentativa de, através
da Psicanálise, familiarizar os homens da Justiça com a psicologia
inconsciente daqueles que cometem delitos.

No verão de 1964, alunos de Psicologia e de Medicina pediram
que se organizasse um curso de introdução à Psicanálise. Em alguns
círculos de alunos havia um interesse muito grande, e a Universi-
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dade na época não oferecia nada no género. Desta iniciativa dos
alunos surgiu um curso de quatro semestres, do qual participaram
estudantes que nos últimos anos vinham se dedicando de maneira
especial à polémica entre Psicanálise e Marxismo ou Socialismo.

Mais ou menos ao mesmo tempo, o Instituto Psicanalítico de
Berlim organizou em suas dependências um ambulatório policlínico
para estudantes, que já existia de modo semelhante na Universidade.
Alargou-se assim a atividade policlínica do Instituto, de modo a
dar atendimento a um número crescente de pacientes neuróticos.
Hoje a Policlínica tornou-se uma sólida instituição dentro do Insti-
tuto, sempre sob a direção médica de um de seus membros.

O semestre de inverno de 1964/65 marcou o início de dois
novos seminários estáveis, que vêm-se realizando ininterruptamente
desde então, em ciclos quinzenais, sempre sob a mesma direção. No
"Seminário de Literatura", obras da literatura universal são psicanali-
ticamente interpretadas. No "Seminário de Pós-Graduação", os mem-
bros mais novos se reúnem de quinze em quinze dias para trocar suas
experiências sobre a terapia psicanalítica individual. Na Univer-
sidade Livre, quatro colegas do Instituto estão atualmente dando
palestras e seminários.

Adendo

Como se vê, a história volta a se escrever do mesmo modo que
antes. O passado. . . e continua o mesmo.

Como riria / choraria disto (e com isto) o velho e sabido Freud.

C.S.K.

fí •
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APÊNDICES

Apêndice I

Quando se lêem declarações dos psicanalistas alemães, depois
da guerra, sobre o período nazista, ouve-se, invariavelmente, dizer
que ignoravam o que se teria passado na Alemanha. Não tive acesso
a nenhuma declaração de um psicanalista que tivesse justificado sua
atitude por ter tido medo, por exemplo.

Todos alegam desconhecimento "do que aconteceu". O que não
é admissível para os discípulos do saber fundado por Freud. Sem
se estender demasiado, pelo menos desde 1934 o próprio Freud já
sabia da existência dos campos de concentração (Max Schur, La mort
dans Ia vie de Freud, trad. Gallimard, Paris, 1975, p. 540).

Os psicanalistas, como grupo profissional, não podiam ignorar
aquilo que se discutia abertamente em Congressos de Psicologia (ver
o ensaio de Ulfried Geuter, "Der 13. Kongress der Deutschen Gesel-
Ischaft fiir Psychologie 1933" em Psychologie und Gesellschaftkrítik,
12, Giessen, 1979). Como não desconheciam a eliminação física dos
aleijados desde 1933, na Alemanha (Wolfgang Hantel, "Die Elimi-
nierung der Behinderten und die Ausríchtung der Psychologie im Hi-
tler-Faschismus — ein historisches Paradigma", em Psychologie. . .
op. cit.).

Ler-se-ão agora extratos da lei pública sobre esterilização, "Lei
de 14 de julho de 1933, para a prevenção de uma descendência here-
ditariamente doente", documento público e oficial. Será que também
este, os psicanalistas alemães e europeus desconheciam?
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LEI SOBRE A ESTERILIZAÇÃO

Art. l — l) Toda pessoa hereditariamente doente deve ser
incapacitada de procriar se, a partir das experiências da ciência
médica, pode-se esperar com uma forte probabilidade que seus
descendentes sejam portadores de alguma tara hereditária física
ou mental grave.

2) No sentido desta lei, sofrendo de qualquer das afec-
ções seguintes será considerada hereditariamente doente:

A) Fraqueza mental congénita.
B) Esquizofrenia.
C) Loucura circular (mania depressiva).
D) Epilepsia hereditária.
E) Dança de São Guido hereditária (clorada de Huntington).
F) Ceguez hereditária.
G) Surdez hereditária.
H) Qualquer deformação hereditária grave.

3) Pode-se também esterilizar toda pessoa tomada de alcoolis-
mo grave.

Art. 2 — l) A pessoa que, nos termos da lei acima, deva ser
esterilizada, fica habilitada a fazer ela própria a solicitação. Se
não for responsável por seus atos, ou declarada legalmente ir-
responsável por debilidade mental, ou se tiver menos de dezoito
anos, é o seu tutor legal que estará habilitado a fazer a solici-
tação, sob reserva do acordo da jurisdição de tutela. Em outros
casos de responsabilidade restrita, a solicitação deve ser acom-
panhada do acordo do responsável legal do interessado. (...)

Art. 3 — Ficam igualmente habilitados a solicitar a este-
rilização:

1) O médico-funcionário;
2) Os internos de um hospital, de um asilo ou de uma casa
de correção, o diretor deste instituto.

Art. 5 — A autoridade competente para a decisão é o
Tribunal de saúde hereditária (Erbgesundheitsgericht) do dis-
trito do solicitante.
Art. 7 — l) Os debates do Tribunal não são públicos.
2) (...) Os médicos, testemunhas ou peritos devem denun-
ciar sem consideração pelo segredo profissional. As autorida-
des judiciárias e administrativas, assim como os hospitais de-
verão fornecer informações a pedido do Tribunal.

Art. 8 — O Tribunal decidirá, de acordo com sua livre con-
vicção, após ter estudado os resultados e as conclusões da inves-
tigação. Após discussão, o veredito será dado por voto oral
pela maioria.

Art. 12 — 1) Se o Tribunal ordenou a esterilização, esta deve
ser executada mesmo contra a vontade da pessoa interessada,
na medida em que a solicitação não foi feita unicamente por
ela.

Art. 15 — 1) Toda pessoa participando do processo judicial
ou da intervenção estará obrigada pelo segredo.

C.S.K.
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Apêndice II

A grande maioria dos teóricos procura pensar os fascismos como
uma teoria da totalidade. Num determinado momento algo acontece
e — plim, plim — surge o regime fascista. A melhor saída é atribuir
tudo ao Estado (quer como fenómeno social novo, quer como ma-
nifestação fenomcnica de outros fenómenos que não se evidenciam
imediatamente), como seu centro organizador exclusivo.

Se o Estado é que organiza a possibilidade da ascenção fascista,
termina-se por entender os fascismos unicamente desde um centro.
A leitura deste livro desmente estas teses, vigorosamente.

As concepções totalizantes se desinteressam dos pequenos acon-
tecimentos concretos. E quando um psicanalista os elabora e orga-
niza desde um centro único, parece que estamos diante de um delírio.
Isto é, uma linguagem com achados geniais mas que fracassa sempre.

É o que faz um psicanalista lacaniano. Comparando o fascis-
mo com o despotismo, Dólar diz que temos inicialmente a história
de um nome, o nome do déspota (Mladen Dólar, "Prolégomènes à
une théorie du discours fasciste" in Analytica, volume 33, Navarin,
Paris, 1983). "E que este nome seja capital, pode-se prová-lo pelo
absurdo: o acontecimento indiscutivelmente mais decisivo na vida de
Hitler aconteceu treze anos antes do seu nascimento, quando o seu
pai trocou o sobrenome familiar, Schichklgruber. por Hitler. Imaginai
as massas gritar: Heil Schicklgruber." "A presença do déspota se faz
sentir por um escrito, por um sinete — 'letra volante', 'significante
despido de sentido' ". Pois o Fuhrer não escreve, e é isto que o ca-
racteriza: dita seu livro na prisão, jamais escreve uma linha. E os
aspectos económicos do Nazismo? "É certo que o Fuhrer não quer
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saber nada dos assuntos económicos (e, de fato, nada sabe deles).
Mas nào se dá ao gozo enquanto os outros governam, ao contrário,
vive uma vida de ascese para o único emprego digno de um mes-
tre: o de guerreiro".

Poderia continuar. Mas imaginar que se faz um déspota pela
troca de sobrenome e pela ressonância do nome, ou que os chefes
fascistas da América do Sul só se interessam pela guerra e não por
suas fortunas pessoais, que regimes fascistas se instauram sem ex-
pansão vital dentro e fora do espaço de sua instalação!!! Bem, tais
teses pertinentes e cêntricas têm interesse teórico pois tornam inteira-
mente desnecessário perguntar sobre o fascismo psicanalítico. O1 fas-
cismo estaria por toda parte, menos na Psicanálise. . . Bem, enfim, é
isto. Acho que Bergman (O ovo da serpente) nos ensina mais sobre
o assunto dos micro aparelhos de poder que um grande número de
teorias.

Toda teoria ampla tem ainda capacidade de nos ensinar, quando
apela para análises concretas (ver, por exemplo, Nicos Poulantzas,
O Estado, o Poder, o Socialismo, Graal, Rio, 1981, especialmente a
"Primeira parte", "A materialidade institucional do Estado"). Mas
o leitor deste livro já aprendeu que pouco saberia das relações de
Psicanálise e Nazismo, se estas não passassem por dados e elabora-
ções concretas.

Vejamos, através da elaboração de um jovem historiador, como
algumas linhas teóricas pensam os fascismos.

C.S.K.

SAMY KATZ

Um conceito de Fascismo

"Mais vale temer a fome
que os de barriga vazia.
Mais vale temer as sombras
que a claridade do dia".

BERTOLT BRECHT

O presente texto tem por finalidade explicitar o raciocínio de
alguns autores nas suas tentativas para elaborar um conceito de
fascismo.
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Um estudo comparativo dos diversos textos escolhidos, tendo
por base a análise realizada por Leandro Konder,1 possibilitou um
levantamento das questões comuns e das diferenças, bem como das
posições pessoais de cada autor.

Este procedimento não gerou apenas a formulação de um con-
ceito de fascismo posto que isso seria demasiadamente abstrato. Pelo
contrário, ele permitiu a caracterização e a compreensão do fas-
cismo e partir do seu surgimento e do modo "como foi interpretado
ao longo do processo em que foi amadurecido"2 das suas origens &
bases filosóficas,3 de seus "elementos estruturais"4, ou constitutivos/'
como também da crítica ao próprio conceito. °

O primeiro problema que surge em quase todas as tentativas
para se conceituar o fascismo é de modo geral, terminologia).

Fascismo é um termo lançado pelos próprios fascistas — mais
especificamente por Mussolini — consagrado pelos estudiosos e uti-
lizado por políticos, religiosos, etc., e pelo povo em geral. Esta utili-
zação suprimiu — como não poderia deixar de ser — um certo ca-
rater científico da palavra.

Por exemplo, devido a seu caráter ofensivo, o termo "fascista"
tem sido usado, sem o devido rigor científico, como arma na luta
política. A esquerda muitas vezes, serve-se dele como "epíteto inju-
rioso" contra as forças de direita. 7 Estas, por sua vez, aproveitando-
se justamente do uso que dele se faz na linguagem corrente, ou seja,
de estendê-lo a todos regimes de inspiração semelhante aos da Itália
fascista e da Alemanha hitlerista,8 sugerem aproximações entre o re-
gime soviético por um lado e as "ditaduras fascistas" por outro.

Percebe-se então, que o fascismo é um termo polémico e que
seu conceito possui um significado diretamente político. Por isso, o
primeiro passo de cada autor é delimitar histórica, temporal e mesmo

1 Introdução ao fascismo, Graal, RJ, 1979.
2 idem, p. 27.
3 George Sabine. História das teorias políticas, p. 850 ss. Fundo de Cul-
tura, SP. 1964.
* Franz Gress. Diccionário de Ciência Política, — Revista dei Occiden-
te — Madrid — 1982 p. 276 ss. — "Elementos estructurales dei complejo
dei fascismo".

Jean Touchard (org.) História das ideias políticas, Europa-Amé-
rica, Lisboa. 1976. p. 109 ss.
5 William Ebenstein. Los ismos políticos contemporâneos, p. 19 ss.
Ariel, Barcelona, 1975.
8 Ernst Noite. El fascismo en su época, p. 5 ss. Península, Madrid, 1967.
7 Leandro Konder. Op. cit., p. 4.
8 Jean Touchard. Op. cit., p. 108.
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fisicamente o fascismo pois só a partir dessa delimitação ele poderá
caracterizá-lo devidamente.

Propondo uma interpretação do fascismo com a clara finalidade
de inocentar o capitalismo, ou melhor, o capital financeiro de sua
formação, William Ebenstein,0 ccmpara-o com o comunismo, usando
para isso o conceito de Totalitarismo desenvolvido1" a partir da rea-
tivação dos sentimentos anti-comunistas no Ocidente com a "guerra-
fria".

A ideia de que tanto o fascismo quanto o comunismo possuiriam
um espírito revolucionário é o primeiro argumento para aproxima-
ção dos dois. Assim, como o comunismo era a revolução vermelha, o
fascismo seria a "revolução marrom".11

Porém, como ressalta o autor, "enquanto o comunismo é a forma
de totalitarismo tipicamente ligada a povos pobres e subdesenvolvi-
dos, o fascismo é a forma de totalitarismo que aparece em nações
mais ricas e tecnicamente mais avançadas". O comunismo seria a
forma totalitária de industrializar uma sociedade atrasada.12

Apesar desta diferença, tanto o fascismo quanto o comunismo
necessitam de uma segunda condição essencial: o apoio popular. No
caso do comunismo a afirmação é clara. O fascismo por sua vez, se
apoia não somente em uma classe social mas sim "em todos os gru-
pos sociais":13 os industriais ricos e os latifundiários o apoiam na es-
perança de livrarem-se dos sindicatos livres; a classe média o faz ante
o temor de unir-se ao proletariado; os trabalhadores juntam-se a estes
na busca de melhores condições e "há todavia que contar os nacio-
nalistas que cada país tem, que são vulneráveis a toda promessa de
conquista e império".14

* É interessante iniciarmos pelo professor William Ebenstein, devido
as divisões por ele efetuadas para seu estudo: fascismo e comunismo na
ideologia totalitária e capitalismo e socialismo na democrática. Por
outro lado, seus pontos de vista são radicalmente opostos aos dos outros
autores relacionados, que não partem absolutamente do conceito de
totalitarismo.
10 Segundo Leandro Konder, é Hannah Arendt que dá o apoio teórico
mais consistente para uma crítica ao fascismo baseada no conceito de
Totalitarismo: As origens do Totalitarismo (1951) — op. cit. p. 70.
11 "El comunismo fue Ia primera revolucion importante dei siglo XX
contra Ia forma de vida liberal. El fascismo fue Ia segunda". William
Ebenstein. — op. cit. p, 183.
!2 idem, p. 185.
13 idem, p. 189.
w idem, p. 190.
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Esta fundamentação do fascismo em "todos os grupos sociais"
é uma de suas grandes debilidades e leva a inexistência de uma de-
claração de princípios autoritária".15 Pelo contrário, ela implica fazer
promessas as mais contraditórias para satisfazer todos que a ele ade-
riram.16 Não se deve imaginar entretanto — e Ebenstein não men-
ciona isso — que o fascismo atendia a todos os grupos que o apoia-
vam: "a hegemonia no movimento fascista cabia, de fato à burguesia
industrial" (Giulio Aquila).17

O autor levanta os aspectos constitutivos do fascismo para acei-
tá-lo e aplicar o concetio na tentativa de caracterizar como tal todos
os sistemas que lhe interessam. A caracterização feita é bastante am-
pla e abrange tanto aspectos "ideológicos como aspectos institucio-
nais".

Em primeiro lugar, o autor considera a "desconfiança na razão"
como a ação mais significativa do fascismo. Segundo ele, o fascismo
é "francamente antiracionalista, desconfiando da razão nos assuntos
humanos e reforçando os elementos irracionais, sentimentais e incon-
troláveis do homem; fanático mais que reflexivo, e dogmático mais
que mentalmente aberto; cada regime fascista cria seus tabus (tais
como raça, império e chefe) que devem ser aceitos e não podem ser
analisados criticamente."18 Por esta análise, o autor considera que os
estados comunistas têm o tabu do marxismo-leninismo, um conjunto
de verdades últimas que não podem ser discutidas.

Em outros aspectos também, o autor vê semelhanças entre o fas-
cismo e o comunismo: considera que ambos são racistas e imperia-
listas, tendo como exemplo as apropriações de terras estrangeiras fei-
tas pela URSS no após-guerra e o uso do argumento raça e cor pela
China na "sua luta pela supremacia do mundo comunista"; considera
que ambos possuem um "código de conduta baseado na mentira e
na violência" e exemplifica isso através das relações entre os ho-
mens dentro do III.0 Reich e deste com as outras nações. Como prova
desta prática na União Soviética, ele fala nos campos de trabalho
forçado e na "institucionalização dos assassinatos em massa".

15 idem, p. 196 — "el fascismo (...) no tiene una declaración de prin-
cípios autoritária como Ia que tiene el comunismo".
1(J "II nostro programa è simplice: vogliamo governare 1'Italia" —
Opera Oninia volume XVIII, p. 416 — citado por Leandro Konder,
op. cit., p. 33.
17 idem, p. 36 e 37 — essa ligação capital-fascismo é evitada por
Ebenstein.
18 William Ebenstein, op. cit. p. 197.
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Ainda os aspectos oposição ao direito e à ordem internacionais,
o de governo por uma elite e da negação da igualdade básica de todos
os homens são apresentados pelo autor como constituintes do fascis-
mo, ou com suas palavras "elementos principais de sua ideologia".19

Contudo o elemento essencial para compreensão e para a pró-
pria elaboração do conceito de fascismo de Ebenstein, é o tota-
litarismo.20

A grande diferença entre as muitas ditaduras, que ocorrem no
mundo e o fascismo é que nelas o princípio autoritário aplica-se so-
mente ao governo. Segundo o autor, "se o povo não produz distúr-
bios políticos e não interfere com o governo do ditador e sua cama-
rilha, pode ir levando sua vida mais ou menos livremente". O fascis-
mo, porém emprega a violência e a autoridade em toda classe de
relações sociais, sejam ou não políticas.

As relações familiares esclarecem este princípio de autoridade:
as mulheres por serem incapazes de usar armas, são "automaticamente
cidadãs de segunda categoria e devem ser excluídas das posições de
chefatura no governo ou no partido". A Alemanha nazista demons-
trou o seu total desprezo pelas mulheres, no "ridículo oficial a que
se submeteu o matrimónio como um falso preconceito judaico-
cristão e ao incitamento às mulheres alemãs para que dessem filhos
à pátria fora do casamento."21

O autoritarismo permeia, nos regimes fascistas, todas as insti-
tuições. As escolas por exemplo, foram feitas para ensinar obediência
e disciplina aos meninos e atividades domésticas às meninas.

O fascismo é totalitário em seus objetivos: controlar a vida hu-
mana em todas suas fases, sejam políticas, ou não. Entretanto, ele
é também totalitário em seus meios: "usará qualquer forma de coa-
ção, desde a ameaça verbal até o assassinato em massa para conse-
guir seus fins".

Pode-se dizer inferindo, que: o fascismo é a organização totali-
tária do governo e da sociedade através da ditadura de um só partido
intensamente nacionalista, racista, militarista e imperialista. É um
movimento popular produto de sociedades pós-democráticas e pós-
industriais mas não é resultado direto da depressão económica.28

O conceito de Ebenstein não limita o fascismo aos regimes de
Hitler e Mussolini. Segundo ele o caso japonês durante a guerra, o

w idem, p. 196 — "no es demasiado difícil numerar los elementos
principales de su ideologia".
20 idem, p. 202 — "el fascismo es totalitário."
21 idem, p. 203.
22 idem, p. 183, 184 e 188.



caso argentino — o Peronismo — e o Stalinismo foram também mo-
vimentos fascistas.

O conceito ganha uma grande abrangência por não ser limitado
temporalmente como fazem Franz Gress e outros, como veremos
mais adiante. Perde, portanto, profundidade. Por outro lado, a equi-
paração feita com o comunismo é imprópria e improcedente visto
que não leva em conta o valor moral e intelectual do comunismo.

Uma oposição veemente a este ponto de vista encontra-se em
George H. Sabine e Jean Touchard. Diz o primeiro: "Lenin e Tro-
tsky foram indubitavelmente fanáticos, mas também homens de con-
vicções e parte de uma longa tradição de erudição marxista e política
partidária. Demais disso, as realizações do comunismo na Rússia fo-
ram geralmente construtivas (...). O campesinato analfabeto foi
transformado em povo educado, possuidor de alto nível científico.
Nenhum julgamento análogo pode ser feito sobre o fascismo na Itá-
lia ou o nacional-socialismo na Alemanha".23 Menos enfático, escreve
Jean Touchard: "O emprego da palavra totalitarismo tem como efei-
to — e talvez para alguns represente uma finalidade — mascarar as
diferenças que se encontram na própria essência dos regimes (comu-
nista e fascista) e de sugerir certas aproximações nem sempre con-
vincentes".21

Além disso, ambos expressam a preferência em usar.os termos
fascismo para a Itália e nacional-socialismo para a Alemanha limitan-
do seu conceito de fascismo — aí genericamente falando — a estes
dois regimes.25

Os autores limitam então historicamente o conceito ao tempo, ao
espaço e às condições em que se desenvolveram o fascismo e o na-
cional-socialismo (vale manter essa separação). As ideologias autori-
tárias que surgiram depois da guerra não devem ser consideradas como
fascismos segundo o modelo tradicional.

Para se entender o conceito de fascismo proposto pelos dois au-
tores, faz-se necessário elaborar, a exemplo de seus raciocínios, um
levantamento de suas bases filosóficas e de seus principais elementos.

Quanto ao primeiro ponto, é importante ressaltar que "as suas
chamadas filosofias constituíram mosaicos de antigos preconceitos.

23 George H. Sabine — op. cit. p. 847.
24 Jean Touchard — op. cit. p. 108.
25 idem — p. 120 e 121 — "o franquismo é profundamente diverso do
fascismo italiano" — "seria sem dúvida exagero, a despeito de algumas
analogias, o fato de se considerarem fascistas, no sentido exato do ter-
mo, certos agrupamentos cujas tendências profundas eram conserva-
doras".
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reunidos sem consideração, pela verdade ou a coerência, e que apela-
vam não para objetivos comuns, mas para temores e ódios, gerais.
Tanto Hitler como Mussolini evitaram qualquer clara e direta decla-
ração de política por quanto ela teria indubitavelmente repelido algum
grupo que desejavam atrair".20 Portanto, eles apelaram para força
de argumentos de caráter geral sem comprometimentos com classes
sociais: nação, estado, "volk", etc.

É interessante notar, como observa Sabine, que o "nacionalismo
era o único sentimento que encerrava capacidade de atração geral".
E a associação do novo conceito de nação, a ideia de pertencer à
comunidade popular (Volksgemeinschaft) com a ideia do "verda-
deiro socialismo" permitiria "desenvolver todos os recursos coopera-
tivamente se os desperdícios e o atrito da luta de classes fossem
eliminados e com a distribuição justa do produto nacional entre o
capital e o trabalho". Por mais incoerente que isto possa parecer, o
socialismo cooperativo atraiu pequenos lojistas e empregados mal pa-
gos ao passo que o nacionalismo atraiu os grandes industriais e ho-
mens de negócios.27 É o velho sonho político de prometer tudo a
todos.

Ora, "uma vez que sobre fundamentos racionais essa política era
totalmente irrealista, deveria ela elevar a intuição e a vontade acima
da inteligência".28 Em suma, dever-se-iam considerar justificadas por
si mesmas a vontade e a ação.

Encontra-se aí então, o irracionalismo como primeira caracterís-
tica a ser levantada no movimento fascista.

Decorrente ainda dessa "proposta filosófica" do fascismo ex-
traímos mais duas características: 1) a elevação do Estado como cria-
dor da nação, "conferindo vontade e por conseguinte, vida real a um
povo tornado consciente de sua coesão moral"29 e a equiparação de
seu poder ao poder do partido fascista 30 ou seja, a captação do poder
total e absoluto. Só assim o Estado poderia pôr em prática seu obje-
tivo: "Ser instrumento dos fortes e garantia dos fracos"; 2) a afir-
mação da desigualdade entre os homens como "fecunda e útil" aos
próprios seres humanos. É o aparecimento em primeiro plano do te-
ma das elites. As elites passam a ser justificadas em primeiro lugar,
pela necessidade de sua existência para governar e conduzir — o lí-

28 George H. Sabine — op. cit. p. 847.
w idem — p. 848 ss.
2« idem — p. 849.
as idem — p. 881.
só idem — p. 860 — "Tudo para o Estado; nada contra o Estado;
nada fora do Estado".
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der está à frente da elite, ele é o responsável por todos, inclusive pela
elite 31 e em segundo, pelo supramencionado conceito de Estado. O Es.
tado "que fundiria as classes numa única realidade económica e mo-
ral". Ou seja, nivelaria-se a sociedade a partir da elite superior, visto
que esta não se fundiria com os mais fracos.

Recapitulando as características do fascismo e do nacional-
socialismo temos: 1) O irracionalismo, o "primado pela ação",32 2)
O Estado forte, absoluto; 3) a desigualdade entre os homens, as eli-
tes, o líder carismático. Entretanto, o que obriga os autores a con-
servar essa dupla denominação para designar o fascismo — aí tomado
genericamente — são duas características diferentes que, ao contrário
do que poderia parecer, facilitam a sua conceituação.

Quanto ao fascismo italiano, sua particularidade é o corporati-
vismo. É importante destacar que esta teoria é anterior ao advento
do fascismo: "Significava apenas que as indústrias deviam ser cor-
porações independentes, dirigidas em conjunto por operários e pro-
prietários, os quais deviam negociar acordos salariais sem recorrer a
greves ou lockouts"33. Na Itália, esse esquema consistia em sindica-
tos verticais que agrupavam empregados e empregadores organizados
local, regional e nacionalmente e de corporações horizontais da mes-
ma forma organizadas. O sistema culminava na Câmara das Corpo-
rações. Teoricamente, os sindicatos eram autónomos e a Câmara fun-
cionava livremente. Porém, como o objetivo desse sistema era o con-
trole político total da economia, tanto a classe patronal quanto os
trabalhadores perderam a liberdade de associação e a independência
de ação. O controle, o verdadeiro poder de decisão permanecia "nas
mãos de pessoas nomeadas pelo governo (ou pelo partido, o que equi-
valia à mesma coisa), pessoas essas em geral muito mais próximas
da administração do que do trabalho". O único benefício recebido
pelos trabalhadores, segundo Sabine, foi o pleno emprego, mas que
em conjunto obteve menor parcela dajrenda nacional.84

31 idem — p. 865 — o líder se altearia em direção às alturas como
forte e majestosa árvore nutrida por milhares e milhares de raízes".
32 Jean Touchard — op. cit. p. 109.
-3 George H. Sabine — op. cit. p. 880.
34 idem, p. 880 — Apenas para efeito de comparação: "na Alema-
nha, a frente trabalhista era uma das divisões do partido, organizada
por ocupações apenas para fins administrativos. A filiação era com-
pulsória, abolindo-se os sindicatos por categorias profissionais. Por isso
mesmo, a Frente Trabalhista não fingia interessar-se em promover ne-
gociações coletivas. Os salários eram revisados por administradores tra-
balhistas nomeados pelo governo".

l

Por outro lado, o que diferencia o nacional-socialismo são as
suas doutrinas sobre espaço vital (Lebensraum) e sobre povo e
raça — tradução imperfeita de Volk und Rasse.35 O uso da pala-
vra raça foi feito para fortalecer o orgulho nacional. O racismo
nacional-socialista foi sobretudo anti-científico, anti-liberal, imperia-
lista e antisemita. Sua refutação científica foi impossível na medida
ern que suas teorias foram fundamentadas sobre dogmas populares e
sob a "vontade de crer". Esta teoria comporta três ideias principais:
1) existiriam três tipos de raças: a raça criadora de cultura ou ariana;
a raça portadora de cultura que poderia arianizar-se e as raças destrui-
doras de cultura, em especial a judaica; 2) todo progresso social
realizar-se-ia através da luta pela sobrevivência, na qual os mais aptos
sobreviveriam; 3) a hibridização pela mescla de duas raças resultaria
na degeneração da raça superior. Essa teoria teve também três conse-
quências: 1) encorajou uma política geral de crescimento populacio-
nal, ao mesmo tempo que se insistiu na necessidade de expansão ter-
ritorial da Alemanha; 2) ensejou uma legislação que se destinava a
impedir a transmissão de doenças hereditárias que levou, na prática,
ao extermínio dos excepcionais físicos e mentais; 3) legislação anti-
judáica com a finalidade de manter a pureza racial.

O que na verdade aconteceu com isso, foi uma "transmutação
de ódios, rancores, ressentimentos e antagonismos de classe no re-
ceio de um único inimigo tangível: o temor do marxismo judaico, o
medo de uma conspiração israelita, o ódio ao domínio exercido pelos
judeus sobre as grandes empresas, etc. Além desse expediente para
unificar a sociedade germânica, deve-se acrescentar "o fato de que as
propriedades dos judeus representavam substanciais recursos para os
cofres do partido". O anti-semitismo mal distinguia-se da crença na
superioridade alemã em relação a poloneses, tchecos e russos. A teoria
do espaço vital nada mais é por conseguinte, do que uma decorrência
das teorias racistas para canalizar os esforços do povo para um obje-
tivo bélico.80

Levantadas as semelhanças e ressaltadas as diferenças pode-se
concluir que: o fascismo é um movimento de massas, que se nutriu
da desmoralização social e económica decorrente da guerra, consti-
tuindo uma ditadura política baseada num único partido com maqui-
naria coercitiva própria que ignorou os meios parlamentares de deli-
beração e fez uso de expurgos como instrumento político de ação.

85 Título do capítulo XI do tomo primeiro do Mein Kampf de Adolf
Hitler — p. 212 a 248 da tradução portuguesa publicada em 1973 pelas
edições Afrodite.
38 George H. Sabine — op. cit. — p. 866 ss.
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Mostrou-se em filosofia, totalmente dogmático, usando o racismo e
induzindo a um estado de espírito semelhante ao fanatismo religioso.
Considerando a sociedade como um foro de luta pela dominação viu
a política apenas como expressão de poder.

Apresentam-se agora dois autores que reforçam a posição de
Sabine e Touchard, colocando o fascismo exclusivamente dentro do
período entre as duas guerras mundiais; são eles: Ernst Noite e
Franz Gress.3T

Segundo Leandro Konder, contudo,, eles "expulsaram o conceito
da história que está sendo feita em nossos dias, obrigaram-no a exilar-
se no passado".38 Apesar de serem inegáveis suas contribuições para
a historiografia mundial, eles "acabam contribuindo para confundir
e desarmar as forças antifascistas, levando-as a não poderem identifi-
car claramente as dimensões mundiais com que o fenómeno fascista
pode reaparecer, modificado, em nossa época, no interior do capita-
lismo monopolista do Estado".39

A primeira limitação que os autores fazem é temporal. O fas-
cismo possui sua época (o que justifica bastante o título do livro de
Ernst Noite), está situado entre a primeira e a segunda guerra mun-
dial. A segunda limitação é espacial: apesar de ter havido uma di-
fusão de movimentos fascistas nacionais na Europa "só na Itália e na
Alemanha teve lugar a instauração autónoma de um Estado fascista".40

De acordo com Ernst Noite, não se apresentam dificuldades
para caracterizar a semelhança entre o Nacional-socialismo e o fas-
cismo, apesar de que a análise de "fatores individuais indique quase
tantas diferenças quanto semelhanças"41 visto que suas origens são
contemporâneas mas independentes entre si.

Para compreensão do fascismo ele propõe uma visão da totali-
dade 42 e para isso faz uso das características inerentes ao fascismo,
ou melhor, a todo fascismo: 1) Todo fascismo foi em sua época sem-
pre "nacional-fascismo — é o nexo entre nacionalismo e socialismo";
2) o anti-semitismo esteve presente em todo movimento fascista, em
maior ou menor grau; 3) houve um enlace de tendências particula-

37 Tendo em vista o caráter resumitivo do trabalho de Franz Gress
e sua perfeita identificação com a obra de Ernst Noite, usaremos so-
mente os seus conceitos que são muito elucidativos.
38 A esse respeio veja Adam Schaff, História, e Verdade — Editora
Martins Fontes — SP, 1983.
89 Leandro Konder — op. cit. p. 107 e 108 — os comentários refe-
rem-se a Ernst Noite e a um fascistólogo italiano chamado Renzo De
Felice.
•*° Franz Gress — op. cit. p. 275.
41 Ernst Noite — op. cit. p. 319.
42 idem — p. 34.
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rés e universais, como por exemplo, no caso do nacional-socialis-
mo, o que é raça senão povo que tenha consentido em uma pseudo-
universalidade histórica por meio da mais radical particularização?,48

4) as relações entre os diversos regimes fascistas — a simpatia por
estes amigos nunca deixou esquecer que eles eram representantes de
um' nacional-soeialismo inimigo; 5) foram movimentos das classes
médias; 6) o objetivo é comum a todos fascismos: "uma ditadura
de restituição nacional, despotismo de conquista de espaço e des-
potismo de salvação mundial".44

Segundo as características apresentadas, o autor considera que,
nem o antiparlamentarismo, nem o anti-semitismo são adequados
para construir um conceito (critério ou juízo) do fascismo.

Seria o fascismo* então "um anti-marxismo que pretende des-
truir o inimigo por meio da formação de uma ideologia radical-
mente oposta e não obstante próxima, de métodos quase idênticos
e sem embargo com características próprias, porém sempre no mar-
co insubstituível da afirmação nacional e da autonomia".45

Segundo o próprio autor, este conceito é teleológico, buscando
a relação fato-causa final".46

Sob este ponto-de-vísta, o conceito proposto por Franz Gress
é mais abrangente: "Um atento observador irá compreender o fas~
cismo como um fenómeno social que também apresenta uma face
diferente ante diferentes condicionamentos sociais, e que simulta-
neamente representa uma posição fundamental de dominação social.
A dialética fascista é uma reação ao fato fundamental da modifica-
ção social das sociedades, como força de enfrentamento e em torno
da forma de organização social que desde o começo da difusão do
modo de produção capitalista dinamiza as relações sociais. No seio
deste objetivo definiu-se como "de direita" uma ação política que
se opõe a essa modificação social com a intenção 'de frear dessa ma-
neira, mediante a manutenção de posições e repressões não justifi-
cáveis racionalmente, o processo de emancipação que se havia posto
em marcha. A radicalização desta atitude, a reversão — que só se
obtém com violência — dessa modificação social enquanto causa
da democratização social, é a força motriz do fascismo e do radi-

« idem — p. 35.
*4 idem — p. 36 as.
48 idem — conceito extraído a partir de uma análise que valoriza o
aspecto ideológico.
46 A este propósito ver: Ruben Alves — A filosofia da, Ciência —
Brasijiense — SP — 1984.
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calismo de direita".47 "A direita é o género de que o fascismo é
uma espécie".48

Nota-se a partir da leitura de textos sobre o fascismo, que uma
preocupação transpassa-os todps: há possibilidade de uma repetição
de condições que permitirá o ressurgimento do fascismo em algum
país ocidental?48 ou de outra forma, existiriam fascismos hoje no
mundo?50 ou ainda: representa o fascismo uma ameaça?61

As questões levantadas, ou melhor, o modo como elas são le-
vantadas está diretamente relacionado com o conceito proposto.
É nesse aspecto que o conselho de Togliatti é extremamente lúci-
do: "É preciso não considerar o fascismo como qualquer coisa de
definitivamente caracterizado, é preciso considerá-lo no seu desen-
volvimento. Nunca como algo fixo, nunca como um esquema ou
como um modelo"-.62

Talvez tenha sido a partir dessa ideia que Leandro Konder, te-
nha formado seu conceito de fascismo. Pode-se perceber que a for-
mulação deste conceito deu-se partindo dos elementos particulares
dos movimentos fascistas ditos "clássicos" — Itália fascista e Ale-
manha nazista, sem constituir entretanto uma limitação absoluta do
conceito. Percebe-se uma certa maleabilidade para enquadrar den-
tro deste, regimes que apresentem características semelhantes aos
fascismos clássicos mas todavia enquadradas na atual situação de
desenvolvimento do capitalismo mundial.

"O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do
capitalismo que procura se fortalecer nas condições de implantação
do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de
uma política favorável à crescente concentração do capital; é um
movimento político de conteúdo social conservador, que se disfarça
sob uma máscara "modernizadora", guiado pela ideologia de um
dogmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e concilian-
do-os com procedimentos racionalistas formais do tipo manipulató-
rio. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemo-
crático, antisocialista, antioperário. Seu crescimento num país pres-
supõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação rea-
cionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças poten-

47 Franz Gress — op. cit. — p. 275, 276, 413 ss.
48 Leandro Konder — op. cit. p. 5.
49
co

Jean Touchard — op. cit. — p. 122.
Ernst Noite — op. cit. p. 5 ss.

51 William Ebenstein — op. cit. —: p. 218.
82 Togliatti — Lezioni sul Fascismo — citado por Leandro Konder
op. cit. p. 108.
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cialmente anti-fascistas (enfraquecendo-lhes a influência junto às
massas); e pressupõe também as condições da chamada sociedade
de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um
certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial,
isto é, a existência do capital financeiro".53
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REUNIÃO

Na pequena sala de reuniões da Associação Psicanalítica de
Viena (WPV) no dia 20 de março de 1938, às 15 horas, compa-
receram:

— delegado indicado pelo Partido Nazista (NSDAP), dr. Anton
Sauerwald
— sr. dr. Ernest Jones, como Presidente da Associação Psicanalí-
tica Internacional (IPA)
— sra. Marie, Princesa da Grécia, como vice-presidente da IPA
— srta. Arma Freud, como vice-presidente da IPA e presidente
substituta da WPV.
— sr. dr. Cari Muller-Braunschweig, como secretário da Sociedade
Psicanalítica Alemã (DPG) e membro do Conselho Administrativo
do Instituto Alemão para Pesquisa Psicológica e Psicoterapia de
Berlim,, como seu conselheiro auxiliar.
— sr. August Beranek, de Berlim
— sr. dr. Paul Fedem, como presidente substituto da WPV
— como membros da diretoria, dr. Eduard Hitschmann, dr. Edward
Bibring, dr. H. Hartmann, dr. E. Kris, dr. Robert Wálder, dr. W.
Hoffer, e pelas Edições Psicanalíticas Internapionais (IPV) a sra.
Berta Steiner e o sr. dr. Martin Freud. • .

Após longa deliberação, concordam os membros plenos da
IPA com a seguinte proposta: .

— que o presidente da WPV, sr. prof. dr. Sigmund Freud peça ao
sr. dr. Cari Muller-Braunschweig, como representante da DPG, que
esta Sociedade assuma, como fiel depositária, os direitos e deveres
da WPV, ao mesmo tempo que assume seus bens. O sr. prof. dr.
Sigmund Freud aceita esta proposta. O sr. dr. Muller-Braunschweig
esclarece, após um contato telefónico com o sr. prof. dr. Gõring,
que a DPG aceita o papel de fiel guardiã. ,

Os membros e membros plenos da WPV anteriormente citados
no protocolo tomam conhecimento, e subscrevem o conteúdo deste
documento.

Viena, 20 de março de 1938

trad.C.S.K.
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Este documento aparece reproduzido no International Journal
of Psycho-Analysis, de 1938 (volume XIX, parte l), entre as pági-
nas 374 e 375. Na revista, não consta nenhum comentário sobre
seu conteúdo.

Boa parte dos saberes do século XX nos ensina que há que
inscrever os fatos num sistema, pois senão eles se tornam irracionais,
sem referência fratio = medida), isolados.

Outra boa parte dos saberes, diante da impossibilidade de ins-
crever a realidade dos fatos, apela para o desespero. Se o real ê
impossível, nada há a fazer (menos, é claro, ganhar muito poder
e dinheiro com tais teorias; mas, afinal, dinheiro e poder são sem-
pre "alguma coisa" contra o desespero, não?).

A leitura de um documento como o que publicamos acima, fala
de impotência, mas também de onipotência. Impotência dos sujeitos
devedores dos sistemas que os inscrevem assujeitadamente; onipo-
tência dos sujeitos, quando criam um sistema e pensam uma Uber-
dade que só existiria ali.

Documento que quebra com qualquer medição desde um sis-
tema de conhecimentos, a não ser um que começasse a se pensar
desde o próprio documento, que nos exige que pensemos em escala
menor que a dos grandes saberes e teorias, que pede a consideração
do assunto como parte pertinentemente constitutiva da teoria do
escrito.

C. S. K
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Apêndice IV

O episódio de Amilcar Lobo só se tornou público graças à
revelação de um de seus "pacientes" de tortura, que contou o fato
numa mesa-redonda na PUC-RJ, em setembro de 1980, e pela de-
núncia pública, corajosamente assumida pelo psicanalista Hélio
Pellegrino.

Reproduzimos em seguida alguns documentos sobre o assunto.
Mas, em se tratando de uma sociedade oficial de Psicanálise, o des-
tino do "caso" normalmente, é fazer passar o tempo e esquecê-lo.
Poucos ainda estão interessados no assunto; assim como a IPA
privilegia outros temas, e faz com que as relações entre Psicanálise
e Nazismo se esqueçam paulatinamente.

Freud dizia que aquele que não recorda (e perlabora), está fadado
a repetir. A colaboração da Psicanálise com o Nazismo não se fez
unicamente na Europa, e se repetirá, ao menos enquanto "casos"
como o de Amilcar Lobo estiverem destinados ao esquecimento.

Os fascismos são uma virtualidade ao exercício psicanalítico,
e não mero acidente de seu "percurso" libertário". Esta verdade
historicamente verificável corresponde ao que nos ensina a teoria
psicanalítica das pulsões.

C. S. K

"O apoliticismo é, com todas as letras, a ideologia oficial da
Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Quem o diz é uma figura
tristemente famosa, e acima de qualquer suspeita. Em entrevista à
Folha de S. Paulo de 8-2-81, o dr. Amilcar Lobo Moreira da Silva,
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depois de criticar a mira e ao dr. Eduardo Mascarenhas, por querer-
mos "politizar" a instituição, pontifica: "Não se pode querer fazer
política dentro de uma instituição científica".

Vejamos como é praticado o apoliticismo na SPRJ. Começo
com uma reminiscência pessoal: em 1969, no início do ano, fui
enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e preso. A prisão foi
decretada para que se constituísse um processo. Ela poderia ser
mais ou menos longa, de acordo com critério dos carcereiros mili-
tares. Fedi à SPRJ um documento em que ficasse dito — sem mais
nada — que a minha prisão poderia causar ansiedade aos meus
pacientes. O documento me foi negado, sob o pretexto de que a
Sociedade não poderia imiscuir-se etn assuntos políticos.

Em 1969 — mesmo ano, portanto —, foi aceito como candi-
dato à formação psicanalítica, na SPRJ, o dr. Amilcar Lobo Moreira
da Silva. Em 1970, esse médico passou a fazer parte da equipe de
torturadores políticos instalada na PE da Rua Barão de Mesquita, no
DOI-CODI. Nesse lugar esteve durante os anos de 1970, 71, 72
e 73, sem perder a condição de candidato e tendo, por analista di-
data, o dr. Leão Cabernite. Frequentou também, na época, com
o codinome de dr. Carneiro — naturalmente em homenagem a La-
fontaine — a Casa da Morte, à Rua Artur Barbosa, 668, em Petró-
polis, segundo depoimento da ex-torturada Inês Etienne Romeu.
Sua participação na equipe de torturadores tornou-se pública, notó-
ria e provada, através de acareações feitas com ex-presos políticos e
divulgadas pela imprensa, na primeira semana de fevereiro de 1981.
Um grupo de ex-presos políticos também depôs a respeito, na OAB.

Em declarações feitas à imprensa — Folha de S. Paulo de
8-2-81, e Jornal do Brasil de 6-2-81 — o dr. Amilcar Lobo afirma
que o seu analista didata tinha conhecimento de suas atividades na
PE da Rua Barão de Mesquita. Pois bem: no artigo 33 do Regula-
mento da Formação de Psicanalistas, do Instituto de Psicanálise da
SPRJ, é dito que a formação de um candidato deve ser interrompida
nos seguintes casos:

a) Surgimento de enfermidade grave que impeça o exercício da
psicanálise.

b) Distúrbios de conduta que atentem contra os princípios do
código de ética médica.

c) Abandono do processo analítico.
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Acontece que a participação do dr. Amilcar Lobo numa equipe
de torturadores não foi considerada, pelo seu analista didata, nem
como enfermidade grave, nem como conduta atentatória aos princípios
do código de ética médica. Esta posição é absolutamente insustentá-
vel, do ponto de vista do exercício da psicanálise e da ética médi-
ca. Ela é, em contrapartida, uma plena e prática definição política,
fundamentada no monstruoso conceito de que a tortura política é
ato de guerra — e não crime contra a humanidade. O dr. Leão
Cabernite, ao adotá-la, traiu a psicanálise e perfilhou a conduta do
fascismo militar, no seu aspecto mais hediondo.

Vejamos o problema do ponto de vista da nosologia psicana-
lítica. O membro de uma equipe de tortura pode ser enquadrado
num dos seguintes rótulos diagnósticos: 1) Perversão sádica; 2)
Caracteriopatia fascista grave, usada como justificatifa ideológica pa-
ra a prática da tortura; 3) Pusilanimidade radical e indiscriminada
diante de ordens superiores; 4) Mistura dos três itens anteriores, que
não são excludentes.

Em nenhuma das quatro hipóteses pode alguém manter-se can-
didato à formação analítica. O regimento da SPRJ o reconhece, ao
declarar impedido o candidato quando há "surgimento de doença
grave que impede o exercício da psicanálise." Vejamos o problema
do ponto de vista do código de ética médica. O dr. Amilcar Lobo
participou do DOI-CODI da Rua Barão de Mesquita na qualidade de
médico. Ninguém o acusa de ter introduzido charutos acesos nos
orifícios corporais dos prisioneiros. Sua função na equipe era, não
torturar, mas manter vivo o torturado, para que a tortura fosfe pos-
sível. Seus serviços médicos serviam à tortura e, nesta medida, eram
perversos e feriam o código de ética médica e humana.

O torturador precisa do torturado vivo, para exercer sua con-
dição de torturador. Assim como o senhor não existe sem o escra-
vo, assim também o torturador não vive sem o torturado. Os
defuntos têm um soberano desprezo pela tortura e, nesta medida,
representam a morte do torturador. Um médico que cuida do tor-
turado, como membro da equipe torturadora, serve ao torturador e
à tortura, desonra o juramento hipocrático, o código de ética, e avil-
ta o exercício da profissão. Gostaria que o dr. Leão Cabernite, ana-
lista didata do dr. Lobo, provasse o contrário.

E, por fim, examinemos a questão a partir do item C do artigo
33 do Regimento da SPRJ. O candidato será desligado se ficar
sem análise didática por mais de seis meses. O dr. Amilcar Lobo
ficou nesta situação por seis anos, de 1974 a 1980. Não perdeu,
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contudo, a sua condição de candidato, usando-a, inclusive, como pro-
va de inocência, ao dizer — mentirosamente — que a SPRJ o
mantinha como candidato por ser ele inocente.

A conduta da direção da SPRJ, nesse tenebroso caso limite, des-
mascara sem engano possível a verdadeira natureza do apoliticis-
mo por ela proclamado, revelando seu acumpliciamento integral ao
sistema, mesmo nos seus aspectos mais repulsivos, como é o caso da
tortura.

Há, ainda, em todo esse affatre, um episódio que ratifica a
profundidade do compromisso entre a direção da SPRJ e os critérios
da repressão política. Em 1973, foi o dr. Lobo acusado de tortura-
dor pela revista argentina QUESTIONAMOS, em artigo assinado por
Maria Langer e Armando Bauleo. Houve, a respeito, espanto e
escândalo. O dr. Leão Caberaite, cometendo perjuro, empenhou
sua palavra junto aos colegas da SPRJ, negando qualquer partici-
pação do dr. Lobo no processo da tortura. E mais: o dr. Caber-
nite, através de pesquisa grafológica, encomendada a um perito de
.polícia e feita sobre uma frase manuscrita na margem do jornal clan-
destino VOZ OPERARIA, enviado à Argentina com a denúncia,
acusou a psicanalista Helena Vianna, da SBPRJ, de haver apontado
o dr. Amilcar Lobo como torturador.

Essa nossa colega comeu o pão que o diabo amassou. Foi
submetida a um processo inquisitorial em sua Sociedade, quase foi
expulsa, além de receber ameaças de morte obviamente originadas
dos serviços de Segurança. O dr. Leão Caberaite e as direções da
SPRJ e SBPRJ, por sua vez, procederam estritamente dentro dos
critérios dos órgãos de repressão militar. O grave não era a práti-
ca da tortura e, sim, a sua denúncia. O dr. Lobo, na ocasião, foi
rigorosamente poupado, ao passo que a dra. Helena Viana, sua pre-
sumível acusadora, por pouco não se viu obrigada a mudar de país.l"

Hélio Pelegrino
A crise na psicanálise, GraaI.
Rio de Janeiro, p. 44-6.
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Abrindo as mentes
A cidade do Rio de Janeiro cumpre

frequentemente função análoga à de
Paris, servindo de caixa de ressonância
ou de vidro de aumento para fenómenos
que, noutras plagas, embora ás vezes
mais profundos, passariam desperce-
bidos. A exclusão de dois profissionais,
de reconhecida competência e grande
atuação nos meios culturais, dos quadros
da Sociedade Psicanalítica do Rio de
Janeiro, é um desses fatos aparentemente
menores que logo se tornam "caso
célebre" nacional via Embratel. E que o
Rio tem o condão de conferir dimensões
de conflito ideológico a querelas domés-
ticas em aparência, e até a dilemas mun-
danas. É forçoso admitir que muitas
vezes essa dimensão maior está realmente
presente.

O caso dos psicanalistas Eduardo Mas-
carenhas e Hélio Pelegrino, que recorrem
â Justiça para anular sua exclusão da
SPRJ, deixou de ser apenas uma questão
interna de uma associação profissional no
momento em que a medida extrema da
direção daquela instituição teve por ob-
jctivo puni-los por críticas a seu fun-
cionamento interno, formuladas em um
debate público. Basicamente, os srs.
Pelegrino e Mascarenhas denunciaram o
autoritarismo do sistema de poder na-
quela associação, fundado no controle
exercido por um número reduzida de
profissionais sobre o acesso de todos os
demais ao ofício de psicanalista.

A direção da SPRJ, como a confirmar
as críticas, replicou com a exclusão
imediata dos dois associados e o debate
logo se situou, de um lado, na denúncia
do autoritarismo e da intolerância à
crítica e à liberdade de opinião. De outro
lado, crístalizou-se em acusações de in-
fração à ética e de subversão ideológica.

Seja qual for o resultado desse conflito
específico, pode-se dizer, desde já, que
ele é significativo destes tempos de aber-
tura. Em primeiro lugar, porque o debate
público que deu margem a todo o proces-
so certamente não teria lugar há alguns
anos ou, caso ocorresse, dificilmente seus
participantes correriam o risco de defen-
der posições polémicas. Em segundo
lugar, o clima de maior liberdade de
opinião e de atuação naturalmente es-
timula as pessoas a lutarem por mais
liberdade ali onde ela é mais necessária
— na atividade cotidiana de cada um.
Em decorrência, tornam-se as pessoas
menos acomodaticias ao autoritarismo e
às opressões do dia-a-dia. Em suma,
ocorre uma abertura das mentes que bus-
cam mais liberdade e igualdade em lu-
gares e situações antes insuspeitas.

Depois da abertura de cima para
baixo, começa a delinear-se uma aber-
tura de baixo para cima, sern a qual, a
distensão meramente político-institu-
cional estaria condenada a marcar pas-
so.

Folha de São Paulo, 1/2/81
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0 Carneiro era o dr. Lobo Identificado por Inês, o psicanalista Amílcar Lobo
admitiu: foi convocado pelo Exército para

atender os presos políticos que sofriam torturas

Quase dez anos depois de sua passagem
pela casa da raa Aríhar Barbosa, em Pe~
tropolis. Inês Etienne Romeu e o médico
e psicanalista Amílcar Lobo — que lá
atendia pelo codinome de Carneiro -
voltaram a se encontrar, guinta-feíra
passada. Do tenso reencontro participa-
ram, também, o deputado Modesto da
Silveira (PMDB-RJ) e a repórter Lúcia
Romeu, de ISTQÉ. Abaixo, seu
diálogo:

bife. Dr. Lobo, eu acho que conheço
o senhor. Meu nome c Inês Etienne
Romeu, c eu estive com um médico
chamado dr. Lobo na casa de Petró-
polis. Outros presos políticos também
o conheceram na PE da Barão de
Mesquita.
Modesto. O senhor esteve naquela
casa cm Petrópolis, não é verdade?
Lobo. Eu fui convocado. Eu não fiz o
serviço militar e, após terminar o
curso de- medicina, fui convocado
pelo Exército. O que se está levan-
tando é um assunto muito sério; que
eu teria participado de tortura. Minha
função lá foi exclusivamente de aten-
dimento médico.
Modesto. Isto Inês confirma.
Infis. O senhor tratou, da minha pcma
(mostra a perna) que estava com uma
pane da carne apodrecida. O senhor
conseguiu cortar a carne.
Lobo. Não tenho lembrança, não. Eu
me recordo de ter tratado de uma
pessoa ...
Inês. De uma moça machucada. Eu
tive um desastre, um atropelamento,
estava fisicamente arrasada. Eu tive'
uma tentativa de suicídio, então o dr.
Bruno, o dr. Teixeira . . .
Lobo. Lembro-me de uma leia para
uma plástica ique arranjei para a recu-
peração do tecido de sua perna.
InCs. O senhor disse que eu deveria
ser transportada para um hospital.
Esse é o meu depoimento real, eu sou
uma -pessoa com muita responsabili-
dade e não vou inventar nada sobre
ninguém. Eu tive vários atendimentos
pelo senhor.
Lobo. É muito importante dizer que
unia coisa que não fiz foi ter tortu-
rado.

Infe. Eu não disse isso, cm nenhum
momento.
Lobo. Ajudei muita gente . . .
Modesto. Naquela-casa, não?
Lobo. Naquela casa não. Lá só estive
com ela. Ajudei muita gente, posso
chamar várias pessoas. Eu nem .sei
onde é esta casa, eu era levado lá en-
.capuzado. A confiança que tinham
em mim era tão pouca . . . Lembro-
me de que 'a gente subia Uma ladeira c
era uma casa no final de uma rua.
Modesto.* É isso"mesmo.
Lobo. Se eu tiver que ir lá, eu não sei.
Modesto. Quais eram as pessoas que
estavam lá, com as quais o senhor en* *
irou em entendimento?
Lobo. Eu recebia ordens do comando
do I Exército, recebi ordens do co-
mandante da época.
Modesto. Quem era o comandante na
época?
Lobo. Coronel Homem de Carvalho
ou Nei Antunes, não me lembro bem.
Modesto. O senhor chegou a ficar lá
quanto 'tempo?
Lobo. 1970, 1971. Seis meses no Forte
Copacabana, em 1970, c -Depois fui
para o I Batalhão da Polícia do Exér-
cito, onde fiquei até o final de 1971.
Modesto. A ordem que o senhor rece-
bia era escrita ou verbal?
Lobo. Verbal.
Modesto. Era diretamente do co-
mando?
Lobo. Era.
Lúcia. O senhor sabia que estava em
Petrópolis?
Lobo. Sabia. O capuz foi colocado lá.
Inês. Além do atendimento da perna,
do ventre, da bacia, 'desses pontos
aqui na minha mão e também um
exame de pulmão, houve um dia em
que o dr. Pepe . ; .
Lobo. Lá, a única coisa que me disse-
ram foi que esses seus ferimentos fo-
ram porque você foi atropelada por
um õnibus.
Inês. Isto é verdade.
Lobo. Disseram-me que ela foi presa e
se jogou debaixo de um õnibus.
InEs. Um dia o dr. Pepe e o dr. Tei-
xeira — eu os conheci com esses codi-

. nomes — o levaram lá c o senhor me
cpl içou algumas injecôcs, que eles me

disseram ser Pentolal. Eles- iam fazer
um interrogatório.
Lobo. Não é verdade.
Infcs. Ê verdade. O senhor pode não se
lembrar, mas é verdade. O dr. Lobo

. nunca conversou comigo. Ele só se di-
rigia ou ao dr. Pepe, ou ao dr. Tei-

. xeira, ou ao dr. Bruno.
Lobo. Eu não sei quem eram.
Modesto. O senhor poderia descrever
o tipo físico de cada um deles, .por
exemplo?
Lobo. Um deles era alto.
magro, branco, cerca de /̂*\0 anos. f \3jQ

InBs. Tinha um gordo í ^-^
que no dia em que o dr. í '"£*• f
Lobo me fez uma trans- ~?& M ly
fusão de sangue . . . i^^iC/'
Lobo.- Eu não fiz essa JF\ <L
transfusão. '̂S*.. ..&L-.
Infcs. Foi aplicado no dia i«*3aigyp5?
cm que eu cortei os pulsos, RS '••' J""**?*1"
eu perdi muito sangue. En- <s é \4^V
tão de madrugada... T ; ; i v*
Lobo. Eu não fiz isso. *£h - •. . í V
MC lembro de ter ira- .ij /. ̂ ijj
tado de sua sutura ... f i 't f--, h^r? •
Inês. Eu fui tratada pelo J *£-- ' *
mesmo médico. O senhor "Juf**. • í
era chamado de dr. Car- -, '£ \. O . seu nome de "• T •»'a*<: *=**^

guerra lá era dr. Carneiro.
Lobo. Eu não sei disso.
Inês. Chamavam o senhor de dr. Car-
neiro na minha frente. Sc o senhor
não se lembra, eu .me lembro.

- Lobo. Minha posição é uma posição
de esquerda, podiam até me chamar
de dr. Satanás ... Eu não me lembro
de ter feito essas transfusões de san-
gue. Só atendi o ferimento.
Lúcia. O senhor sabia que lá era uma
casa onde se torturavam pessoas,
onde sumiam presos?
(Lobo balança a cabeça, e diz que
sim.)
•Modesto. O senhor chegou a registrar
esse fato em algum dossiê, cm alguma
ficha, algum diagnóstico?
Lobo. Não.
Modesto. O senhor comunicou esses
fatos ás autoridades médicas ou ao
Exército?
Lobo. Eram autoridades do Exército

que me mandaram lá.
Modesto, Então o senhor não comuni-
cou a ninguém?
Lobo. Não.
Modesto. O senhor já descreveu uma
pessoa, E as outras?
Lobo. Um linha estatura mediana, era
forte, moreno claro. E difícil lembrar
porque se passaram muitos anos.
Modesto. Tem dez anos. mas, como
era um fato muito inusitado, natural-
mente o senhor marcou ...
Lobo. Eu chegava lá em estado quase
de transe, quase de automatismo.
Modesto. Ò senhor ficava muito
tempo lá. só no dia das operações que

• Inâs reconheceu o dr. Lobo:
E o dr. Lobo. o ferimento que curou

o senhor fez em Inês... foi uma coisa
muito longa.
Lobo. Duas horas, no máximo, e fi-
quei o tempo todo dentro do quarto.
Inês. O tratamento desse ferimento foi
numa única vez, o senhor fez a raspa-'
gcm. Mas o senhor foi lá outras vezes.
Lobo. O tratamento.desse ferimento
lenho o registro na "minha me-
mória ...
Infis. Mas eu estive com o senhor em
três cómodos diferentes da casa. Uma
vez foi na despensa, outra no corre-
dor c uma terceira vez o senhor aus-
cultou meu pulmão num quarto.
Lúcia. Gostaria que Inês rememo-'
rasse a cena cm que o dr. Lobo lhe
aplicou o Pentotálrjá que ele não se
lembra.... "~~~
Lobo. Não é que eu não me lembre,

eu nego isso.
Lúcia. O senhor nega, mas eu quero
que Inês reproduza na sua frente tudo
o que aconteceu.
Lobo. Posso ter aplicado nela um
soro. Glicose. Nunca Penlplal.
Inôs. O dr. Lobo não participou do in-

• lerrogatório, quem fez perguntas foi
o dr. Pepe e o dr. Teixeira.
Lobo. Pode ter sjdo aproveitado esse
instante para você se iludir que estava
sendo aplicado em você o Pcntotal.
Nesse sentido, eu admito.
Lúcia. E a agulha na veia?
Lobo. Posso ter aplicado uma-glicosc,
uma coisa assim.

Inés. Foram várias apli-
cações ...
Lobo. Posso ter aplicado
um medicamento.
Modesto. Esse ferimento

(d**1!?* da perna (aponta o lugar
L f--. -i\a cicatriz) precisava de

£*•' v"vj, um enxerto porque ficou
tVirfJf* faltando bastante carne.

FJes não permitiram fazer
^ i.l° enxert° na época?
v^^—-r-i Lobo. Eu sugeri isso.
*" r- T\. Dr. Lobo, o se*

íl—a nhor se recusou al-
guma vez a fazer es-

se tipo de atendimento?
Lobo. Você está "louca?
Lúcia. O senhor tinha medo, então?
Lobo. Três vezes tentei desligar-me do
Exército, numa das vezes me responderam
que o requerimento tinha ido parar na &
Secão. E o Exército só tem cinco secÕes.
Lúcia. Isso quer dizer que o pedido
não foi considerado?
Lobo. É.
Modesto. O senhor não se lembra do
nome das pessoas da casa, nem
mesmo do tipo; foi muito vaga a des-
crição que o senhor fez. Mas aqueles
que levaram o senhor de automóvel
até Pelrópolis, quem eram?
Lobo. Um era baixo, forte, tinha uma
fala nordestina, era um tipo meio es-
tranho, acho que por causa da colora-
ção da pele, avermelhada. Tinha
cerca de 30 anos. Ia dirigindo o carro.
Modesto. E o nome dele?
Lobo. Não sei.
Lúcia. E as conversas deles no carro
durante o trajeto?
Lobo. Eram pessoas rudimentares, de
nível primário, no máximo ginasial.
Lúcia. Quantos havia no carro?
Lobo. Dois. Eu fui recostado no banco fu-
mando. Não participei da conversa.
Modesto. E o outro? .
Lobo. Era amulatado c mais forte do
que o que ia no banco da frente. Este
estava atrás, comigo. Tinha também
perto de 30 anos.
Modesto. Como c que os senhores se
tratavam na viagem?
Lobo. A única coisa que me lembro é

que, chegando em Petrópolis. eles me
disseram que estavam cumprindo ordens e
me cncapuzaram. Quando chegamos cm
frente à casa, eles tiraram o capuz.
Modesto. Então o senhor viu a casa
pelo lado de fora também?
Lobo. Lembro-me de que tem uma va-
randa na frente, a sala tinha uma lareira.
Modesto. Por uma foto o senhor a re-
conheceria?
Lobo. Sim. Lembro-me de que entrei
num quarto menor do que aquele em
que você eslava (dirigindo-se a Inês).
Ficava à direita... Da outra vçz que
estive com você, eu .entrei no corre-
dor à esquerda, no quarto à esquerda.

•Inês. Exalo. Ã direita tinha uma copa
pequena, um bahheiro e logo a seguir
uma despensa onde havia uma cama
de campanha:
Modesto. O senhor nos esclareceu que
recebia ordens do comando do I Exer-
cito. Do comandante Nei Antunes ou
do comandante Homem de Carvalho?
Lobo. Tenho a impressão de que foi o
Homem de Carvaiho.
Modesto. O senhor estava subordi-
nado a quem na época?
Lobo. Diretoria de Saúde.
Modesto. Mas subordinado a quem?
Lobo. Nunca tive contato.com mé-
dico nenhum.
Modesto. Então o senhor só ficava lá
servindo, cumprindo ordens do l Ba-
talhão da Policia do Exército?
Lobo, É.
Modesto. Durante os dois anos que o
senhor serviu lá, atendeu quantas pes-
soas no Exército? Centenas?
Lobo. Centenas, não. Éramos três médi-
cos. Havia um médico do presídio ...
Modesto. Presídio do I Batalhão?
Lobo. O presídio fá não era do Bata-
lhão, era do CODI-DOI. o Batalhão
apenas emprestava as dependências.
Eu era médico do Batalhão.
Modesto. E esse médico do presídio,
quem era?
Lobo. Não sei. Ele tinha codinome.
Modesto. Mas era um colega seu...
Como é que o senhor sabia que era
codinome?
Lobo. Eu supunha.
Modesto. Qual o nome que o senhor
dava lá?
Lobo. Eu nunca escondi meu nome.
Modesto. E o terceiro médico?
Lobo. Dr. Ricardo Agnesi Fayad. Nós
dois, na ausência do médico que
usava codinome, atendíamos casos
como o dela. Os responsáveis pela
tortura que encontrei foram punidos.
Modesto. O senhor nos deu explica-
ções ...
Lobo. Esse é o tipo de ajuda que eu
posso dar...'eu ainda sou oficial da
reserva...
Modesto'. O senhor é R-I?
Lobo. R-2.

V"
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Após dez anosf a ex-presa política Inês Etienne Romeu
volta a Petrópolis e descobre a casa onde foi

torturada e por onde passaram vários "desaparecidos"

A cena foi dramática. Em pé, no meio
da rua, estavam Inês Elienne Romeu
ç seus acompanhantes (*); dentro do
CheveUe cor-de-mel BW-I566 com
um adesivo da Policia Federal colado
no pára-brisa, trémulo, visivelmente
nervoso,- ele chegou a bater o carro
na garagem da própria residência -,
Mário Lodders, o anligo proprietário
da casa n? 668 da rua Arthur Barbosa,
em Petrópolis.

Nessa casa, entre 8 de maio c 11 de

-LÚCIA ROMEU e ANTÓNIO CARLOS FON-

Segundo seu relato, ela foi torturada,
estuprada, submetida ao Pcntotal Sá-
dico, o chamado "soro da verdade" e,
depois de cada uma de suas duas ten-
tativas de suicídio, medicada para re-
cuperar as forças e ser de novo supli-
ciada. Dez anos depois, graças ao te-
lefone 40-90, número que ouviu em
uma conversa de seus carcereiros e
memorizou, Inês Etienne conseguiu
localizar a casa de seus pesadelos.

Não havia ninguém no n9 668 da

soas à sua porta, chegou Mário Lod-
ders em seu Chcvettc cor-de-mel. Ele
nem havia parado o carro quando
Inês começou a falar: "O senhor está
me reconhecendo? Estive em sua
casa durante três meses em 1971, fi-
quei mantida em cárcere privado, fui
submetida a torturas.. .**

Um iKxnem de prestígio. Lodders tentou
negar, mas, diante das evidências que
Inês lhe apresentou - "O senhor me viu

agosto de 1971, Inês Etienne, mili-
tante da organização clandestina Van-
guarda Popular Revolucionária
(VPR), acusada de participar do se-,
qúestrodo embaixador suíço Gíovanni
Enrico Bucher, cm 1970, presa pelo
delegado Sérgio Fernando Paranhos
Fleury na avenida Santo Amaro, em
São Paulo, em 1971, e condenada à
prisão perpétua, depois reduzida para
oito anos, que cumpriu integralmente,
passou 96 dos piores dias de sua vida.

(•) Acompanhavam InCs Etienne os deputados Mo-
desta dl Silveira, Morcela CerqueirB, Raimundo de
OBvolra, Peuk» Ousar Gomes e José Eudesio conse-
lheiro da OAB N3o Batista o familiares de Meriano
Joaquim da Silva, Aluiita falharia Carlos Alberto
Soares da Freitas. Holoni Telles Ferreiro Guariba e
tvan Mota Dias - que poisaram pelo centro de tor-
turas de Patropotrs e estfio dosapa recados

rua Arthur Barbosa quando os mem-
bros da caravana chegaram a Petró-
polis, na manhã de lèrça-feira, dia 3.
Mas no n« 120 da mesma rua, onde
mora Mário Lodders, eles foram
atendidos pelo caseiro Gervásio
Araújo. Trabalhando há dez anos
para Lodders, Gervásio não teve dú-
vidas em confirmar um relatório feito
por Inês Etienne ainda em 1971: de
fato, naquela época costumavam ficar
na casa 668 dois homens conhecidos
como "Pardal" ' - já identificado
como Jais Fontes, soldado do 9? Bata-
lhão da Polícia Militar, em Rocha Mi-
randa, no Rio"— e "Camarão", dois
dos torturadores de Inês.

Exatos sete minutos depois de cha-
mado por sua irmã Helena Júlia, as-
sustada com a presença de tantas pes-

Rodeada pelos parlamentares e
parentes dos presos
desaparecidos, Inês Etienne
reconheceu Lodders (ao lado)
como o dono da casa (no
alto) onde ficou 91 dias, foi
torturada e medicada pelo
dr. Lobo, codinome dr. Carneiro

machucada, chegou a me dar uma
barra de chocolate" -, capitulou. Expli-
cou que emprestou a casa, entre 1971 e
1978, ao ex-comandante da Panair e ex-
intcrventor na prefeitura de Pclrópolis,
Fernando Aires da Mota, ligado, se-
gundo Loddcrs, a um grupo paramilitar.
"Ele é um prócer da Revolução de 64,
um homem de muito prestígio político",
conta Loddere, "eu não tinha como ne-
gar". Ele nega, porém, que tivesse co-
nhecimento de que na sua casa se prati-
cavam torturas.

A descoberta parece ter apenas
aprofundado as divergências entre
Loddcrs e Aires da Mota. Os dois. na
verdade, já se vinham desentendendo
desde 1978, quando Loddcrs se recu-
sou a vender a casa que servira de
centra clandestino de torturas ao antigo
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comandante da Panair. Por isso Fer-
nando Eduardo Aires da Mota, presi-
dente da seccional da Ordem dos Advo-
gados do Brasil de Petrópolis c filho do
cx-inlerventor, chegou a tentar matar o
dono da casa. "Loddcrs está maluco",
defcndc-se Aires da Mota.

"Eu cumpria ordens". O jogo de acu-
sações e negativas que costuma
acompanhar esse tipo de denúncias
continuaria na quinta-fcira, no Rio de
Janeiro, quando o médico e psicana-
lista Amílcar Lobo (leia seu diálogo
com Inês Etienne nas páginas 12e 13)
reconhecia ter estado em Pclrópolis
para prestar assistência médica aos
presos. Ele se defendeu, dizendo que
cumpria ordens do coronel Homem
de Carvalho.

O coronel Homem de Carvalho,
comandante da Polícia do Exército
entre 1971 e 1972. e hoje na reserva e
próspero empresário, proprietário da
Homem de Carvalho Incorporações,
também nega qualquer envolvimento:
"Eu conheci o dr. Amílcar Lobo. Ele
era tenente do Exército, mas nunca

| gíMf̂SHB»*}*
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Desses, o mais conhecido é a Fa-
zenda 31 de Março, em Parelhciros,
São Paulo, usada pelo delegado Sér-
gio Fleury e onde foi morto, entre ou-
tros, Joaquim Câmara Ferreira, o "To-
ledo", na época o principal dirigente da
Ação Libertadora Nacional (ALN).
Mas havia, ainda em São Paulo, uma
casa na avenida 23 de Maio, utilizada
esporadicamenlc para torturas, e um sí-
tio na região de Alibaia, até hoje não lo-
calizado. Sobre este segundo sitio sabe-
se apenas que ficava próximo a um
grande reservatório de água e gue ali
morreram vários prisioneiros cujos no-
mes hoje constam das listas de
"desaparecidos".

Frota contra o CODI-DOL O mais im-
portante, todavia, foi o "aparelho" de
Petrópolis, agora descoberto por Inês
Etienne Romeu. Sua localização po-
derá esclarecer não apenas diversos
"desaparecimentos" quanto o episó-
dio da luta travada cm surdina pelo
general Sylvio Frota, enião coman-
dante do I Exército, e o CODI-DOI
do Rio de Janeiro.

Ao chegar à porta do quartel da PE,
na rua Barão de Mesquita, porém, o
oficial leve sua entrada impedida.

O "Codão" de Petràpolts. Ao saber
disso, o general Sylvio Frota telefo-
nou para o general Hugo Abreu, na
época comandante da Brigada de
Pára-quedistas, c ordenou que colo-
casse sua tropa de prontidão. Em se-
guida, ligou para o comandante do
CODI-DOI para informá-|q de que
seu oficial iria novamente visitar o pa-
rente. "E eu quero avisá-lo, coman-
dante", explicou Frota, "de que se ele
não entrar, eu vou pessoalmente
prender ao senhor e a sua guarnição".

Desta vez o oficial conseguiu en-
trar, mas, aborrecidos com a atitude
do comandante do I Exército, os ho-
mens do CODI-DOI carioca, para
impedir novas interferências do co-
mandante do I Exército, montaram o
"aparelho" de Petrópolis. A casa da
rua Arthur Barbosa, n' 668, passou a
ser conhecida entre agentes dos ór-
gãos de segurança e prisioneiros polí-
ticos como "Codão", e ali foram ton-
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dei ordens para ele participar de coi-
sas assim", defende-se o coronel. Inês
Etienne já entrou na Justiça com ação
contra Mário Lodders. São seus advo^
gados o ex-ministro do Tribunal Fe-
deral de Recursos José Aguiar Dias e
os deputados do PMDB Marcelo
Cerqueira e Modesto da Silveira.

A casa da rua Arthur Barbosa, em
Petrópolis, não foi o único "aparelho"
-era assim, com o mesmo vocabu-
lário de seus adversários de esquerda,
que os órgãos de segurança se referiam
a seus esconderijos — utilizado como
centro clandestino de torturas. Além de
suas instalações oficiais, havia um sítio
em Sergipe, usado pelos órgãos de segu-
rança de Salvador; um apartamento em
Goiânia; uma casa no .Recife; c dois só-
lios e uma casa cm São Paulo.

Apesar de profundamente anlíco-
munisia e de ser considerado um dos
oficiais mais "duros" do Exército', o
general Sylvio Frota nunca tolerou o
uso de torturas contra prisioneiros
políticos. Por isso suas relações com
os homens do CODI-DOI do Rio de
Janeiro nunca foram muito cordiais.
Elas se deterioraram ainda mais, en-
tretanto, com a prisão por agentes do
CODI-DOI de um parente de um dos
oficiais de seu gabinete.

O qficiai queixou-se ao coman-
dante do I Exército de que seu pa-
rente estava sendo torturado, c Frota
ligou para "Q então coronel Fiúza de
Castro. Após esse telefonema, ele
mandou que o oficial fosse pessoal-
mente verificar o tratamento que seu
parente estava recebendo na prisão.

lurados - e desapareceram - prisio-
neiros não apenas do Rio de Janeiro
mas também de Belo Horizonte,
Goiás, Espírito Santo e até do Rio
Grande do Sul, do Nordeste c de São
Paulo.

Ainda na quinta-feira, dia 5, o pre-
sidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Eduardo Seabra Fagundes, en-
caminhou ao Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH) o requerimento de paren-
tes de cinco desaparecidos que sofre-
ram maus iratos no "Codão", em Pe-
trópolis. E a Comissão de Direitos
Humanos da OAB, por outro lado,
decidiu ouvir todos os antigos presos
políticos que, em alguma época, fo-
ram tralados pelo médico Amílcar.
Lobo. '
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Envolvidos com
casa de tortura
serão chamados RIO (SucursaJ) - Ao

mesmo tempo que o coronel
Francisco Homem de Car-
valho negava qualquer par-
ticipação nos fatos denun-
ciados, o advogado José de
Aguiar Dias — que re-
presenta a ex-presa política
Inês Etíenne Romeu no
processo em que ela preten-
de responsabilizar os que a
torturaram em 1971 —
anunciou ontem que preten-
de'convocar para depor em
juízo todas as pessoas que,
segundo o que se apurou,
estiveram envolvidas nas
torturas da casa de Pè-
trópolis.

Aguiar Dias esclareceu
que o objetivo da ação con-
tra o proprietário da casa
na époea, Mário Lodders, é
"reconhecer um fato e
quebrar a muralha de im-
punidade que estamos ven-
do em nosso País", e ad-
mitiu a possibilidade de in-
gressar, em nome das
famílias de dez desa-
parecidos que passaram
pela casa de Petrópolís/
com ações semelhantes a
fim de estabelecer respon-
sábilidades.

"FOIODOI-CODI"
O coronel Francisco

Homem de Carvalho, co-
mandante da Polícia do
Exército no Rio, em 1971,
migou ontem que tenha par-
tido dele a ordem para o
médico Amilcar Lobo
Moreira da Silva atender a
então presa política Inês
Etienne Romeu na casa da

rua Artur Barbosa, 120, em
Petrópolis, onde foi tor-
turada e permaneceu' In-
comunicável 96 dias.

Homem de Carvalho dis-
se que se houve tal ordem,
como afirma o médico
AmílcarLobo.que foi trans-
tfórtado encapuzado para
Petrópolls, ela partiu do
cornando do Doi-codfcdo l.c
Exército. Este setor, se-
gundo o coronel, era In-
teiramente separado da
Polícia do Exercito. Ex-
plicou que seus coman-
dados eram proibidos de
entrar nas dependências do
Doi-codi, o~que já não acon-
tecia com os oficiais-mé-
didos, que prestavam aten-
dimento no Doi-Codl.

Citado por Amilcar Lobo
como .o outro médico qlie
•assistia os presos políticos
na PE, em 1971, q major
Ricardo Faial disse ontem
a.."Folha", por telefone.
flue nada tem a declarar
sobre a questão, pois está
sujeito ao Regulamento
Disciplinar do Exército.

"Só poderia dar qualquer
entrevista com autorização
expressa de meus su-
periores. Nós obedecemos
ao Regulamento e nào pos-
so falar nem mesmo sobre
minha vida pessoal. A
iínlca coisa que posso lhe
dizer è que os dias aqui têm
sido quentes, sem chuvas, e
as noites amenas". O
major-médico Ricardo
Faial está servindo no 4.°
Batalhão de Engenharia de

272

Construção, no município
de Barreiras, no Oeste da
Bahia.

Ele mantém um consul-
tório de pediatria na ci-
dade, fora de suas funções
no quartel, e negou-se a in-
formar sobre a data de seu
ingresso no Exército, os
locais onde serviu e as
promoções que recebeu.
Ele está no 4.* BEC há cer-
ca de três anos.

TENSÃO
As poucas informações

do coronel Homem de Car-
valho também foram pres-
tadas por telefone. No seu
escritório, no centro da
cidade (rua São José, 90,
sala 2.108), ele se recusou a
receber o repórter
da "Folha". Três homens

ã
ue trabalham com ele. um
os quais é Carlos Otávio,

funcionário do Ministério
da Fazenda, obrigaram o
repórter a entrar no ele-
vador e descer "para to-
mar um café".

Na rua, disseram que o
coronel- poderia ficar ner-
voso falando pessoalmente
é, para Impressionar o
repórter, explicaram que
•"ele está recebendo, nesse
momento, três generais
fardados que vieram de
Brasília para lhe prestar
solidariedade. O que você
pode dizer é que está tudo
calmo e tranquilo". O re-
pórter voltou a sala 2.108,
mas a porta çgtava tran-
cada, ninguém mais aten-
dia.

O Sindicato dos Médicos
do Rio de Janeiro solicitou
ontem que a Sociedade
Psicanalítica do Rio de
Janeiro explique à cate-
goria médica o estranho
procedimento que consiste
em abrigar em seus qua-
dros "a presença de um
médico envolvido com tor-
tura, o dr. Amilcar Lobo".

A nota do sindicato frisa
que o Conselho Regional de
Medicina não pode tomar
as medidas cabíveis na
caso do dr. Amilcar Lobo,
por estar sob intervenção
do Conselho Federal de
Medicina. Desta forma, o
Sindicato dos Médicos
exige, também, a p*osse da
dlretoria eleita para o CRM
do Rio, em 1978.

RECONHECIMENTO
Aparentemente

aterrorizado, dizendo-se
"bode expiatório de todos
os lados'\ psicanalista
Amilcar Lobo foi reco-
nhecido, ontem à tarde, por
um grupo de ex-presos
políticos vítimas de tor-
turas que .if end'-ra em 1971.

Os ex-presos foram em
comissão ao seu escritório,
acompanhados dos ad-
vogados Modesto da Sil-
veira — que é deputado
federal pelo PMDB — e Ab-
gail Paranhos, ela própria
ex-presa política, que afir-
ma ter recebido choques
elétricos de Amilcar Lobo,
para curá-la de paralisia
sofrida em consequência de
torturas.

PROCEDIMENTO
NORMAL

O psicanalista Carlos
Castelar Pinto, vice-pre-
sidente do Sindicato dos
Médicos e membro da
Sociedade Psicanalítica do
Rio de Janeiro, disse que,
de acordo com a Ética
Médica, não se pode ser
"conivente com o crime".
Assim, diz ele, "se eu aten-
der em meu consultório al-
guém baleado, o proce-
dimento normal exige que
eu comunique o fato não
somente à autoridade
policial, mas também ao
Conselho Regional de
Medicina, que julga o
procedimento ético. E a en-
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tldade capaz de defender o
profissional de qualquer
acusação descabida".

A nota de ontem é a se-
gunda do Sindicato dos
Médicos, que se refere a
acontecimentos na So-
ciedade Psicanalítica do
Rio de Janeiro. No último
dia três, o sindicato Já
havia manifestado es-
tranheza pela expulsão dos
colegas Eduardo Mas-
carenhas da Silva e Hélio
Pellegrino.daSPRJ.

Estando sob intervenção,
o Conselho Regional de
Medicina não tem poder
para examinar assuntos de
natureza ética. O interven-
tor no Rio, o médico Silvio
Sertan, assim explica o fato
de nada poder fazer no caso
do médico Amllcar Lobo.

O próprio Amllcar Lobo
apresentou queixa ao CRM
em 1979 contra o dr. Ni-

kodem Edler. por ele ter
citado publicamente a
revista argentina "Cues-
tionamos", qile em número
de novembro de 1973 acusa
Lobo de colaborar com a
tortura. Sempre por não
poder, como interventor,
apreciar questões envol-
vendo ética, o dr. Sertan diz
que poderia encaminhar a
questão ao Conselho Fe-
deral de Medicina, mas
preferiu não levar adiante o
caso.

Õ interventor no Rio fez,
ainda, questão de exibir a
Legislação referente aos
médicos militares, segundo
a qual "os médicos mili-
tares, no exercício de
atlvldades técnico-profls-
slonais impostas por sua
condição militar, não estão
sujeitos à açâo disciplinar
dos conselhos regionais de
Medicina.

Folha de São Paulo, 7/2/81

l
Psicanalista se
diz vítima 4da
engrenagem'

SILVIA HELENA
da Sucursal do Rio

O psicanalista Amllcar
Lobo confessa que atendeu
a presos políticos tor-
turados, que foi enviado a
um aparelho clandestino da
repressão para tratar do
"atropelamento" de Inês
Etlenne Romeu, que
aplicou choque elétrlco em
Abigall Paranhos para
curá-la de uma "paralisia
histérica", que deu-14 pon-
tos na cabeça de Cld
Queiroz. Benjamln sem
anestesia, "porque o rapaz
nâ,o queria ser anestesia-
do", conforme ouvly de
seus -superiores no 1."
Batalhão da Policia do
Exército, que funcionava
junto com o DoI-Codl.
. Amllcar Lobo fala tec-

nicamente de doenças e
tratamentos, lembra-se de
pessoas "em estado gra-
ve", como Vera Silvia, a
quam tratou de paralisia e
de Eflgênla, com crise
renal. "Mas o que provocou
a crise renal, dr. Amilcar?
"Uma bactéria responde,
um germe". O dr. Amil-
car Lobo se recusa a ques-
tionar a origem das molés-
tias das quais tratou,
"agindo sempre como
médico", dando "o melhor
de si".

"Dr. Amllcar, nós esta-
mos diante de uma discus-

são soore o conceito de tor-
tura. O sr. acha que curar
um torturado — sob as or-
dens do torturador — é
oposto a torturar?" "Eu
lido com cabeças há 12 anos
e não vou responder a esta
pergunta".

Nas várias entrevistas
que já deu depois das de-
núncias e reconhecimento
por ex-pfesos políticos,
Amilcar Lobo diz multas
vezes que "não quer -se
complicar", que quer
"ficar em paz". Fala tão
baixo que. quase não se
ouve, resiste muitíssimo a
tomadas para a televisão,
enfim, aparentemente, está
com medo. Mas afirma que
atualmente não teme ne-,
nhuma represália porque
seu caso "tornou-se publico
demais". Ou seja^ qualquer
ato contra ele seria ime-
diatamente detectado.

Amllcar Lobo se apresen-
ta como vitima. Sua pró-
pria atuacão como médico-
no 1." Batalhão da Policia
do Exército se" deu sob
coação. Conta que esteve lá
em 1970 e 1971 porque con-
vocado logo depois de se

• formar em Medicina •(em
1969), por não haver pres-
tado o Serviço Militar no
tempo devido. Depois de
um estágio de 3 meses no
Forte Copacabana, foi para
a PE em função de seu
aproveitamento, segundo
ele, "péssimo".
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TODOS SÃO SÁDICOS
Na PE, ele conta que

pediu baixa três vezes,
sempre negada. E que
ouviu "coisas compro-
metedoras" nos primeiros
dias de trabalho, que teve
seu filho de oito anos se-
questrado "apenas como
aviso" durante algumas
horas: o menino sumiu de
Jacarepaguá e foi largado
em Cidade de Deus, com o
dinheiro da passagem de
volta.

Assim, Amllcar Lobo diz
que ele foi "peça de uma
engrenagem . A engre-
nagem do terror, na qual
entretanto náo distingue"
"os dois lâdos".Naentrevls-
ta coletlva que deu na noite
de sextâ-felra, minutos an-
tes de receber seis ex-
presos políticos torturados,
disse não enxergar, do pon-
to de vista psicológico,
grande diferença entre os
Terroristas de esquerda e
seus torturadores. Já que
"não há distinção entre o
sádico e o masoquista, por-
que todos sáo sádicos. O
masoquista é só o sádico de
si mesmo".

Quanto a seu próprio en-
volvimento na "engre-
nagem terrorista" ele era
obrigado a camprlr ordens,
na qualidade de segundo-
tenente (não de carreira,
como fclsa, mas convocado
§ara prestação tardia do

ervlço Militar). E por isto
que, sem reclamar, foi de
capuz e deitado no chão de
um Opala a Petrópolls an-
tender Inês: "O que é que
eu podia fazer? Eu era
tenente e ele era coronel". -

"Ele" era o coronel
Homem de Carvalho, co-
mandante do l.8 Batalhão
da Policia do Exército, de
quem segundo Lobo partiu
a ordem. Homem de Car-
valho, hoje, nega e diz que a

ordem foi do comandante
do Dol-Codl, enquanto o
médico afirma que. "quem
conhece um pouco de
hierarquia militar .sabe
que, como tenente da PE,
eu não respondia ao Dol-
Codi".

SOCIALISTA
O psicanalista se diz

"bode expiatório". "De
quem. dr. Amllcar?" Ele
responde: "De todos." Ou
seja, da esquerda terroris-
ta que foi torturada — e que
ele considera tão "mental-
mente desequilibrada"
quanto os • torturadores,
duas faces da mesma
moeda; dos médicos e
psicanalistas que agora, na
abertura, cobram das en-
tidades a que pertence o dr.
Amilcar Lobo.

Ele se declara admirador
da Social Democracia,
como a praticada na Es-
candinávia, e aos seis ex-
presos políticos que o Iden-
tificaram na noite de sexta-
feira — Cid de Queiroz Ben-
jamln. Ablgail Paranhos,
Germana Figueiredo.
Vânia Abrantes, Dulce e
mais' uma pessoa que
preferiu náo se Identificar
por temer problemas no
emprego — o dr. Amilcar
Lobo se disse "socialista".

Ao mesmo tempo em que
servia na Policia do Exér-
cito. Lobo também pres-
tava serviços assistencials.
segundo ele conta, nos
morros do Borel e da For-
miga, e no morro da For-
miga chegou a montar
laboratório às próprias cus-
tas, como ainda segundo
ele, podem atestar os
moradores entre os quais
cita Nilo. da Associação dos
Moradores na época.

O dr. Lobo. então fun-
cionário da Saúde Pública,
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diz que deixou o trabalho
nos morros "porque havia
políticos querendo me usar
como trampolim". De
modo que, um dia, chegou e
lá estava "outro médico,
colocado por eles, os
políticos". Então, aban-
donou o morro sem tomar
satisfações quanto a sua
destituição, mesmo porque
seu maior interesse profis-
sional voltava-se, já para a
psicanálise.

ESTILO DE ÉPOCA
Amilcar Lobo se formou

médico em 1969 pela UFRJ,
e desde 19ò8 fazia análise
didátlca na Sociedade
Pslcanalitlca do Rio de
Janeiro.

Amllcar Lobo afirma que
seu trabalho na PE era
conhecido de seu analista,
Já que representava enor-
me fonte de conflito. E que
a- conclusão chegada em
análise era a de que ele
deveria deixar o Exército.
o que no entanto não foi pos-
sível.

Como presidente da
Sociedade Psicanalítica do
Rio de Janeiro, em 1973, o
dr. Leão Cabernite tomou
conhecimento das pri-
meiras denúncias de
colaboração de Amilcar
Lobo com o esquema de tor-
turas, publicadas no Brasil
pela "Voz Operária'.', clan-
destina, que teve o texto
transcrito pela revista
"Custionamos", de psi-
canalistas argentinos. >. ->

Comentando a afirmação
da "Voz Operária", de que
Lobo orientava "os tor-
turadores sobre a resistên-
cia física do preso políti-
co", os argentinos Marte
Langer e Armando Bauleo
comentam a relação da In-
tltulção psicanalftíca — a
SPRJ, no caso — com Amtl-

car Lobo, que se dava prin-
cipalmente via analise
didátlca: "Esta situação
limite torna patente em
toda a sua crueza a relação
de extrema cumplicidade
que pode chegar a se es-
tabelecer entre o freudlsmo
Institucionalizado e p sis-
tema Imperante."

Para "dar llberdac"? a
Instituição de investigar li-
vremente seu caso", Amll-
car Lobo voluntariamente
se afastou da SRPJ em 1974
e 75, sendo reintegrado em
1976, o que- supõe ter a
Sociedade concluído por
sua Inocência. As Inves-
tigações foram slgllosas, e
delas só se tem conheci-
mento da parte que diz res-
peito à autora das denún-
cias aos argentinos, o que
perfeitamente cabe no que
acontecia na época, 1973.
quando era comum que da
"engrenagem da tortura"
se conhecesse e até punisse
as pessoas que se manifes-
tavam de alguma forma
contra ela.

De acordo com o próbrio
Amilcar Lobo, o dr.Leão
Cabernite apurou ser da
psicanalista Helena Bes-
serman a caligrafia na
margem da folha da "Voz
Operária", enviada à dra.
Langer. Logo desconnece,
porem, as circunstâncias
nas quais Cabernite. viu a
correspondência e iden-
tificou a letra.

Como agora, associados
da SPRJ cobram da So-
ciedade uma satisfação das
Investigações sobre Lobo,
ele diz que seu nome está
sendo usado pelos que
querem "politizar" a ins-
tituição, notoriamente os
drs. Hélio Pellegrlno e
Eduardo Máscarehhas, ex-
pulsos da SPRJ por te-
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cerem òritlcas ' ás Insti-
tuições pslcanaiíticas:
"Não se pode, diz Lobo,
querer fazer poittica dentro
de uma Instituição cien-
tifica".

Lobo se considera Injus-
tiçado com as repelidas
denúncias contra ele como
conivente da tortura, e por

Isso, chegou a se queixar ao
Conselho regional dje
Medicina do Rio de janeiro,
em "". depois que dr.
Nlkodem Edler citou no-
vamente a revista "Cues-
tlonamos" em conferência
aberta ao público e pu-
blicada pelo "Jornal do
Brasil".

Fclha de São Paulo, 8/2/81
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Está o próprio nome C. G. na pági-
na de agradecimentos, o que significa
que C. G. estava informado a respeito
deste livro mesmo antes que ele fosse
concebido. Agora C. G. redige estas
linhas para figurar na orelha do livro. É
de se pensar que C. S. K. e J. B. mon-
taram o livro, viveram expectativas
com relação a ele, o sucesso que even-
tualmente faria e vieram mostrá-lo a
C. G.; antes de lançá-lo ao público,
uma última olhada para dentro do li-
vro através da leitura de C. G. Que es-
perado prazer a mais levou C. S. K. e
J. B. a submeter este livro a C. G.? Au-
tor/leitor privilegiado poderia fazer
simplesmente o elogio da obra conjun-
ta e congratular-me com isso.

•ír ir ir

Em Hamburgo em Julho de 1985
pensava-se fazer um contra-congresso
para denunciar a l PA (Associação In-
ternacional de Psicanálise), a convivên-
cia de psicanalistas alemães durante a
Guerra com o Nazismo. Pois bem, não
haverá contra-congresso. Chegou-se à
conclusão de que os alemães buscam
um reencontro com os judeus alemães,
alemães judeus, consigo mesmo.

Outra coisa: a intimidade de Hitler
e o povo alemão foi muito longe, longe
demais. Não se sabe bem como e por-
quê. Houve longo convívio.

No Brasil também. O convívio com
o regime militar foi longe. Nem me ve-
nham dizer que a "virada" é bastante,
que a nova república é novinha, tinin-
do. A contradição existiu, vai conti-
nuar existindo.

Celio Garcia


