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PORQUE PSICANÁLISE? 

 

Marcio Garrit
1
 

 

 Há mais de um século, mais precisamente em 1900, nascia a psicanálise com seu livro 

célebre chamado: A interpretação dos sonhos
2
.  Freud, seu criador, começa a se interessar 

pela mente humana de uma forma diferenciada das dos demais de sua época. Poderíamos 

dizer que o mesmo estava mais interessado pela subjetividade de nossa existência.  Inicia-se 

então, uma investigação que não cessa até os dias de hoje: desejos, fantasias, sexualidade 

infantil, sonhos, inconsciente e etc. 

 É inegável que Freud tenha remexido em toda a nossa forma de pensar a mente 

humana e seus vocábulos são utilizados até hoje (quem nunca ouviu falar em “complexo de 

Édipo”?).  Mas de lá pra cá, inúmeras outras modalidades de cuidado do psiquismo se 

formaram e atualmente há uma maior predileção por técnicas que se dizem mais 

“cientificas”.  Tal movimento, para alguns, colocou a psicanálise com o “carimbo” de 

ultrapassada.  Chegam até ao absurdo de classificá-la como homeopatia. 

 Não é objetivo deste breve escrito aprofundar conceitos como: o que é ciência? a 

neurociência já descobriu tudo? a psiquiatria cura? as terapias cognitivas comportamentais 

são a solução final de tudo?.  Muito pelo contrário, acredito que a melhor informação que 

posso registrar é que apesar de todas essas novas áreas, a psicanálise não caiu em desuso pelo 

simples fato de que a natureza humana não mudou em nada!  Basta ler textos cruciais da obra 

freudiana para ter a exata noção do que estou falando. 
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 Freud, com toda sua maestria, soube muito bem elaborar suas teses a partir de 

observações particulares e sociais que até os dias de hoje não sofreram alguma mudança.  Um 

exemplo disso seria: Ainda somos criados pelas nossas figuras maternas, ainda precisamos 

recalcar nossos desejos para viver em sociedade e nossos inconscientes ainda não 

desapareceram.  Sendo assim, a constituição humana em toda sua subjetividade ainda 

responde e muito bem as técnicas psicanalíticas. 

 É importante deixar claro que é impossível apenas uma linha de pesquisa conseguir 

responder a todas as necessidades humanas, e ainda por cima, necessidades subjetivas.  A 

psicanálise se dispõe a ouvir o indivíduo em toda a sua história, não julgar, não aconselhar, 

não diagnosticar e mais objetivamente, dentro do discurso dito e pela ética do analista, tentar 

incitar ao analisante que ele continue no desenvolvimento do desejo a caminho de sua 

ressignificação. 


