
N a  P s i c a n á l i s e  d e

Wilhelm Reich
Paulo albertini 

z Zagodoni
Editora



Copyright 2016 © by PAULO ALBERTINI

Todos os direitos desta edição reservados à Zagodoni Editora Ltda.  Nenhu ma 
parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida, seja qual for o meio, 

sem a permissão prévia da Zagodoni.

EdITOR: Adriano Zago

dIAgRAmAçãO : Michelle Z. Freitas

cAPA: Uli Mirella Fernandes

REvIsãO: Marta D. Claudino

CIP-Brasil. Catalogação-na-Fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ 

A289n
Albertini, Paulo

Na psicanálise de Wilhelm Reich / Paulo Albertini. - 1. ed. - São 
Paulo : Zagodoni, 2016.

236 p. ; 23cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-85-5524-013-3

1. Reich, Wilhelm , 1897-1957. 2. Psicanálise. 3. Psicologia. 
I. Título.

16-29806   CDD: 150.195
   CDU: 159.964.2

[2016]
Zagodoni Editora Ltda.
Rua Capital Federal, 860 – Perdizes
01259-010 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2334-6327
contato@zagodoni.com.br
www.zagodoni.com.br

Conselho Editorial

Luzia Marta Bellini  /  Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Maria Cristina Machado Kupfer  /  Universidade de São Paulo (USP)
Maria Luisa Sandoval Schmidt  /  Universidade de São Paulo (USP)
Maria Lucia Boarini  /  Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Rosa Maria Tosta  /  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

Para
Beatriz  e  Luisa



Agradecimentos

Ana Loffredo, cristina Kupfer, José Leon, Júlia Kovács, Hen
ritte morato, Laura villares, maria Luisa schmidt, marilene 

Proença e marlene guirado, colegas da “velha guarda” do PsA, 
obrigado pela convivência de mais de três décadas.

grupo dos doutores do IP, a “raia miúda” que mantém 
um espaço fundamental de discussão, obrigado.

Ailton Bedani, André côrtes, Bruno Prates, cynthia melo, 
daniel Avila, gabriel de Almeida, Ilana Joveleviths, João Rodri
go, Liliane de Paula, Paulo Watrin, Ricardo Rego, simone Rama
lho, Tânia Alves e Zeca sampaio, orientados que fizeram tra
balhos sobre o pensamento reichiano, obrigado; ensinei, mas 
também aprendi muito com vocês. 

Amadeu Weinmann, cláudio melo, Henrique Leal, mar
cus vinicius, Nicolau maluf e sara Quenzer, pares do campo 
reichiano, obrigado pela troca estimulante.

Olívia Rosa e sandra dias, secretárias incansáveis do PsA, 
obrigado pelo suporte nunca negado.

Leila, Lilian e Pedro, queridos irmãos, sem esquecer dos “agregados”, 
Felipe, Neusa e Rei, obrigado pela paciência e torcida.

Theresa Brecht, querida sogra, obrigado pela presença sempre posi
tiva.

Bia e Lú, queridas filhas, obrigado pelas ajudas diversas, por exemplo, 
organização dos comprovantes de atividades nas pastas de documentos e 
formatação dos sumários (memorial e tese), mas, sobretudo, por simplesmen
te existirem. 

Aurélio e Leonor, queridos pais que já se foram, obrigado por tudo.

Regina Brecht, obrigado; te amo.

Amigos, colegas e familiares, acabou! desculpem a meia presença nos 
últimos anos (nem sei quantos).



Sumário

Prefácio .................................................................................................... 11

Introdução ............................................................................................... 19

1 movimentos de Wilhelm Reich na psicanálise 
 dos anos 1920 ................................................................................ 23

  Antecedentes: infância e paixões de juventude ....... 29

  Psicanalista em viena: 1920–1930.................................. 37

   Um estudante de medicina na psicanálise ......... 37

   Participações na instituição psicanalítica: 
          seminário de Técnica e Ambulatorium 
          de viena .................................................................... 41

   A teoria do orgasmo .................................................... 53

   Raízes do pensamento em Freud ........................... 58

   Psicanálise na cena social .......................................... 64

   Ideias para a Educação ............................................... 75

   Embates na Psicanálise e produção 
          freudomarxista ..................................................... 99

  considerações finais ..........................................................140

2 Uma contribuição à técnica psicanalítica:  a análise do caráter .............145

  A clínica psicanalítica em movimento: da análise dos sintomas 
          para a análise do caráter ................................................................149

   A proposta de Reich para a análise do caráter .............................151

  Reunindo fios ....................................................................................................167

3 Reich e a “técnica ativa” de Ferenczi ................................................................169

  A “técnica ativa” em cinco artigos: relações com o pensamento 
   de Reich ......................................................................................................176

  Palavras finais ....................................................................................................205

Referências  ......................................................................................................................209



Prefácio

É  razoável supor que a obra de um autor se constitui não 
apenas pelos livros ou pelos pensamentos por ele legados, 

mas também por sua propagação, pelos efeitos que produz e 
leituras que convoca. Assim, podemos pensar que uma obra 
ganha forma, inclusive pelas mãos de seus comentadores.

seguramente, a obra de Wilhelm Reich, tal como a co
nhecemos no Brasil na atualidade, é marcada pelo trabalho de 
Paulo Albertini. Esse trabalho, que teve início há 37 anos, quan
do de seu ingresso como docente no Instituto de Psicologia 
da Universidade de são Paulo, se desdobrou em várias frentes: 
a docência propriamente dita, os cursos de graduação e Pós
graduação; a construção, como pesquisador e orientador, de 
um vigoroso movimento de pesquisa sobre o pensamento de 
Wilhelm Reich na universidade, da qual derivou a formação de 
pesquisadores e a produção de trabalhos de Iniciação científi
ca, mestrados e doutorados; e, por fim, a publicação de livros 
e artigos científicos; sempre no horizonte de pôr em diálogo o 
mundo reichiano e a produção acadêmica. com isso, Albertini 
realiza algo para além do ecoar o pensamento de um autor – 
dá corpo à sua obra. 

Em seu engajamento duradouro na (re)construção da 
memória do pensamento e da obra de Reich, vemos emergir 
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aquelas que seriam as marcas de Paulo Albertini que, definitivamente, com
põem o pensamento reichiano no Brasil. E tais marcas se fazem, é preciso di
zer, não porque estaríamos diante de uma interpretação tendenciosa ou de
liberadamente enviesada, mas exatamente porque sua leitura é própria – ela 
sustenta e explicita suas propriedades.

Tratase de uma visada que considera insistentemente a relação das 
ideias com seu contexto social, institucional e histórico; é uma perspectiva 
que pousa o pensamento de Reich no espaço complexo entre a continuidade 
e a ruptura com o campo psicanalítico, no encontro e desencontro com o 
campo marxista, na interface entre saúde e educação e que busca a filiação 
das ideias de Reich em tradições filosóficas que remontam a Bergson, Nietzs
che, La Boétie, Rousseau. de maneira fundamental, é uma concepção que se 
afirma permanentemente como estudo mais que como aderência; é também 
um olhar que dá maior ênfase ao nascimento do pensamento desse autor 
do que o seu desdobramento tardio sendo assim mais ligado às suas origens 
do que ao seu destino. É, por fim, uma leitura amorosa e atenta a revelar as 
potências do pensamento reichiano, sem deixarse cegar pela ausência de 
crítica.

Assim, parece justo dizer que Paulo Albertini devotou sua carreira aca
dêmica para fazer brilhar o pensamento de Reich, emprestando a ele vitali
dade e cuidando para que o mesmo não desapareça, não se desvitalize e não 
morra. mas também, o que não é menos importante, para que suas ideias 
tenham a chance de escapar das capturas de uma apropriação superficial ou 
acrítica, que também rendeu a Reich, como pensador e como homem, bem 
como à sua obra, outras tantas condenações à morte intelectual e política.

Nos tempos em que vivemos – nos quais a produção de conhecimento 
se faz atravessada pela exaltação das novidades, pelo imperativo do presente, 
do atual, cada vez mais encurtados em sua duração, dado seu encarceramen
to na fugacidade do imediato e da utilidade técnica, tempos que empurram o 
pretérito cada vez mais à condição de obsolescência – talvez seja importante 
nos indagarmos sobre o valor de uma trajetória acadêmica de aproximada
mente quatro décadas de investimento no estudo do pensamento de um au
tor desenvolvido no início do século passado e, é importante sublinhar, um 
autor frequentemente considerado minoritário, excêntrico, marginal e pouco 
relevante, pelos guardiães do conhecimento tornado oficial. Aqui encontra
mos oportunidade de apontar a dimensão política que acompanha o traba
lho de Paulo Albertini em pelo menos duas perspectivas.

No que diz respeito à propagação da obra de Reich, são inegáveis suas 
contribuições no sentido de fazer justiça às nuances do pensamento e da pro
dução de um autor que, devido às tramas que lhe envolveram em seu tempo 
e naqueles que lhe sucederam, foram legadas à sombra e ao esquecimento, 

como é o caso, por exemplo, do tema deste livro: as contribuições de Wilhelm 
Reich à psicanálise e sua participação no movimento psicanalítico. salta aos 
olhos que, se aquilo que marca a posição acadêmica e ética de seu autor é a 
busca por restituir justiça histórica a uma narrativa sobre Reich, neste caso, 
justiça histórica remete não a uma verdade, mas ao diálogo e ao questiona
mento das narrativas estabilizadas. como o próprio autor costuma nomear, 
seus esforços são na direção de impedir que o futuro (a tradição de leitura que 
acolheu a obra de Reich em sua posteridade, ou mesmo o decorrer da própria 
obra e suas variações) mate o passado e o que ele teria a nos dizer.

O exercício de tal atitude intelectual parece tocar em uma dimensão po
lítica situada, portanto, mais além de um campo estrito de estudos sobre Rei
ch. Ao insistir na sustentação da pesquisa sobre o pensamento de um autor 
contrahegemônico, dando lugar para algo como uma escuta das margens 
da história em uma das maiores universidades do país, o autor faz com que 
ganhemos mais do que apenas contextualizar a obra de Reich. Pela sua per
severança em rastrear as circunstâncias que deram condição de possibilidade 
para a produção de um autor marginal, temos a chance de entrever, também 
nós, os vestígios daquilo que a história do conhecimento oficial frequente
mente oculta.

O livro que o leitor tem em mãos, fruto da Livredocência de Paulo Al
bertini no Instituto de Psicologia da Universidade de são Paulo, testemunha 
e coroa sua trajetória acadêmica e revela com nitidez uma maturidade de lei
tura que é efeito desse longo trabalho de elaboração que, desde a publica
ção de seus trabalhos anteriores, o conduziu a uma enorme intimidade com 
o pensamento de Wilhelm Reich e com os contextos de sua produção. Para 
benefício do leitor e da obra em foco. Nos três ensaios que compõem sua 
arquitetura, o leitor é convidado para “uma viagem pelos campos da psicaná
lise, sobretudo a psicanálise dos anos 1920 em viena” (p. 21), e para ampliar 
as possibilidades de compreensão e de discussão a respeito da participação 
de Reich na psicanálise.

Wilhelm Reich tornouse conhecido do público geral principalmente 
em função de algumas de suas formulações: suas críticas à cultura autoritária, 
especialmente as críticas à moral sexual que inspiraram a revolução sexual da 
década de 1960; pela criação de uma técnica psicoterapêutica corporal – a ve
getoterapia caracteroanalítica – que fundou um campo clínico e que inspirou 
uma série de outras técnicas terapêuticas corporais ainda mais famosas como 
a bioenergética, biossíntese, biodinâmica, etc; e por suas pesquisas no campo 
energético com a descoberta da energia orgone e a construção de artefatos 
para sua manipulação, como o acumulador de orgone.

No entanto, esse autor, quando jovem, ingressou ou, melhor dizendo, 
mergulhou no movimento psicanalítico e nos 14 anos em que esteve ligado a 
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este movimento, além de se constituir num pensador e clínico original e con
sistente, participou e contribuiu de várias formas: tomou parte na transfor
mação da técnica psicanalítica na década de 1920, esteve à frente da criação 
de clínicas psicanalíticas de atendimento popular, elaborou uma teorização 
inovadora acerca do papel da dimensão econômica no adoecimento psíqui
co, procurou estabelecer pontes entre a psicanálise e a sexologia, a educação 
sexual, a antropologia e o marxismo, entre outras contribuições. Além disso, 
conviveu no coração do movimento psicanalítico de viena e, depois, de Ber
lim. Ainda assim, a importância de sua passagem por esse movimento foi por 
muito tempo ignorada ou diminuída e seu pensamento isolado como algo 
menor e sem valor, culminando em sua traumática expulsão do movimento 
psicanalítico em 1934 e nos efeitos que persistiram para além dela. Foi na con
tramão desse isolamento e desvalorização da psicanálise de Wilhelm Reich 
que Paulo Albertini sempre caminhou. Estes ensaios que compõem o livro são 
três passos graúdos na direção de afirmar o interesse dessa psicanálise. 

Um dos efeitos valiosos que esse movimento de retirar Reich do isola
mento provoca é que ao fazêlo, algo do seu contexto também se revela – 
Freud, os anos 1920, a instituição psicanalítica, o chamado freudomarxismo. 
Isso é de extrema importância não apenas aos estudiosos de Reich, mas tam
bém a quem queira ir além do saber constituído em psicanálise e aceite se 
embrenhar pela construção mesma desse saber – essencial nesse caso – o que 
remete inevitavelmente, entre outras coisas, a conhecer a história da psicaná
lise como movimento institucional. 

Embora os três ensaios possam ser lidos separadamente e em qualquer 
ordem, há, sem dúvida, uma continuidade e uma evolução entre eles. de 
modo geral, podemos dizer que transparece no texto o esforço pela clareza 
de estilo, simplicidade e precisão que resultam tanto da vasta experiência aca
dêmica e docente do autor, quanto de seu compromisso com a transmissão e 
com a honestidade intelectual perante seu público – honestidade intelectual 
de alguém que não titubeia em apresentar suas inquietações e dúvidas, bem 
como os limites e dificuldades do seu trabalho e propor, assim, uma aborda
gem que ao invés de ocultar, explicita as lacunas do próprio pensamento sem 
tentar preenchêlas apressadamente. É uma abordagem igualmente genero
sa como fonte de estudo, já que o autor não economizou na oferta de dados 
bibliográficos e biográficos. O leitor tem em mãos, enfim, um texto maduro e 
finamente desenvolvido.

O primeiro ensaio está organizado em torno de 10 cartas recolhidas da 
correspondência de Freud a Reich. Partindo de trechos e detalhes das cartas, 
vemos um mundo todo da obra reichiana, de sua vida e de sua relação com a 
psicanálise da década de 1920 se abrir a partir das “observações e conjectu
ras” que as mesmas ensejam. Igualmente vemos surgir um Freud mais matiza

do em relação ao que habitualmente se apresenta em torno do “caso Reich”: 
um Freud protetor do jovem discípulo e justo na condução das querelas entre 
seus seguidores. As cartas são um eixo atraente a partir do qual vão sendo 
apresentadas diversas histórias e elaborações teóricas com tal naturalidade 
e unidade que o leitor sente como se estivesse sendo conduzido numa via
gem por paisagens como a do seminário de Técnica Psicanalítica de viena, 
da Teoria do Orgasmo, da educação sexual infantil e do freudomarxismo. Em 
comum a todas essas paisagens, o personagem Wilhelm Reich e a psicanálise, 
em mútuo protagonismo. 

Por esse passeio podemos ver Albertini revelando o “seu” Reich. como 
quando ao apresentar as ideias do pensador sobre educação, ele diz:

de acordo com a nossa compreensão, a leitura de fundo que susten
ta esses apontamentos pode ser assim resumida: como a exuberância 
pulsional da criança tende a representar um perigo para a subsistência 
do recalcamento que mantém o equilíbrio neurótico do educador, este, 
ameaçado, se vê compelido a agir, a intervir, a “educar”. (p. 84/85)

Ou também quando, ao comentar a posição de Reich sobre a relação 
entre sexualidade e cultura, diz: “...Reich promove uma conciliação entre se
xualidade e cultura, ou ainda entre natureza e cultura, na verdade, o seu gran
de projeto teórico” (p. 92).

No capítulo 2, Albertini faz uma apresentação da técnica da Análise do 
caráter, a grande contribuição de Reich à técnica psicanalítica e seu legado 
mais bem acolhido pelo pensamento psicanalítico posterior. sua apresenta
ção não trata de repetir o pensamento do autor, nem de oferecer apresenta
ção totalmente introdutória. Os recortes que faz de trechos de Reich do livro 
Análise do Caráter, bem como de outros autores como Freud e Ferenczi, assim 
como os comentários que tece e os desdobramentos que extrai, permitem 
aos familiarizados do pensamento reichiano conhecer não só a Análise do ca
ráter mas também uma perspectiva para problematizála – o que se ilustra, 
por exemplo, quando Albertini menciona a dimensão intrusiva da Análise do 
caráter realizando uma leitura bem contemporânea sobre essa técnica, ou 
quando descreve a importância do enquadre como “campo de sustentação 
para o delicado processo clínico”(p. 159), ou ainda quando sinaliza o faro de 
Reich para acusar as “patologias adaptadas, aquelas que se apresentam sob 
uma capa de normalidade” (p. 162). 

Ainda assim, aos que não conhecem a obra reichiana, prestase a uma 
apresentação clara, suave e leve, ainda que com uma consistência interna 
muito superior ao que geralmente se encontra em apresentações.
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O terceiro e último capítulo amplia e complexifica o anterior. Nele, o 
autor analisa as relações entre o pensamento de Reich e as formulações da 
“Técnica Ativa” apresentadas pelo psicanalista húngaro sandor Ferenczi. É 
uma proposta de comparação que acerta duplamente.

Em primeiro lugar, escapa do contraste mais habitual e desgastado en
tre a Análise do caráter e a técnica dita clássica, a qual o próprio Reich explora 
exaustivamente em seu livro homônimo. Aqui a proposição técnica reichiana 
encontra seu contraste frente a outra bem mais aparentada e é assim obriga
da a trabalhar para responder questões menos usuais, como a do papel da 
simbolização e da sublimação na análise. 

Em segundo lugar, essa comparação acerta ao nos oferecer um vislum
bre de Ferenczi como possível interlocutor e companheiro de Reich. Ferenczi, 
esse psicanalista fundamental, conhecido por sua inventividade clínica e ou
sadia e que analisou, entre outros analistas, Jones e Klein. Esse personagem 
peculiar da história do movimento psicanalítico, que partiu de ser um dos 
mais próximos discípulos de Freud – o “vizir da Psicanálise”, que sozinho valia 
por uma sociedade, nas palavras do mestre – para se tornar, como Reich, um 
proscrito, maldito e esquecido por décadas no campo de discussão analíti
ca. Ele que, recuperado do silêncio devido ao trabalho de alguns analistas, é 
reconhecido hoje por suas grandes contribuições acerca do trauma, da em
patia, da clínica da regressão, do papel da adaptação do adulto à criança e 
da diferença das linguagens da paixão e da ternura. Aqui, porém, graças à in
terlocução com Reich, Albertini resgata um Ferenczi bem menos conhecido, 
mas não menos interessante: o Ferenczi das experiências com a Técnica Ativa, 
o analista determinado a encontrar ou inventar uma técnica que permitisse 
analisar seus pacientes mais difíceis. Um analista que, como Reich, não estava 
disposto a se acomodar frente à “não analisabilidade” de seus pacientes. Ao 
unir esses dois enfants terribles dos primórdios da psicanálise, o autor, além de 
arrancar Reich de sua mítica e muitas vezes mistificada solidão autoral, nos es
timula a conhecer ainda mais esse outro analista de inúmeras convergências, 
não só teóricas, com Wilhelm Reich. 

como último ponto a destacar antes de entregar o texto ao desfrute 
do leitor, algo que não poderíamos deixar de falar seria do prazer que nutre 
o trabalho de Albertini. se, como já mencionamos, este livro está repleto de 
trabalho e de conhecimento, contribuindo com cuidado sensível e com se
riedade acadêmica ao pensamento sobre a psicanálise de Reich, também é 
verdadeiro que ele emana o amor do autor pela história, pela ciência e pela 
humanidade. Albertini, mais de uma vez confessou sua paixão pela história 
e por contar histórias. Neste livro somos contaminados por seu prazer em 
se deixar levar pela vida dos textos e das cartas e, claro, se deixar levar pela 
curiosidade que funda o pesquisador, o qual convida seu leitor, finalmente, 

num gesto erótico e generoso, a partilhar consigo os momentos de gozo que 
uma empreitada como esta oferece. Restanos reafirmar que se o amor, o 
trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida, deveriam mesmo 
governála.

João RodRigo oliveiRa e Silva 
Psicanalista, Doutor em Psicologia Clínica pela USP

Simone apaRecida Ramalho 
Psicóloga, Doutora em Psicologia Escolar e do 

Desenvolvimento Humano pela USP



Introdução

Responsável por um fazer científico comprometido com a 
busca de melhoria das condições humanas, o austrohún

garo Wilhelm Reich (18971957) amarrou vida e obra num só 
projeto e percorreu um itinerário marcado pelo engajamento 
em propostas de intervenção social. Psicanalista nos anos 1920 
em viena, membro do Partido comunista Alemão no início da 
década de 1930 em Berlim e orgonomista nos Estados Uni
dos da América no período do macartismo, Reich participou 
ativamente do cenário científicocultural na primeira metade 
do século XX. No Dicionário de Psicanálise, Roudinesco e Plon 
o apontam como o “maior dissidente da segunda geração 
freudiana”1 (1998, p. 650). 

desde o início dos anos 1980 investigando o pensamen
to desse cientista militante, defendi em 1992 a tese Uma con-
tribuição ao conhecimento das ideias de Reich: desenvolvimento 

1 Entre outros, composta por Ernst Kris, Heinz Hartmann, Rudolph 
Loewenstein, Wilhelm Reich, Otto Fenichel e Melanie Klein. De 
acordo com Roudinesco e Plon (1998), essa geração: a) começou a 
se formar a partir de 1918; b) enfrentou a ascensão do nazismo, o 
que a forçou ao exílio; c) teve como vínculo fundamental a IPA, e 
não uma cidade ou um mestre; d) transformou a doutrina original 
a partir de uma leitura centralizada na segunda tópica.
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histórico e formulações para a Educação (Albertini, 1992), até onde sei, o pri
meiro doutorado no Brasil inteiramente dedicado ao estudo da obra reichia
na. Este estudo constitui uma retomada e uma continuidade daquela pesqui
sa inaugural, porém, agora, focalizo a produção do autor gerada particular
mente no seio do movimento psicanalítico.

mesmo no universo acadêmico, apesar da considerável ampliação da 
elaboração de dissertações e teses sobre o pensamento de Reich (matthie
sen, 2007), não é incomum constatar um conhecimento apenas superficial 
a respeito das ações desse autor no movimento psicanalítico. Um dado que, 
possivelmente, concorre para esta situação está vinculado ao fato de que 
determinadas ideias de Reich foram intensamente propagadas no clima da 
contracultura que permeou as décadas de 1960 e 1970. se por um lado tal 
divulgação deu ampla visibilidade ao autor, recolocandoo na cena social, 
por outro implicou na estruturação de uma leitura padronizada de seu pensa
mento. Isto é, enquanto formulações desenvolvidas por Reich desde o final da 
década de 1920, sobretudo no campo da sexualidade, foram pinçadas e aju
daram a compor o referido movimento contestatório, outros conteúdos de 
sua obra, os não sintonizados com o clima social dominante, permaneceram 
à sombra. Um desses aspectos pouco iluminado foi a participação de Reich na 
Associação Psicanalítica Internacional.

Este livro visa contribuir para ampliar a compreensão e a discussão a 
respeito da participação de Reich na psicanálise, especialmente aquela que 
se deu na década de 1920. Três ensaios o integram. No primeiro, Movimentos 
de Wilhelm Reich na Psicanálise dos anos 1920, analisamos, sobretudo, o papel 
que Reich desempenhou no seminário de Técnica Psicanalítica de viena, a 
Teoria do Orgasmo, as ideias do autor endereçadas ao campo da educação 
sexual infantil e as elaborações vinculadas ao freudomarxismo. Nesse escrito 
inaugural, enfatizamos as relações de Reich com o seu principal interlocutor 
no domínio psicanalítico: Freud. Para isso, dentre outros materiais pesquisa
dos, comentamos dez cartas de Freud para Reich do período de 1924 a 1930. 
Empreendemos tal ação com base no artigo An anxious attachment: letters 
from Sigmund Freud to Wilhelm Reich, publicado em 2011 pela autora norte
americana Elizabeth Ann danto (danto, 2011). No segundo, Uma contribuição 
à técnica psicanalítica: a Análise do Caráter, procuramos identificar as diretrizes 
que compõem a Análise do caráter – a técnica analítica formulada por Reich 
no contexto do movimento psicanalítico –, tecendo comentários sobre essas 
diretrizes e fazendo menções à repercussão alcançada por tal proposta técni
ca. No terceiro, Reich e a “técnica ativa” de Ferenczi, investigamos a relação en
tre o pensamento de Reich e as formulações do psicanalista húngaro sándor 
Ferenczi (18731933) conhecidas como “técnica ativa”.

como o nosso esforço neste estudo foi o de aproximar exposição e re

flexão, utilizamos a elaboração de estudos ensaísticos como modalidade de 
produção científica. Em termos de orientações assumidas, procuramos inserir 
as produções de Reich nos contextos sociais e científicos em que elas foram 
geradas. Quanto às indicações bibliográficas, levando em conta o pouco co
nhecimento a respeito da obra de Reich e a nossa intenção de facilitar o tra
balho de outros pesquisadores, em especial os interessados na investigação 
do pensamento reichiano, não economizamos no que se refere ao número 
de informações registradas. Por exemplo, ano da publicação original de es
critos mais antigos (não só os de Reich), ano de nascimento e o de morte de 
autores e figuras históricas (dados fornecidos na primeira vez em que o autor, 
ou figura histórica, é mencionado), indicação de publicações atuais sobre os 
assuntos abordados, notas de rodapé sintetizando conceitos utilizados etc.

No que diz respeito ao importante e complexo universo das traduções, 
sempre que possível, demos prioridade às publicações de boa qualidade 
disponíveis em língua portuguesa. Em se tratando de trechos citados, nas si
tuações em que não concordamos com a edição em português, elaboramos 
traduções pessoais. O leitor poderá identificar a ocorrência desse fato se no 
corpo do trabalho a redação estiver em português e nas referências em outra 
língua.

como imagem para representar esta investigação, supomos uma via
gem pelos campos da psicanálise, sobretudo a psicanálise dos anos 1920 
em viena. No primeiro ensaio, fomos parando aqui e ali para olhar melhor 
determinadas paisagens. completada essa incursão geral, no segundo e no 
terceiro ensaio voltamos para visitar com mais atenção determinados locais, 
aqueles indicados como necessários pela própria exploração inicial. No todo, 
foi uma aventura longa e trabalhosa, mas muito atraente e transformadora.
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A verdade é que estamos mudando sem cessar, e que o pró-
prio estado é já mudança. (Henri Bergson)2

Este ensaio está voltado para ampliar a compreensão a res
peito da participação de Wilhelm Reich no movimento 

psicanalítico, particularmente aquela que se deu na década 
de 1920. Nesse universo, demos ênfase especial às relações de 
Reich com o seu principal interlocutor no domínio psicanalíti
co: Freud. Este conteúdo foi antecedido por uma apresentação 
centrada nos primeiros anos da vida de Reich e no progressivo 
caminho trilhado por ele em direção ao meio psicanalítico da 
cidade de viena. como material básico de pesquisa, oito livros 
e um artigo científico foram utilizados. segue uma exposição 
comentada dessas referências e algumas informações relacio
nadas. 

A principal fonte bibliográfica a respeito das primeiras 
duas décadas e meia da vida de Reich é a autobiografia Passion 
of youth: an autobiography, 1897-1922 (Reich, 1988). Tratase de 
um diário elaborado de 1918 até 1922, época em que Reich 
cursou medicina na Universidade de viena, mas que contém 
também um relato do autor a respeito da sua infância e juven
tude. depois, nos anos 1937 e 1944, ele acrescentou alguns 
comentários ao material original. cabe notar que o livro foi 

2 Bergson (1907/1964, p. 42). Nesta e nas demais citações deste 
livro, a primeira data refere-se à publicação original, enquanto a 
segunda, à edição utilizada.


