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De Freud a Lennon: “All we need is love” 
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Resumo 

O presente texto visa  abordar a relação entre psicanálise e arte, enfocando o processo de sublimação e 

criação artística, partindo da análise de alguns fragmentos da obrar de John Lennon. Inicia apresentando  

uma breve discussão acerca da relação entre arte e psicanálise,  em seguida aborda o artista, seu processo 

criativo, particularmente a sublimação e a obra de arte. Na segunda parte, apresenta brevemente dados 

biográficos de John Lennon e utiliza cinco recortes de sua obra como forma de ilustrar suas 

representações ligadas à figura feminina,  analisando os mecanismos de projeção de sua angústia, bem 

como a  sublimação na  criação de suas obras musicais, tendo como foco as representações femininas. 

Palavras-chave: psicanálise; sublimação; arte; representações; feminino. 

Resumen  

En este trabajo se pretende abordar la relación entre el psicoanálisis y el arte, se centra en el proceso de 

sublimación y la creación artística, a partir de un análisis de algunos fragmentos de musicas de John 

Lennon. Comienza la presentación de una breve discusión acerca de la relación entre el arte y el 

psicoanálisis, a continuación, se analiza el artista, su proceso creativo, sobre todo la sublimación y la obra 

artística. La segunda parte presenta una breve reseña biográfica de  John Lennon y utiliza cinco recortes 

de su trabajo como una forma de ilustrar sus representaciones ligadas a la figura femenina, el análisis de 

los mecanismos de la proyección de su angustia, y la sublimación en la creación de sus obras musicales, 

enfocándose  en las representaciones femeninas. 

Palabras clave: el psicoanálisis, la sublimación, el arte; representaciones; femenino. 

 A arte é uma forma privilegiada do inconsciente se expressar 

A Psicanálise se debruça sobre a arte para buscar compreender seu processo. A arte é, em si, 

capaz de comover e promover o humano desde os primórdios da civilização. Freud não escondeu em suas 

obras a fascinação pela arte, por isso é comum a aproximação, desde o início, da Psicanálise com a arte. O 

editor de Freud, Strachey, lista nada menos que 22 artigos de Freud que tratam, direta ou indiretamente, 

de obras de arte de artistas em diversos campos de situações e temas retratados na literatura ou de 

problemas relativos à criatividade artística. Não resta dúvida de que Freud foi um grande escritor criativo 

e produziu uma obra estética que denominou de Psicanálise. Segal (1993) afirma que, nos livros e nos 

artigos de Freud há referências em profusão a obras de arte, o que não surpreende, pois a pesquisa de 

Freud se faz no interior de toda manifestação da natureza humana e ele, dificilmente, poderia esquivar-se 

desse mundo fascinante do homem.  

O desejo de fazer arte é exclusivamente humano; a capacidade de criar arte é um dos traços 

distintivos do homem, que o separa de todas as outras criaturas como um abismo intransponível. A arte é 

energia transgressora e sedutora, porque criada do núcleo da pulsão de vida e de morte, de Thanatos, 

potência criativa que subverte, transforma, visita o inconsciente, rebela-se contra a ordem estabelecida. 

Ao se abordar a arte e a psicanálise, é necessário considerar três elementos: o artista, o processo criativo 

(sublimação) e a obra de arte, temas que serão abordados na sequência. 

O artista da palavra 

A fonte da criação está nos desejos e nas pulsões. Para Johanson (2004), os desejos dos artistas 

expressos na obra de arte são desejos reprimidos, inaceitáveis à consciência. Lemos (2012) afirma que 

para a Psicanálise, todo ser humano possui dois tipos de pulsões: a pulsão de vida e a pulsão de morte. 

Para Morais (2010), desse dualismo do polo pulsional e representacional da linguagem, desse espaço 

simbólico do psiquismo, dessa cisão radical entre as exigências da pulsão e os instrumentos de 

simbolização insuficientes para o sujeito, intervalo esse denominado desamparo pelo discurso freudiano, 

é desse estado abissal e trágico de desamparo que o artista cria. A experiência artística e literária, assim 

como a Psicanálise, possibilita um lugar em que o a intensidade pulsional e erótica estruturem a realidade 

de forma sublimada e singular e organizem o processo criativo. 
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O artista trabalha com formas, e também com o potencial expressivo e significativo dessas 

formas. Consciente desse potencial, busca, de modo intencional, as configurações formais que 

transmitam, de modo o mais preciso possível, os conteúdos, as significações que tem em mente. Para 

Birman (1977) o autor emerge do intervalo vazio entre dois significantes, no clarão que acende o desejo.  

O processo criativo e a sublimação  

A criação dá-se com a determinação interna, que supera a hesitação e faz com que o artista tome 

conhecimento de sua experiência por intermédio de sua obra e, até mesmo para ele, essa experiência não 

será de todo revelada, ressalta Johanson (2004).Os pensamentos de Mayakovsky (1984) e Duras (1994) 

remetem à criação freudiana do conceito de desejo e pulsão como território-limite, limite de continentes, 

terra e mar, corpo e linguagem, volúpia da carne e volúpia da subjetividade, e mais ainda, ao conceito de 

pulsão na sua vertente quantitativa, como força, “uma medida de exigência de trabalho que é imposta ao 

psíquico em consequência de sua ligação ao corporal” e, mais além, aos conceitos de pulsão de vida e 

pulsão de morte, pulsão ligada ao polo representacional e pulsão desligada, energia livre, a eterna 

antinomia de Eros e Thanatos (FREUD, 1913; 1920). 

O jogo da criação se realiza no interior de um campo de hesitação. Para o autor, a hesitação não é 

senão o risco de lançar-se em um movimento que não tem mais razão de seguir nessa ou naquela direção, 

mas que só será reencontrado depois de realizado, conforme Johanson (2004). A obra literária é fruto de 

uma cultura, ou de elementos culturais que são expressos por meio da linguagem do autor, conforme cita 

Coli (2000);a obra é constituída, em última análise, por elementos culturais mais profundamente 

necessários que os próprios elementos materiais. De todos os mecanismos utilizados pelos artistas para a 

criação de uma obra, como a condensação, projeção,  deslocamento, dentre outros, o que Freud sublinhou 

como o mais importante é a sublimação, pelo fato de ser ele o que permite, ainda que indiretamente, uma 

satisfação da pulsão. 

 Macêdo (2013) comenta que o conceito de sublimação aparece frequentemente na literatura 

psicanalítica. O termo advém  do latim sublimatio, significando elevação, tornar puro e sublime (Mijolla, 

2005). Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem qualquer relação aparente 

com a sexualidade, mas que encontrariam o seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud 

descreveu como exemplos da atividade de sublimação a atividade artística, a investigação intelectual e o 

trabalho como constituinte do processo civilizatório.  Desse modo, pode-se afirmar que a noção se 

sublimação conheceu uma evolução ao longo da obra de Freud que a leva da idéia de enobrecimento ou 

de embelezamento de uma fantasia até um verdadeiro trabalho intrapulsional distinto do recalque ou 

repressão e que exige uma transformação prévia da energia psíquica, conforme  Zimerman (2001).  

Freud chegou a considerar a sublimação como o mecanismo mais inteligente e ‘elevado’ para se 

obter satisfação, ainda que de forma indireta. Ressaltou ainda sua importância para a constituição  e 

manutenção da civilização. Assim, a sublimação apresenta-se como um destino pulsional privilegiado 

porque a energia psíquica, ao derivar-se, permite uma gratificação ou prazer, ainda que indireto em uma 

ação ou objetos que sejam  valorizados  culturalmente pela sociedade. A gênese da capacidade de 

sublimar depende simultaneamente das disposições constitucionais do indivíduo e dos acontecimentos da 

sua infância. Em Totem e Tabu (1913) Freud já chamava a atenção para a importância da repressão de 

certos impulsos considerados proibidos para que fosse possível a constituição das normas e leis do 

processo civilizatório, sendo a repressão desses impulsos e sua sublimação, fundamentais para a 

constituição da sociedade. Essa idéia foi retomada em Psicologia de grupos e análise do Ego (1921) e 

posteriormente em O mal estar na civilização (1930). Com o desenvolvimento de suas pesquisas, Freud se 

viu obrigado a rever e ampliar alguns conceitos, e a teoria desenvolvida nessa nova etapa foi denominada 

de segunda tópica, sendo que a descoberta da pulsão de morte foi um de seus principais aspectos de 

mudança. Desse modo, Freud  destacou que a energia  posta à disposição para a  sublimação  provinha 

tanto da pulsão de vida (Eros) quanto da pulsão de morte ou agressiva (Tanatos).   

 A obra de arte: objeto privilegiado para projeção do inconsciente do artista 

A obra  de arte é o produto final que se desprende do artista e  a partir da qual será dado a 

conhecer, como um ser único e autônomo, a posteriori, com o seu desprendimento. A obra de arte é, 

nesse sentido, já que não há como prevê-la; até mesmo o artista só a conhece plenamente quando ela está 

pronta.  Na obra de arte, estão presentes tanto os valores provenientes do contexto cultural do artista como 

aqueles valores provenientes de seu mundo subjetivo, individual. Pode-se falar dos significados presentes 

em uma obra como o seu conteúdo, o que não é diferente de sua forma. Forma e conteúdo, em arte, são 
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duas noções intimamente relacionadas, sendo difícil, ou mesmo impossíveis, se estabelecer a diferença 

exata entre os dois.  

Para Segal (1993), alguns artistas sentem, de modo particularmente poderoso, que a obra adquire 

existência quase independente. O trabalho de reparação do artista nunca é concluído e, no fundo, uma 

obra de arte deve ser original. Se há na arte satisfação de desejo, não se trata de uma simples satisfação 

onipotente de um desejo, mas de uma satisfação do desejo de elaborar um problema de um modo 

particular, e não do que se entende por satisfação de desejo. A natureza do conflito psíquico e o modo 

pelo qual o artista busca resolvê-lo em seu ego inconsciente podem objetivar o artista sobre a forma 

significante. Pode-se afirmar, de acordo com Janson (2001) que uma obra de arte influi sempre na visão 

de mundo do homem. A arte resiste à análise mais minuciosa e à passagem do tempo.  

John Lennon e a figura feminina: breve recorte biográfico 

 É importante comentar que foram recortados apenas alguns aspectos de sua biografia a partir dos 

trabalhos de Thomas (2010); Stones (2011); Gomes (2010) e Couto (2010) visando a atender 

especificamente os objetivos do presente artigo, sendo que para maiores informações buscar os referidos 

autores, bem como o filme intitulado “O garoto de Liverpool”. Assim, não é objetivo do presente texto 

esgotar a biografia de um artista mundialmente aclamado, tanto em  decorrência de sua obra quanto de 

sua personalidade única. 

John Winston Lennon, filho de Alfred Lennon e Julia Stanley  Lennon nasceu em 9 de outubro 

de 1940 em Liverpool, Inglaterra. Os pais biológicos não eram casados, o pai deixou John aos cuidados 

da mãe, e só voltou a contatar o filho quando já era famoso. A mãe teve a guarda do filho suspensa e 

quem passou a ser responsável legal e a exercer a função materna foi sua irmã, Mimi ( Mary Smith), 

casada com George. Julia tinha outra família e visitava John regularmente. Essa situação marcou 

profundamente sua identidade, pois em várias obras ele se remete ao abandono, desamparo e falta de 

amor. 

Julia pode ser considerada como a responsável pela introdução de John no mundo da música. 

Quando tinha 11 anos ele frequentava a casa da mãe, onde ouvia musica e aprendeu com ela a tocar banjo 

e ukulelê. Seu primeiro violão foi presente de Julia. Pode-se pensar que, com a música, se abria uma 

possibilidade de John se aproximar afetivamente de Julia, pois ela se interessava por música e o 

estimulava a cultivar a expressão musical. Um fato ocorrido em 1958 interrompeu esse processo: Julia foi 

atropelada por um policial bêbado e morreu, quando John tinha 17 anos. Desse modo, quando John 

tentava um processo de aprofundamento de sua relação com a mãe biológica, ela faleceu, reafirmando 

assim sua representação da figura feminina como carregada de vazio e angústia. O fato o aproximou de 

Paul MaCartney, que também era órfão de mãe. John, talvez  buscando elaborar a perda, buscou na 

expressão musical uma forma de transformar a dor e construir uma identidade, e usando a sublimação, 

fundou primeiramente a banda Quarryman. Posteriormente fundou os Beatles, com  Paul, George e   

Ringo.  

Seus relacionamentos com figuras femininas foram marcados por ambivalências (amor, ódio), 

idealizações e infidelidades por parte de John.  John foi casado com Cynthia Powell, mãe de Julian 

Lennon. Durante o casamento, John nem divulgou para a imprensa que era casado, e Cynthia 

acompanhava as turnês sem ser identificada como esposa de John. Em 1968  John e Yoko começaram um 

relacionamento amoroso. Na época, Cynthia estava viajando e quando descobriu o caso do marido pediu 

divórcio, alegando infidelidade. Com o divórcio, John se separou de seu filho Julian, repetindo de certa 

forma o abandono paterno que sofreu quando criança.  

O relacionamento com Yoko trazia traços  de idealização da figura feminina e às vezes de 

indiferenciação. A imprensa e os fãs dos Beatles atacavam Yoko, o que fez que John declarasse que ele e 

ela eram uma pessoa só. John e Yoko tornaram-se inseparáveis, tudo eles faziam juntos, protestavam 

juntos contra a guerra do Vietnã; fizeram uma experiência chamada de “Bed-In”, onde os dois ficaram 

dez dias na cama gravando suas experiências e idéias para serem divulgadas na mídia, reafirmando o 

slogan emblemático “faça amor, não faça guerra”. No entanto, apesar das afinidades, a infidelidade  

novamente ocorreu, e o casal se separou em 1973. John começou a viver com uma nova mulher, May 

Pang (experiência posteriormente denominada por ele de ‘o final de semana perdido’). Após a 

reconciliação de John e Yoko, no dia 9 de outubro de 1975, eles tiveram um filho chamado Sean Lennon, 

John abandonou a carreira para dedicar-se ao filho, talvez como uma forma de reparar a representação da 

figura paterna.  
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Alguns aspectos importantes de sua personalidade eram o espírito de liderança,  a rebeldia e o 

inconformismo, sendo que sempre adotou uma postura crítica e desafiadora. Sua atitude causou polêmicas 

em várias situações. Na escola,  John era considerado  um aluno muito rebelde, o que o levou a ser 

expulso. Em 8 de dezembro de 1980 foi assassinado por um fã, deixando milhares de pessoas estarrecidas 

com o fato, pois não poderia ser mais contraditório que exatamente um dos ícones da não violência 

morreu vítima dela. 

Algumas  representações de mulheres  na obra de Lennon 

Na segunda parte do texto, serão apresentados  trechos de cinco músicas compostas por Lennon 

e uma em parceria com Paul MacCartney, que foram escolhidas pelo fato de traduzirem uma vivência 

emocional relacionada aos seus sentimentos ligados à figura feminina. 

A primeira delas é Mother (mãe),  composta em 1970 em seu primeiro álbum solo, onde Lennon 

fala de sua infância de abandono, tanto por seu pai quanto por sua mãe. Nesse fragmento, fica claro a  

vivência de abandono, solidão e des esperança, desinvestimento na relação com os genitores. Essa falta 

será sentida como um vazio, expressando a dificuldade de estabelecer vínculos futuros e a dificuldade de 

superar essa falha nas relações vinculares primitivas.  

Mãe, você me teve, mas eu nunca a tive, Eu te quis, você não me quis, Então eu, eu apenas tenho 

que lhe falar, Adeus, adeus, Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei, Eu precisei de você, 

você não precisou de mim, Então eu, eu apenas tenho que lhe falar, Adeus, adeus 

 Winnicott (1976, p.25-30),  ressaltou a importância fundamental dos vínculos  nas relações primitivas e 

seu papel na constituição da identidade e do desenvolvimento psíquico, quando afirmou que 

Não há possibilidade alguma de um bebê progredir do princípio de prazer para o princípio 

de realidade ou no sentido, e para além dela, da identificação primária, a  menos que 

exista uma mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que efetua uma 

adaptação ativa às necessidades do bebê, uma adaptação que diminui gradativamente, 

segundo a crescente capacidade deste em aquilatar o fracasso da adaptação e em tolerar os 

resultados da frustração. Se tudo correr bem, o  bebê  pode,  na realidade, vir a lucrar com 

a experiência da   frustração.  Não existe saúde para o ser humano que não tenha sido 

iniciado suficientemente bem pela mãe.  

Outro  psicanalista que comenta as consequências de uma falha nessas relações primitivas é 

Green (1988), ele afirma que quando há problemas ou falhas nas relações primitivas mãe-bebê, o 

processo de separação-individuação fica comprometido, e a pessoa desiste de uma relação objetal. 

Quando isso ocorre, ela se relaciona com o mundo utilizando a linguagem possível dos afetos, 

desenvolvendo o narcisismo, a perversão em forma do sadismo-masoquismo ou a melancolia, todas tendo 

em comum um retorno da catexia objetal para  si mesmo.     

O segundo trecho de música a ser apresentado fala exatamente desse movimento de des 

investimento  nos objetos externos e o retorno narcísico da libido para si mesmo. O título da música é  

Isolation ( isolamento), composta também em 1970 em seu primeiro álbum solo, onde Lennon aborda 

alguns dos prováveis motivos de seu isolamento, talvez como consequência da falta de uma relação 

continente e suficientemente boa com sua mãe e pelo abandono do pai.  

As pessoas dizem o que temos feito, Eles não sabem que estamos com tanto medo, Isolamento, 

Estamos com medo de ficar sozinhos, Todo mundo tem que ter um lar, Isolamento, Eu não 

espero que você entenda, Depois de você ter causado tanta dor 

 Não existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado suficientemente bem pela 

mãe.... A tarefa de aceitação da realidade nunca é completada, nenhum ser humano está livre 

da tensão de relacionar a realidade interna e externa, e o alívio dessa tensão é proporcionado 

por uma área intermediária de experiência que não é contestada. Essa área intermediária está 

em continuidade direta com a área do brincar da criança pequena, e nos processos criativos no 

adulto (Winnicott, 1976, p. 29) . 

Percebe-se que, à medida que  John buscava aceitar seu vazio e sua falta,  se perceber como 

solitário, e compreender sua situação, visando transformá-la, já se dava o processo de elaboração interna, 

processo criativo para construir uma saída que atendesse  ao seu desejo de amar  e ser amado. A queixa de 

sua dor é retomada e repetida no terceiro trecho de música, intitulada How (como), composta em 1971, 
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em seu segundo álbum solo, onde ele retoma o tema do vazio, da falta e do desconhecimento do que era 

amor.  

Como posso eu dar o amor quando eu não sei o que é que estou dando? Como posso eu dar o 
amor quando eu apenas não sei dar? Como posso eu dar o amor quando o amor é que algo que 
nunca tive? Oh, No. Oh, No 

Ao repetir a queixa da falta de amor, ele repetia também um pedido para que pudesse  pensar 

uma forma para transformar a dor, aprender a amar e, quem sabe, ser amado. Para Bion (1963), a pessoa 

só pode pensar a partir do momento em que percebe a angústia, tolera essa percepção e a enfrenta. A 

partir de então  torna-se possível pensar e encontrar uma saída para a situação. Quando isso ocorre, a 

pessoa demonstra que é capaz de lidar com situações adversas e ser criativa. O repetir a queixa, o 

sintoma, o ato é comentado por Marucco (2007) quando   afirma:  

A repetição se traduz também no social e no cultural, como efeito de um trauma que, ao 

não encontrar possibilidade de  representação e elaboração, reaparece e se atualiza em 

um retorno ao mesmo, ao idêntico.... as repetições marcadas pela pulsão de morte 

deixam um  sulco em uma certa naturalização como destino....Nos primórdios do 

nascimento do psíquico, inaugura-se a relação dialética entre a pulsão e o objeto. A 

repetição traria à luz as marcas dessa relação, com suas transformações, suas 

obstruções, sua articulação particular com o traumático e com aquilo que está além do 

trauma: o vazio, a ausência, o nada. Diante da impossibilidade de subjetivação desse 

trauma, o sujeito parece ficar agarrado ao destino, a esse tempo retido, coagulado na  

repetição daquelas marcas primeiras do que se poderia chamar de psíquico-pré-psíquico, 

cristalizado nesse núcleo em que se condensam as configurações específicas da pulsão 

com as primeiras identificações(Marucco, 2007. p. 121-123). 

O quarto trecho de música é Woman ( mulher) composta por Lennon para Yoko, em 1980, no 

álbum dos dois intitulado Double fantasy (fantasia dupla), onde ele aborda seu desejo de ser aceito por 

ela, uma figura idealizada, ficando claro sua esperança de que ela fosse continente de sua parte ‘infantil’, 

sendo, portanto, uma mescla de figura materna e também  esposa.  

Do ponto de vista psicanalítico, o amor é o investimento e a capacidade de ser amado por uma 

outra pessoa sem que isso  seja sentido  como uma ameaça subjetiva... Na perspectiva 

psicanalítica,  é necessário levar em conta uma gênese do investimento amoroso  e localizar as 

modalidades muito diferentes sob as quais o amor se manifesta. A gênese do amor começa com a 

relação oral da boca da criança com o seio materno. Para Freud, “A figura da criança que mama 

no seio materno tornou-se o modelo de toda a relação amorosa, por isso a escolha do objeto 

ulterior tentará restabelecer essa felicidade perdida. 1905d. Mas essa felicidade, mesmo que seja 

marcada por essa escolha de objeto infantil primário, deve reunir e conjugar ulteriormente duas 

correntes libidinais, a corrente terna oriunda dos investimentos infantis e a corrente sensual que 

se manifesta com a puberdade.  Isso só pode ocorrer a partir da perda da escolha do objeto 

infantil ( Mijolla, 2005, pag. 95).  

Mulher, eu sei que você compreende, A criancinha dentro do homem. 

Por favor, lembre-se: minha vida está em suas mãos, E, mulher, mantenha-me próximo do seu 

coração, Por mais que [estejamos] distantes, não nos mantenha separados, Afinal de contas, está 

escrito nas estrelas... 

 

O quinto trecho de  música é All you need is love,(tudo que você precisa é de amor), que, apesar 

de ser composta em 1967 juntamente com McCartney ainda quando estavam nos Beatles,   é apresentada 

no final deste artigo para sugerir o caminho de busca de Lennon,  e sua visão de que o amor é tudo que 

precisamos, coincidindo com os caminhos descritos por Freud para lidarmos com a angústia. 

Não há nada que você possa fazer que não possa ser feito,  Ninguém que você possa salvar que 

não possa ser salvo, Nada que você possa fazer, mas você pode aprender a estar no tempo certo, 

É fácil, Tudo que você precisa é de amor, Tudo que você precisa é de amor, O amor é tudo que 

você 

Considerações finais 

Como participantes de uma mesma condição de humanos, tudo que trazemos originariamente 

advém, sobretudo, de nossa constituição pessoal e da interação com as outras pessoas, com o ambiente em 
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geral. Somos constituídos a partir de como vivenciamos nossas relações.  A forma como vivenciamos 

nossas relações primitivas imprime  um modo de representar o mundo dentro de nosso psiquismo. Na 

construção dessa representação interna, colaboram fatores descritos nas séries complementares apontadas 

por Freud (1905), a capacidade inata de tolerar a angústia; o ambiente que nos acolhe com mais ou menos 

continência e o modo como vivenciamos tudo isso. Nem sempre podemos atribuir à mãe ou à pessoa 

cuidadora, a ‘culpa ou responsabilidade’ pelas falhas no nosso desenvolvimento, apesar de contribuir de 

forma fundamental para a constituição de nosso psiquismo. 

Segundo Freud (1930), para lidar com o sofrimento advindo dos relacionamentos, as pessoas 

escolhem um dos seguintes encaminhamentos: isolamento voluntário; submissão às normas; usar 

substâncias tóxicas; tentar controlar a nossa vida instintiva  por meio do uso de defesas ou criação de 

sintomas; sublimação via trabalho e arte; delirar ou cultivar ilusão no fanatismo religioso (tornar-se 

louco) ou ainda amar e ser amado. 

Pelo que foi apresentado, Lennon reagiu em maior ou menor intensidade de todas as formas 

previstas por Freud. Ele fez um isolamento voluntário (inclusive ilustrado pelo trecho da música 

isolamento); se negou à se submeter às normas, adotando  uma postura crítica, rebelde e revolucionária; 

utilizou várias substâncias tóxicas, havendo registro de uso de álcool, maconha, heroína, LSD, dentre 

outras; buscou utilizar defesas, especialmente a sublimação via trabalho artístico e  adesão a movimentos 

sociais;  atacou abertamente as religiões, sendo que sua música Imagine é considerada por muitos como 

um tipo de emblema que imputa às religiões tantas guerras; e, durante toda a sua vida, o que mais buscou 

foi amar e ser amado.  
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