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Tzu-kung [...] viu um homem encorpado trabalhando numa lavoura de
legumes de um acre. Descia ele num poço
com um jarro, depois subia e irrigava a
plantação. Parecia dar o sangue no trabalho sem alcançar grande benefício com os
seus esforços.
– Existe um mecanismo para fazer
isso – disse Tzu-kung -, e com ele você
poderia irrigar cem acres num único dia.
Não exige muito esforço, e traz grande
vantagem. Não gostaria de ter um desses?- O jardineiro ergueu-se e fitou-o.
– Como é que funciona?
– É uma máquina feita de madeira,
pesada numa das extremidades, leve na
outra. Puxa a água para cima com uma
caneca, muita água, tanto que jorra para
fora como se estivesse fervendo. Chama-se cegonho. - O jardineiro fez uma careta,
depois disse rindo:
– O meu mestre costumava dizer:
“Onde houver máquinas, haverá problemas mecânicos; onde houver problemas
mecânicos, o mecânico penetrará nos corações e nas mentes do povo; quando os
corações e as mentes do povo se tornarem
mecânicos, o que é puro e simples se estragará. Sem o puro e o simples, o espírito não conhece o repouso. E se o espírito
não conhece o repouso, nem mesmo o Tao
pode fazer você progredir”. Não é que eu
não conheça a sua máquina, mas ficaria
envergonhado se a usasse.
Chuang-Tsu
Excerto de “Os Escritos de Chuang-Tsu”,
séc. IV a.C.

E eu me volto para a Noite misteriosa, sagrada e indescritível. Ao longe repousa o mundo, em sepulcro profundo;
um lugar solitário e arruinado. [...] Negra
Noite, não terás uma afinidade conosco?
Novalis
Excerto de “Hinos para a Noite”,
1797.
Sombras do destino, no horizonte;
Olhando para algo que não possui nome.
[...] Mais uma vez, vemos a costa: escuridão em toda parte. Mais uma vez, fazemos uma pausa; e revivemos o sonho.
Claado Shou
Excerto de “Schala and the Queen”,
2006.
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APRESENTAÇÃO

E

ste livro consiste numa adaptação de uma pesquisa de Projeto de Estágio em Psicologia realizada entre os meses de agosto e novembro de 2015
que teve como objetivo primeiro, na conformidade de
uma pesquisa teórica, investigar os pressupostos filosóficos da Psicologia Moderna mediante reconstrução histórica e teórica a partir do Racionalismo de R.
Descartes, do Empirismo de D. Hume e do Positivismo de A. Comte, culminando nas psicologias científicas contemporâneas, para elaborar o questionamento:
diante da condição de desesperada do pensamento
positivista, é possível um saber psicológico livre do
reducionismo e da objetificação do homem, fora dos
limites das ciências naturais – uma Psicologia que
confronte os reais e complexos problemas humanos?
É partindo desta problemática abrangente e complexa
que se busca, na segunda metade desta empresa filosófica, isto é, na pesquisa aplicada, compreender fenômenos e processos psicológicos por meio de acompanhamento psicoterapêutico segundo as perspectivas da
Psicologia Fenomenológico-Existencial e Humanista, na
Clínica Escola e Serviços de Psicologia – CESP do Centro
Universitário de Brusque – UNIFEBE.
15
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Como possibilidades de resolução a esta crise que
as escolas psicológicas apresentam atravessar, este trabalho propõe uma atitude filosófica fundamentada no
Existencialismo de S. Kierkegaard, na Fenomenologia de
E. Husserl e na Fenomenologia-Existencial de M. Heidegger, com vistas a referenciar e inscrever a Daseinsanalyse de M. Boss, a Psicologia Existencial-Humanista
de R. May e a Psicologia Humanista de C. Rogers na
prática psicoterapêutica. A Psicoterapia, respaldada nos
conceitos éticos profissionais do Conselho Federal de
Psicologia, é compreendida nesta pesquisa como campo
de abrangência significativa que pode ser organizada em
três níveis ou dimensões de operacionalização na atividade psicológica que engloba a avaliação psicológica, o
estudo psicodiagnóstico, o exame psíquico, a anamnese
e toda composição de intervenções psicológicas possíveis.
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JUSTIFICATIVA

E

m um âmbito histórico a presença da filosofia
da subjetividade de Descartes, da objetividade
e progressismo iluminista de Comte e do empirismo de
Hume, acaba por constituir a Psicologia como Ciência
da modernidade e pós-modernidade, mantendo a ideia
de uma substância para o “eu” distinta do “mundo circundante”, pautada em métodos claros e preocupações
de controle e explicação que vão do aparelho psíquico, instintos e processos libidinosos psicanalíticos aos
repertórios, esquemas de reforço e estímulos comportamentais behavioristas. A própria ideia cartesiana que
leva aos conceitos modernos de sujeito possui inconsistências, levando as grandes forças modernas em Psicologia a uma verdadeira crise da subjetividade por seus
pressupostos deficitários e incapazes de envolver a totalidade humana numa cápsula passível de ser mapeada
e controlada que desconsidera o modo ser cooriginário
do homem com o mundo (FEIJOO, 2011; FRICK, 1975).
A denominada Psicologia Fenomenológico-Existencial, somada às contribuições técnicas e holísticas da
Psicologia Humanista, consiste num baluarte e movimento de vanguarda para elaborar o retorno da Psicolo17
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gia à noite e aos infernos dos quais jamais deveria ter-se
retirado (FOUCAULT, 1957). A busca pelo renascimento
da filosofia na Fenomenologia de Husserl e Heidegger,
pelo rigor hermenêutico da Daseinsanalyse de Boss,
pela perspectiva crítica e existencialista de May e pelas
contribuições psicoterapêuticas de Rogers e demais humanistas deste trabalho, visa construir base sólida para
uma clínica não mais preocupada com os parâmetros
científicos distantes das preocupações e sofrimentos humanas, mas uma atuação consonante com as profundezas do existir livre de pressuposições e com a visão
humanística e crítica prevista no Estatuto do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE (FEIJOO, 2011; CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2003; CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2015c).
Dentre as propostas da Clínica Escola e Serviços de
Psicologia – CESP do Centro Universitário de Brusque
– UNIFEBE, conforme Regulamento da CESP, situa-se a
importância de propiciar aos acadêmicos de graduação
em Psicologia a prática necessária à sua formação profissional de maneira que, por meio do atendimento a
clientes da comunidade, possam adquirir e aperfeiçoar
formas de atuação profissional nos distintos campos
profissionais. É atribuição dos acadêmicos desenvolver,
dentre outras, as atividades de atuação em prevenção,
promoção, proteção e reabilitação de saúde psicológica
e psicossocial de indivíduos, grupos e comunidade.
18

nome do autor

Como proposta de atender aos requisitos de atendimento da CESP, com ênfase em Prevenção e Promoção
da Saúde, e atentando para novos caminhos de crítica
e um fazer psicológico cada vez mais preocupado com
a existência humana e suas implicações, estima-se que,
por meio do serviço de atuação em acompanhamento
psicoterapêutico fenomenológico-existencial e humanista com pretendentes ao serviço de assistência psicológica, os acadêmicos contribuirão para a operacionalização
e efetivação deste serviço ofertado, além de atuar na
comunidade visando a compreensão e intervenção em
processos existenciais, absolutamente humanos e longe
dos domínios da frieza da técnica (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2015c; FEIJOO, 2011).

19
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CARACTERIZAÇÃO DO
LOCAL DE PESQUISA

O

município de Brusque, considerado capital nacional da longevidade e capital da indústria têxtil, possui área total de 292,75 km² e situa-se na porção
nordeste de Santa Catarina, na mesorregião do Vale do
Itajaí (Vale Europeu). Possui como municípios limítrofes as cidades de Botuverá, Camboriú, Canelinha, Gaspar, Guabiruba, Itajaí e Nova Trento (PREFEITURA DE
BRUSQUE, 2015).
A Fundação Educacional de Brusque - FEBE é uma
instituição de caráter comunitário criada em 1973 pelo
professor Orlando Maria Murphy. Em 1999 foi criado
o Centro de Educação Superior de Brusque – CESBE, e
em 2001 é inaugurado seu campus no bairro Santa Terezinha, local em que se situa até os dias atuais. Somente em 2003 é que se origina o Centro Universitário de
Brusque – UNIFEBE, aprovado pelo Conselho Estadual
de Educação. No ano de 2011 o professor Günther Lother Pertschy é eleito reitor e a instituição inaugura seis
cursos, e dentre estes, o curso de Psicologia (CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2015a).
Segundo o Estatuto do Centro Universitário de Brus21
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que – UNIFEBE, credenciado pelo Decreto nº 647, de 29
de agosto de 2003 e publicado no Diário Oficial de Santa
Catarina em 29 de agosto de 2003, a instituição localiza-se a Rua Dorval Luz, nº 123, Bairro de Santa Terezinha,
no Município de Brusque, cujas diretrizes apontam,
segundo o Art. 7º, a atuação “[...] no ensino superior
formando profissionais críticos, com conhecimentos e
habilidades adequadas ao exercício profissional e capacidade de se manterem continuamente atualizados”
(CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2003, p. 4),
cujo objetivo geral consiste em “[...] atuar no ensino superior, promovendo a formação acadêmica de cunho humanístico, nos seus aspectos profissionais e científicos”
(CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2003, p. 4).
O curso superior de graduação em Psicologia da
UNIFEBE possui habilitação de Bacharelado, cuja criação foi aprovada pela Resolução CC nº 05/11. Segundo a
Matriz Curricular de 2012, aprovada pelo Parecer CONSUNI nº 52/14 de 20 de agosto de 2014, além das disciplinas dispostas, o acadêmico deverá ser aprovado em
cinco Estágios Supervisionados Básicos e quatro Estágios Supervisionados Específicos ao longo do curso. Segundo o Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Psicologia, aprovado pela
Resolução CONSUNI nº 10/15 de 08 de abril de 2015,
o Estágio Curricular caracteriza-se por um conjunto de
atividades de formação que deve ser supervisionado por
22
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docentes da instituição, com a proposta de desenvolver
habilidades e competências determinantes no âmbito da
Psicologia.
Mais especificamente, o Estágio Supervisionado Específico II, com ênfase em Psicologia e Prevenção e Promoção da Saúde, deverá desenvolver as seguintes habilidades:
[...] analisar o campo de atuação; identificar as demandas e executar as intervenções psicológicas nas instituições;
elaborar relatórios científicos e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação. [...] Somente a partir da 8ª fase os acadêmicos realizarão
atendimento psicoterapêutico individual
ou em grupos (CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE BRUSQUE, 2015b, p. 3).

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos no
Estágio Supervisionado Específico II, com ênfase em
Psicologia e Prevenção e Promoção da Saúde, quando
focadas em Atendimentos Psicoterapêuticos, deverão
ser realizadas na Clínica Escola e Serviços de Psicologia
– CESP.
Segundo Regulamento da Clínica Escola e Serviços
de Psicologia – CESP, aprovado pela Resolução CONSUNI nº 11/15 de 08 de abril de 2015, a Clínica Escola é o
ambiente físico em que se desenvolve o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Psicolo23
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gia, sob o acompanhamento permanente de professores
orientadores e do responsável técnico designado pela
instituição de ensino superior. Os objetivos da CESP
relacionam-se com o ensino, a pesquisa e a extensão,
bem como a produção de conhecimento e competência
profissional aos acadêmicos de Psicologia. E dentre as
atividades a serem desenvolvidas na CESP, a partir da
ênfase curricular em Prevenção e Promoção da Saúde,
destacam-se para esta pesquisa a psicoterapia de indivíduos, avaliação psicológica, plantão e apoio psicológico,
atuação em prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial (CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE, 2015c).

Figura 1: Clínica Escola e Serviços em Psicologia - CESP
Fonte: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE (2015a).
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Os atendimentos psicoterapêuticos foram realizados no espaço de duas salas de aproximadamente 10m²,
dentro da Clínica Escola e Serviços de Psicologia – CESP,
do Centro Universitário de Brusque – UNIFEBE.
A figura a seguir ilustra o espaço fornecido para efetuação das atividades planejadas.

Figura 2: Sala da CESP para Atendimento Psicológico
Fonte: O acadêmico (2015).

Descritivamente, ambas as salas dispõem de três
poltronas ao fundo – partindo da porta –, duas cadeiras, uma mesa de escritório com terminais de tomadas
adequados, um climatizador e um tapete ao centro. A
pintura e a iluminação são de cor branca.
25
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MÉTODO

E

sta obra foi dividida em duas seções majoritárias,
cuja primeira supõe uma natureza de pesquisa
teórica e a segunda, aplicada. Na primeira o direcionamento é de discussão teórica a partir de levantamento
bibliográfico referencial para elaboração de determinada
variedade de problemas, apreensões históricas e conceptuais, críticas e questões. A segunda é dirigida à solução de problemas específicos, com objetivo de gerar
conhecimentos para aplicação prática; e de abordagem
qualitativa, utilizando do método dialético: que fornece
os embasamentos para uma interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Este método privilegia as mudanças qualitativas (GIL, 1995; 2010).
Quanto ao tipo de pesquisa, teve caráter exploratório
– com objetivo de aprimorar ideias por meio de planejamento flexível e a consideração de variáveis em ação –,
com vistas à aproximação dos temas investigados com
vistas a torná-los explícitos ou a construir hipóteses. Em
geral, este tipo de pesquisa assume o método de Estudo
de Caso, em consonância com esta proposta (GIL, 2010).
O método de Estudo de Caso, categorizado como de
tipo exploratório, envolve amplo levantamento biblio27
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gráfico e dinâmicas de entrevista com o fim de efetuar
análise aprofundada e exaustiva de unidades de estudo, por meio de investigação de um ou mais casos bem
delimitados com realização de exames contextuais com
preocupações explicativas, não divorciando o caso – ou
o fenômeno, ou ainda o ser – de seu contexto – ou mundo. A complexidade do exame aumenta concomitantemente ao aprofundamento do pesquisador (GIL, 1995;
SILVA; SCHAPPO, 2002).
Os atendimentos psicoterapêuticos foram fundamentados em uma ética humanista baseada em três atitudes básicas, que consistem em empatia, consideração
positiva incondicional e autenticidade. Quanto às técnicas psicológicas, fez-se o manejo de técnicas relacionais
de psicoterapia fenomenológico-existencial e humanista
como: escuta ativa, contato empático manifesto, acolhimento, espontaneidade, iniciativa, exposição aberta
de método de pensamento, utilização de recursos facilitadores, resposta-reflexo, intervenções verbais, função
continente, transparência e ativação do aqui-agora – técnicas implícitas na relação com o cliente que dependem
das atitudes do psicoterapeuta e variáveis do setting terapêutico –; e técnica direcionais como: musicoterapia,
relaxamento, produção de desenho e escrita e atividades
para casa – técnicas que proporcionam abertura a experiências, reflexões e eclosão de insights que a levam
o cliente a elaborar as próprias questões e caminhos. A
28
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coleta de dados para os registros em relatórios utilizará
de observação direta, registros contínuos, registros de
memória, dialógica e entrevista motivacional com escuta ativa (DESLANDES, 1996; GIL, 1995; MARCONI; LAKATOS, 2003; PORTELA, 2013).
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OBJETIVO GERAL

Q

uestionar os pressupostos filosóficos da Psicologia Científica Moderna por meio de reconstrução histórica e teórica para situar alternativas epistemológicas e metodológicas em Psicologia e Psicoterapia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Contextualizar os pressupostos filosóficos do
projeto de Psicologia Científica Moderna desde seu surgimento até o Behaviorismo Radical;
b) Introduzir a Filosofia da Existência, o Método Fenomenológico e o Movimento Humanista como alternativas epistemológicas e metodológicas;
c) Introduzir a Daseinsanalyse, a Psicologia Existencial-Humanista e a Psicologia Humanista como alternativas psicológicas;
d) Inscrever criticamente questões técnicas numa
proposta psicoterapêutica Fenomenológico-Existencial e
Humanista;
e) Determinar configuração clínica em três dimensões de operacionalização psicoterapêutica mediante
discussões éticas e de avaliação psicológica.
31
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1 - PRIMEIRA SEÇÃO
CRÍTICA DA PSICOLOGIA MODERNA
1.1 PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS DA
PSICOLOGIA CIENTÍFICA MODERNA

A

Psicologia Moderna, uma ciência erigida no
século XIX, se contextualiza em suas origens
primariamente com algumas precondições socioculturais,
demarcadas como essenciais para que exista algum
interesse em se conhecer cientificamente o psicológico. É
necessário que se tenha uma experiência de subjetividade
privatizada e que se experimente sua crise, sua perda.
Este é o trilhar histórico de Figueiredo e Santi (2000),
que remonta a construção de uma experiência em que
os homens se reconhecem como livres, sentimentais,
singulares e aptos para pensar com independência das
tradições teológicas – experiência esta que alcança
suas maiores alturas com o Romantismo e a ideologia
liberal proveniente do Iluminismo –, e outra, a da perda
33
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dessa subjetividade, em que há a suspeita de ação de
forças tidas como invisíveis operando e controlando as
ações humanas, que é o caso do advento do liberalismo
econômico, em que cada interesse particular levou a
conflitos diversos:
[...] a liberdade para cada um tratar do
seu negócio desencadeou crises, lutas e
guerras. Os trabalhadores do século XIX
foram aos poucos descobrindo que se defenderiam melhor unidos em sindicatos
e partidos do que sozinhos. O Estado, a
administração pública não ficaram inertes. Para combater os movimentos operários reivindicatórios, para pôr um pouco
de ordem na vida social – em que cada
um defendia o que era seu sem pensar
nas consequências para todos – e para
defender os interesses dos produtores de
uma nação contra os das outras, a administração pública cresceu, cresceram o
Estado, a burocracia, cresceram as forças
armadas. A partir daí, como ficava aquela ideia de liberdade individual? (FIGUEIREDO; SANTI, 2000, p. 48).

De forma geral, as condições para o surgimento da
Psicologia Científica Moderna estavam lançadas, somadas,
também a dois fatores: um do interesse individual, outro
do Estado: 1º) saber o que somos, quem somos, como
somos; e 2º) como lidar com os sujeitos, educá-los,
treiná-los, selecioná-los, padronizá-los, normatizá-los.
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Esta dupla perspectiva que possibilita a inauguração
da Psicologia, portanto, assim fica estabelecida: “[...]
o Regime Disciplinar, em si mesmo, exige a produção
de certo tipo de conhecimento psicológico de forma a
tornar mais eficazes suas técnicas de controle”, assim
como também “[...] as subjetividades formadas pelos
modelos liberais e românticos, sentindo-se contestadas e
problemáticas, são atraídas pelos estudos psicológicos”
(FIGUEIREDO; SANTI, 2000, p. 48).
No âmbito da filosofia, o racionalismo revolucionário
francês de René Descartes (1596-1650) e a problemática
da dicotomia entre corpo e mente – ou matéria e espírito
–, entre a res cogitans e a res extensa1 é o ponto crucial
do surgimento da subjetividade humana, da afirmação
de sua evidência e do advento da Ciência Moderna.
Nascido no limite do Renascimento, imerso numa
contenda irresoluta de opiniões acerca do homem e o
conhecimento, Descartes anunciou em suas Regras para
direção do espírito (2002), publicada em meados de
1630, que o objetivo dos estudos deve ser a orientação
do próprio homem, ou do espírito, que o possibilite
emitir juízos de verdadeira solidez quanto a todas as
coisas que lhe vêm ao encontro. Considera que todas
as ciências humanas assemelham-se num ponto: elas
formam o conjunto da “sabedoria humana”, sempre
idêntica a si mesma, independentemente da diversidade
1 Coisa pensante e coisa extensa, respectivamente (tradução livre).
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de objetos de estudo; portanto, não há razões para se
aplicar limites à empresa humana de conhecer: “[...]
não há necessidade de impor aos espíritos quaisquer
limites. Nem o conhecimento de uma só verdade [...]
nos desvia da descoberta de outra; pelo contrário, ajudanos” (DESCARTES, 2002, p. 4).
O pensador considerou que tanto os sentidos quanto
o raciocínio intelectual podem ser enganosos, e que nada
distingue os pensamentos quando ocorrem durante o
sonho ou a vigília, e, portanto, constroi método e moral
próprios para suas investigações acerca das verdades
últimas. Pretendeu criar condições para que se pudesse
obter um conhecimento seguro da verdade, superando
assim o ceticismo que imperava em sua época:
Passei a refletir particularmente sobre
cada assunto, sobre o que podia torná-lo
suspeito e propiciar a oportunidade de
nos enganarmos, ao mesmo tempo em
que eliminava de meu espírito todos os
erros que até então pudessem ter-se instalado nele. Não que imitasse, para tanto,
os céticos que duvidavam só por duvidar
e fingem estar sempre indecisos, pois, ao
contrário, todo o meu propósito não tendia senão a me certificar e a remover a
terra movediça e a areia para encontrar
a rocha ou a argila (DESCARTES, 2006,
p. 28).

Com seu depoimento na obra Discurso do método,
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de 1637, Descartes impõe a si mesmo, portanto, a tarefa
de buscar uma certeza indubitável, submetendo toda
ideia ou crença a uma dúvida metódica. Praticamente
todo conhecimento lhe parece incerto e passível de
questionamento, exceto um: o próprio pensamento,
explícito pelo seu duvidar. Dessarte, partindo de seu
célebre cogito, ergo sum2, torna-se explícito que a
evidência primeira é a de um “eu”: fundamento de todo
o conhecimento moderno, ainda que assentado sobre um
abstracionismo absoluto desse “eu”, não dependente de
quaisquer condições físicas: “Compreendi então que eu
era uma substância cuja essência ou natureza consiste
somente no pensar e que, para ser, não necessita de
lugar algum, nem depende de qualquer coisa material”
(DESCARTES, 2006, p. 31).
Conquanto Descartes fosse um entusiasta da ciência
moderna, seus postulados estavam ainda próximos da
metafísica tradicional, herdada da Escolástica medieval
aristotélica: “Um caso especial desse enfoque [...] foi o
de sua explicação para a união substancial entre corpo
e alma no ser humano, fazendo com que a fisiologia e
a psicologia embrionárias [...] derivassem de uma tese
metafísica problemática” (DUTRA, 2008, p. 79). Foi
desta questão que pensadores britânicos elaboraram
críticas e resoluções ao sistema racionalista cartesiano,
como o inglês John Locke (1632-1704), o irlandês George
2 Penso, logo sou (tradução livre).
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Berkeley (1685-1753), e os escoceses David Hume (17111776) e James Mill (1773-1836) que partiram, em sua
totalidade, da tradição empirista medieval de Roger
Bacon (1214-1294) e John Duns Scot (1266-1308). Todos
os modernos empiristas estiveram de acordo com os
fundamentos de Locke de que não há quaisquer ideias
inatas; de que o homem nasce como uma tábua rasa; e de
que o conhecimento é adquirido por meio da experiência
das sensações físicas, que operavam na mente até
tornarem-se reflexão, ideias simples e associações para
ideias complexas (DUTRA, 2008; SCHULTZ, 2012).
Com as máximas de D. Hume em suas Investigações
sobre o entendimento humano (2006), publicadas em
1748, que abrangem a noção geral de que só é cognoscível
aquilo que é passível de observação e experimentação,
esta filosofia epistemológica atinge seu apogeu,
inclusive tendo implicações diretas na compreensão da
relação entre causa e efeito: “Todos os raciocínios que
se referem aos fatos parecem fundar-se na relação de
causa e efeito” (HUME, 2006, p. 36). Hume retorna ao
ceticismo antecedente de Descartes, decidindo que não
se pode confiar em quaisquer faculdades espirituais;
a dúvida deve ser permanente, contrariamente à
provisoriedade cartesiana; e toda dedução ou descoberta
é sujeita a revisões e probabilísticas. Reflete mais
acuradamente que o método de Descartes é útil caso
aceito moderadamente, “[...] pois afigura-se como
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atitude prévia e indispensável ao estudo da filosofia,
mantendo adequada imparcialidade em nossos juízos
e apartando nosso espírito de todos os preconceitos”
(HUME, 2006, p. 164).
Ainda a respeito da herança de Hume e seu
empirismo, Ribeiro (2005, p. 79) enuncia que, em
resumo, Hume determinou que “[...] conhecimento é
crença justificada (i), tendo sua origem na experiência,
fundamentada pelo hábito e pelo costume (ii) e nada
mais podemos afirmar com certeza além das impressões
sensíveis (iii)”. Apesar de tantas críticas ao racionalismo
cartesiano por parte do empirismo britânico, pode-se
ver hoje, com o desenvolvimento posterior da filosofia
da ciência “[...] mais convergências do que divergências
entre as duas escolas” (DUTRA, 2008, p. 80).
A crescente oposição à metafísica tradicional e
a fundamentação de um conhecimento científico
foram os sustentáculos para a nova tendência do
pensamento europeu do séc. XIX. Adentra-se o zeitgeist3
contemporâneo ao vislumbrar o alcance dos ideais
positivistas franceses de Auguste Comte (1798-1857),
que, segundo Costa (2008, p. 7), preocupado em tornar
seus argumentos os mais fidedignos possíveis, limitouse a “[...] apenas factos [sic] cuja verdade estavam
acima de qualquer suspeita, ou seja, somente aos factos
[sic] que poderiam ser comprovados cientificamente,
observáveis e indiscutíveis”.
3 Termo alemão que se refere ao espírito ou clima intelectual e cultural de um período histórico.
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Segundo seus estudos gerais acerca do
desenvolvimento total da inteligência humana, Comte
crê ter descoberto uma lei fundamental sobre as
concepções e investigações humanas que lhes dispõe e
determina em três estados históricos de conhecimento.
O espírito humano, segundo Comte, se inicia pelo estado
mais primitivo, o estado teológico ou fictício, em que
lhe permeiam investigações sobre o íntimo dos seres do
mundo, “[...] as causas primeiras e finais de todos os
efeitos que o tocam, numa palavra, para os conhecimentos
absolutos” (COMTE, 1978, p. 36) e cujas explicações
são arbitrárias; perpassa o estado de transição, que é o
metafísico, que não passa de uma modificação simples
do estado anterior, em que “[...] agentes sobrenaturais
são substituídos por forças abstratas” (COMTE, 1978, p.
36), ainda mantendo alguma arbitrariedade; e completase o curso no estado positivo, em que o espírito humano
[...] reconhecendo a impossibilidade de
obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a
conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em
descobrir, graças ao uso bem combinado
do raciocínio e da observação, suas leis
efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude (COMTE, 1978, p. 36-37).

O estágio final, o positivismo tal qual se reconhece
atualmente, oferece suas explicações para os fatos por
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meio de termos reais, e se resume na relação entre
fenômenos particulares e gerais. O alcance do estágio
positivo, segundo Comte, só foi possível mediante uma
revolução formada de grandes acontecimentos humanos
– ações do pensamento de homens como Descartes,
Galileu Galilei (1564-1642), Francis Bacon (1561-1626),
Isaac Newton (1643-1727) e G. W. Leibniz (1646-1716),
que oportunizaram o pronunciamento legendário do
espírito da filosofia positiva, em oposição ao espírito
teológico e metafísico (COMTE, 1978). Vale destacar,
ainda, uma das afirmações do pensador que é pertinente
a sua perspectiva para uma possível psicologia formada
no seu modelo positivo, de que “[...] é perceptível que,
por uma necessidade invencível, o espírito humano
pode observar diretamente todos os fenômenos, exceto
os seus próprios” (COMTE, 1978, p. 57).
1.2 A PSICOLOGIA CIENTÍFICA MODERNA:
DA FISIOLOGIA AO BEHAVIORISMO RADICAL
Frequentemente, em obras de História da Psicologia,
recorre-se ao berço da Psicologia Moderna como o
período que compreende o clima positivista europeu do
século XIX, relembrando figuras como Lamarck (17441829) e Darwin (1809-1882), influenciadores diretos
de um determinismo biológico que vem impregnar as
origens desta ciência e profissão com a obra Elementos
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de Psicofísica publicada por Gustav T. Fechner (18011887) em 1860, respeitado pelo conceituado Wilhelm
Wundt (1832-1920) e por seu discípulo Edward B.
Titchener (1867-1927), qual lhe referenciava como o pai
da psicologia experimental (MUELLER, 1968; SCHULTZ,
2012; GOODWIN, 2010). No entanto, ainda que fosse
notório o respeito por Fechner, Wundt recebeu o título de
“[...] fundador da psicologia como disciplina acadêmica
formal. Instalou o primeiro laboratório, lançou a
primeira revista especializada e deu início à psicologia
experimental como ciência” (SCHULTZ, 2012, p. 78),
acentuando também que dentre seus objetivos, estava
a elaboração de “[...] uma psicologia que admitisse
apenas ‘fatos’ e recorresse, tanto quanto possível, à
experimentação e à medida” (MUELLER, 1968, p. 348).
Em decorrência de fatores individuais interferirem
na percepção dos fenômenos mentais, ou seja, a
intervenção da subjetividade frente a essas percepções
divergentes, ao fim do séc. XIX muitos cientistas se
dedicaram a estudos acerca dos órgãos dos sentidos,
tomando para si os métodos experimentais, recolhendo
dados sobre comportamento, movimentos involuntários
e reflexos, entre outros aspectos fisiológicos. Destacamse nesse contexto Hermann Von Helmholtz (1821-1894)
e suas pesquisas com rãs para medição de impulsos
nervosos; Ernst H. Weber (1795-1878) e seu trabalho
sobre percepção e estímulos na pele, intitulado Limiar
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Entre Dois Pontos; Fechner e sua Psicofísica construída
a partir da relação entre estímulo físico e sensação
mental, numa tentativa de mensurá-los e categorizar
a Psicologia como ciência, e, finalmente, norteando
os trabalhos de psicologia experimental de Wundt e
sua introspecção analítica, pegando de empréstimo os
métodos da fisiologia e conceituando sua prática como
uma adaptação socrática, além de crer no paralelismo
não dependente cartesiano entre o corpo e a mente que possibilitava um estudo eficaz da mesma (COSTA,
2008).
Em seguida surgem críticas a Wundt por parte de
Titchener e sua proposta estruturalista, revelando-se
igualmente limitada e superada pelo funcionalismo de
William James (1842-1910), considerando a consciência
como uma subjetividade progressiva e seletiva quanto a
estímulos que lhe são dirigidos, rumando sempre para a
adaptação ao meio por parte dos sujeitos. Controvérsias
dentro desse pensamento norte-americano propiciaram
o nascimento do Behaviorismo de John B. Watson (18781958) em 1912, cujo alvo de crítica era justamente o
objeto de estudo da Psicologia, objetivando categorizála como ciência respeitável (COSTA, 2008).
O surgimento da Psicanálise de Sigmund Freud
(1856-1939) conforme pontuações de Schultz (2012) é
demarcado com a publicação da obra Studies on hysteria4
4 Estudos sobre a histeria (tradução livre).
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de Freud conjuntamente com o médico Josef Breuer
(1842-1925) em 1895. Mesmo após romper a amizade
com Breuer, Freud se aprofundou em seus estudos sobre
histeria, os fatores sexuais na formação da neurose, a
análise dos sonhos, o ato falho e entre tantos outros
conceitos com reverência ao Inconsciente.
Em 1912, voltando às contribuições de Costa (2008),
discorrem relatos de Max Wertheimer (1880-1943) na
Alemanha sobre o movimento aparente e o consequente
surgimento da Psicologia da Gestalt, cuja premissa
primordial é a de que o todo é mais que a soma das
partes – uma crítica não ao objeto da Psicologia, mas ao
seu método: a introspecção.
A teoria psicanalítica freudiana foi uma abordagem
que evocou explicações para a personalidade humana,
sob os conceitos de es, ich e überich5, contudo não
foi a única. Verifica-se em Schultz (2012), que várias
alternativas foram propostas por Carl Gustav Jung
(1875-1961) e teóricos psicossociais, postulando na
contemporaneidade um número médio de 15 a 20 teorias
em publicações (SCHULTZ, 2012).
Segundo o primeiro volume da Enciclopédia de
Psicologia Contemporânea de Dorin (1987), a psicologia
possui inúmeros ramos que podem ser divididos de
acordo com o objeto de investigações, com os métodos e
com as psicotécnicas ou aplicações. A seguir, apresenta5 Id, ego e superego, sob a forma popular, ou Isso, Eu e Supereu (tradução livre).
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se um esboço das principais ramificações de acordo com
o tipo de investigação, método e perspectiva teórica.
RAMO DE PSICOLOGIA
Psicologia Analítica

Psicologia Experimental

Psicologia Genética

Psicologia Anormal

Psicologia Dinâmica

Psicologia Funcional

Psicologia Estrutural

SÚMULA
Sistema de análise dos fatos psíquicos
pela autoanálise ou introspecção,
promulgado por Jung.
Investigação
de
processos
psíquicos mediante observação e
experimentação controlada com
descrições laboratoriais.
Estudo de traços de personalidade,
necessidades e desenvolvimento por
meio de registros.
Investigação dos processos psíquicos
anormais.
Inclui
Psicologia
Patológica (Psicopatologia).
Estudo do comportamento como
produto de fenômenos na relação
causa-efeito: motivações, interesses,
crenças, etc. Escola de Woodworth.
Estuda os fenômenos psíquicos
como processos de ajustamento.
Estudo de funções mentais que
permitem adaptação ao meio. Alguns
funcionalistas: William James,
Dewey, Carr. No Brasil, destacam-se
Lourença Filho e Anísio Teixeira.
Nascida com Wundt. Estuda os
aspectos observáveis da experiência
individual, de forma empírica e
associacionista. Titchener representa
esta escola nos Estados Unidos.
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Psicologia Reflexológica

Psicologia
Comportamentalista
(Behaviorista)

Psicologia Configuracional
(Gestalt)

Psicologia Personalista

Sistema de interpretação dos
fenômenos
psíquicos
como
produtos de ações reflexas. O
subjetivo é reflexo do objetivo.
Exclui a introspecção e faz do
reflexo condicionado o “átomo do
comportamento”. Sechenov e Pavlov
foram pioneiros neste ramo.
O objeto da Psicologia é o
comportamento.
Todos
os
fenômenos psíquicos podem ser
estudados pela análise de segmentos
do comportamento. Watson lançou
as bases deste ramo, desenvolvido
posteriormente por Skinner, Miller e
Dollard.
Os fatos psíquicos são entendidos
como configurações de formas,
que formam os todos. As reações
individuais não podem ser reduzidas
a partes isoladas para estudo. Surgiu
com von Ehrenfels e Wertheimer, e
desenvolveu-se com Koffka, Köhler
e Lewin.
O objeto é o “eu” ou o self. Todos
os fenômenos são estudados em
relação com o “eu” mediante método
introspectivo. Surgiu com Calkins e
Stern.
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Sistema de Freud elaborado a
partir do estudo de neuróticos e da
suposição de um campo inconsciente
Psicanálise
que conduz a ação humana. Dentre
seus seguidores mais notáveis estão
Anna, Murray, Fromm e Klein.
Quadro 1: Principais ramos da Psicologia científica moderna
Fonte: Adaptado de Dorin (1987).

Em 1913, após Watson interessar-se e dedicar-se em
estudar o comportamento animal, estruturando-se com
experimentos de ratos em labirintos juntamente com o
futuro funcionalista Harvey Carr (1873-1954), num aceite
de convite a palestrar na Columbia University, Watson
anuncia o seu posteriormente conotado, manifesto
behaviorista: Psychology as the Behaviorist Views It6,
nascido da necessidade de enunciar o behaviorismo
como único funcionalismo consistente e lógico, além de
denunciar o fracasso da psicologia humana:
A psicologia humana falhou em cumprir
sua reivindicação como uma ciência natural. Devido a uma noção errônea de seus
campos de fatos são os fenômenos conscientes [...] ela emaranhou-se em uma
série de questões especulativas as quais
[...] não são abertas para o tratamento
experimental. [...] Psicologia como comportamento terá, afinal, que negligenciar,
com exceção de uns poucos, os proble6 Psicologia como o behaviorista a vê (tradução livre).
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mas essenciais com os quais a psicologia
como uma ciência introspectiva agora
se preocupa. Com toda probabilidade
mesmo este resíduo de problemas pode
ser formulado de tal modo que métodos
refinados em comportamento (os quais
certamente virão) levarão à sua solução
(WATSON, 2008, p. 300-301).

Dentre as máximas de Watson, simbólicas para
muitos psicólogos e baluartes da ciência experimental,
encontram-se considerações radicais sobre a perspectiva
behaviorista para a Psicologia: “A psicologia como o
behaviorista a vê é um ramo experimental puramente
objetivo das ciências naturais. Seu objetivo teórico é a
previsão e o controle do comportamento” (WATSON,
2008, p. 289, itálicos meus). Watson considerou também
que o behaviorista “[...] em seus esforços para conseguir
um esquema unitário da resposta animal, não reconhece
linha divisória entre homens e animais” (WATSON,
2008, p. 289).
Burrhus Frederick Skinner (1904-1990), expoente
do fenômeno behaviorista norte-americano, decide após
um ano de dedicação a escrita, em particular após a
leitura de artigos de Watson e Pavlov, iniciar uma pósgraduação em psicologia na Universidade de Harvard,
qual fora pano de fundo para o desenvolvimento de seu
próprio sistema comportamentalista (GOODWIN, 2010).
Segundo Schultz (2011) após 1971 com a publicação
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da obra Beyond freedom and dignity7 e sua exorbitante
quantia de exemplares vendidos e várias entrevistas
em programas televisivos, por décadas Skinner foi o
psicólogo mais influente do mundo e a principal figura
da Ciência do Comportamento. Skinner compreendeu
que o ambiente possui papel central numa análise
experimental, deslocando o homem do centro de sua
atenção:
Quando uma ciência do comportamento
adota a estratégia da física e da biologia,
o agente autônomo, a que tradicionalmente se atribuiu o comportamento, é
substituído pelo ambiente – o ambiente
em que a espécie se desenvolveu e no
qual se molda e preserva o comportamento do indivíduo (SKINNER, 1973, p.
145).

Ainda sobre este ponto, em suas considerações
sobre o que é o homem numa perspectiva científica e
experimental, conclui:
Uma análise experimental transfere a
determinação do comportamento do homem autônomo para o ambiente – um
ambiente responsável tanto pela evolução
da espécie como pelo repertório adquirido por cada membro. [...] atualmente as
contingências ambientais assumem funções já atribuídas ao homem autônomo,
7 Para além da liberdade e da dignidade (tradução livre). Publicado no Brasil com o título O mito da
liberdade em 1971 pela Edições Bloch.
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e certas questões são suscitadas. Então
o homem está “extinto”? [...] O homem
interior autônomo é que foi abolido, e
isso é um passo à frente. Mas nesse caso,
o homem não se torna meramente uma
vítima ou observador passivo do que lhe
acontece? [...] A evolução de uma cultura
é um gigantesco exercício de autocontrole. [...] Uma visão científica do homem
oferece possibilidades inesperadas. Ainda não vimos o que o homem pode fazer
do homem (SKINNER, 1973, p. 167-168).

O modelo comportamental ou behaviorista e seu
arcabouço de aplicações tornou-se amplamente familiar,
e este é o exemplo do termo reforço, que compete,
aparentemente, com o léxico freudiano de repressão
e inconsciente nos dias atuais. O Behaviorismo, pilar
central da Psicologia Moderna, participou ativamente
na criação de uma visão limitada de homem: “Essa
escola de Psicologia concebe o homem como uma
máquina complexa, com seu sistema fechado de peçasfunções e regularidade estática” (FRICK, 1975, p.
24). As concepções desta perspectiva, bem como das
demais de base positivo-empiristas, “[...] preferem ver
o homem como vítima determinada e infeliz de uma
complexa história de reforço, como o joguete num duelo
entre forças psíquicas inconscientes e pressões sociais
externas” (FRICK, 1975, p. 22), ou no máximo, de
forma mecânica, equivalendo o ser a um “[...] modelo
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de computador em que termos tais como ‘entrada’
(input), ‘armazenagem’ (storage), ‘saída’ (output),
e ‘reparação’ (retrieval) se aplicam aos processos e
sistemas neurológicos e psicológicos” (FRICK, 1975, p.
22-23).
Ao discutir historicamente as influências positivistas
nesta profissão e discorrer mínima e pontualmente a
trajetória behaviorista, identificada como um produto
histórico do projeto científico de Wundt, cujos métodos
eram “[...] tomados de empréstimo à fisiologia
experimental e suplementado por novas estratégias”
(GOODWIN, 2010, p. 124), vale lembrar que muitos dos
métodos da nova psicologia científica traçada a partir do
estruturalismo alemão “[...] haviam sido desenvolvidos
em laboratórios de fisiologia” (GOODWIN, 2010, p. 124).
Para tornar este enunciado, aparentemente conclusivo,
por verdadeiro, as palavras de Wundt em seu Principles
of Physiological Psychology8 (2007) publicado em 1902
e traduzido por Titchener em 1904, devem ser citadas:
Physiology and psychology cover, between
them, the field of vital phenomena; they
deal with the facts of life at large, and in
particular with the facts of human life.
Physiology is concerned with all those
phenomena of life that present themselves
to us in sense perception as bodily processes, and accordingly form part of that
total environment which we name the
8 Princípios de Psicologia Fisiológica (tradução livre).

51

título do livro

external world. Psychology, on the other
hand, seeks to give account of the interconnection of processes which are evinced
by our own consciousness, or which we
infer from such manifestations of the bodily life in other creatures as indicate the
presence of a consciousness similar to our
own. [...] Physiological psychology is, therefore, first of all psychology9 (WUNDT,
2007, p. 1-2).

E assim, segundo as considerações introdutórias de
Wundt, afamado pai da Psicologia moderna, a Psicologia e
a Fisiologia formam uma conexão científica de relevância
elementar, apta a encerrar todos os fatos da vida geral,
segundo a separação analítica cartesiana de um “eu”
de seu “exterior”, de um “pensante”, de um “extenso”.
Em outras palavras: i) fisiologicamente, o homem é
conceituado e abarcado por processos sensoriais; ii)
psicologicamente, por processos conectivos; e iii) seu
estudo é possível mediante comparações com outras
criaturas. Eis que se torna evidente o projeto histórico
da Psicologia científica de Wundt, apresentada por ele
mesmo, novamente, como Psicologia fisiológica e “[...]
9 A fisiologia e a psicologia encerram, entre si, o campo dos fenômenos vitais; eles lidam com fatos da vida em geral, e em particular com os fatos da vida humana. A Fisiologia está preocupada
com todos aqueles fenômenos da vida que se apresentam por si mesmos a nós na percepção sensorial como processos corporais, e consequentemente, fazem parte desse ambiente total que nós
nomeamos de mundo externo. A Psicologia, na outra mão, procura dar conta da interconexão
de processos que são evidenciados por nossa própria consciência, ou dos quais nós inferimos
de tais manifestações da vida corporal em outras criaturas conforme indicam a presença de
uma consciência similar a nossa. [...] Psicologia fisiológica é, sobretudo, e em primeiro lugar,
psicologia (tradução livre).
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therefore, first of all psychology10” (WUNDT, 2007, p. 2).
1.3 ANÁLISE DO DESESPERO CIENTÍFICO:
A DOENÇA MORTAL DA PSICOLOGIA
Desde metade do século XX, a Psicologia no Brasil é
considerada uma profissão e teve este reconhecimento
pela lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1962, e formou seu
conselho profissional em 1971, o Conselho Federal de
Psicologia, regulamentado pelo Decreto 79.822, com o
objetivo de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício
profissional, promovendo inclusive espaços de discussão
sobre os temas de preocupação da área de atuação e sua
relação com a realidade social (CFP11, 2015a). E isto foi
possível apesar da diversidade de abordagens existentes
no seu âmbito epistemológico e metodológico.
Entretanto, fundamentalmente, conforme o exposto,
estas abordagens aparentemente distintas (Quadro
1) não se desfizeram dos pressupostos racionalistas,
positivistas e empiristas.
Esta multiplicidade de psicologias12 pretende
descrever o homem e se construir a partir de estruturas
biológicas. Reduz o objeto de investigação ao corpo ou
a deduções de funções orgânicas. A própria pesquisa
em psicologia não é mais que um ramo da fisiologia.
10 [...] sobretudo, e em primeiro lugar, psicologia (tradução livre).
11 Neste trabalho, apresentar-se-á o nome do CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA pela sigla
CFP.
12 Questão atenuada pela popular obra de Bock, Furtado e Teixeira (2001), Psicologias, tanto em
seu prefácio “[...] sempre tivemos a certeza de que ensinar a diversidade [...] é a melhor forma
de iniciar o aprendizado dessa ciência. Daí o título escolhido” (p. 5) quanto no título de seu
primeiro capítulo: “A Psicologia ou as psicologias” (p. 14).
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O brado da caduquice positivista no trabalho real da
Psicologia é lançado pelo crítico francês Michel Foucault
(1926-1984). Conforme J. E. Morère ao prefaciar a obra
A pesquisa científica e a psicologia:
Elas estudam as diversidades humanas
e descrevem a evolução da criança, as
degradações do louco, a estranheza dos
primitivos. Ora elas descrevem o elemento, ora pretendem compreender o todo.
Às vezes se ocupam exclusivamente com
a forma objetiva do comportamento [...]
Algumas deduzem, outras são puramente experimentais e utilizam estruturas
matemáticas como forma descritiva. [...]
Pobre alma [...], cercada de técnicas, remexida de questões, posta em formulários, traduzida em curvas. Auguste Comte acreditava, com algumas reservas, que
a psicologia era uma ciência ilusória,
impossível e a menosprezou. [...] Apesar
de tudo, há psicólogos, e que pesquisam
(FOUCAULT, 1957, p. 1).

É de geral conhecimento que a obra de Comte, no
decorrer do séc. XX foi tomada como um “artigo de fé”
pelos adeptos do Behaviorismo (GOODWIN, 2010). Suas
considerações sobre a Psicologia, segundo o enunciado
de Morère, consonante ao de Foucault, encontradas
em sua Primeira Lição sobre a Filosofia Positiva, são as
seguintes:
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Percebe-se que de nenhuma perspectiva
há lugar para essa psicologia ilusória, última transformação da teologia, que se
tenta em vão reanimar hoje e que [...]
pretende chegar à descoberta das leias
fundamentais do espírito humano, contemplando-o ele próprio. [...] Estão até
hoje divididos numa multidão de escolas
que disputam incessantemente sobre os
primeiros elementos de suas doutrinas
[...] essas noções tão ralas, proclamadas
com tanta ênfase e que provêm exclusivamente da infidelidade dos psicólogos
a seu suposto método (COMTE, 1978, p.
56-57).

Foucault denuncia que a Psicologia científica só
é possível mediante a não existência de uma prática
autônoma. A possibilidade de uma práxis positiva e
“eficaz” é dada na medida em que toma de empréstimo
experiências de outras áreas. É o exemplo da psicometria
que repousa sobre a validação de testes apenas por
intermédio direto ou indireto de outros testes não
psicológicos. A tarefa da Psicologia, segundo Foucault,
é problematizar suas contradições epistemológicas e
históricas, e alega que seu estilo particular de pesquisa,
por vocação, “[...] é crítica, negativa e desmistificadora”,
formando um “inverso noturno da ciência psicológica que
tem por tarefa comprometer” (FOUCAULT, 1957, p. 8).
Estas são as “psicologias noturnas”, também citadas por
Morère, que reconhecem no homem algo de inexplicável e
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complexo, e visa estudar as “[...] inquietantes profundezas
da obscuridade interior” (FOUCAULT, 1957, p.1).
Esta objetificação do ser humano que segue os ideais
de fundamentação e determinação das ciências físicomatemáticas, bem como das ciências naturais, orientou
o projeto científico da Psicologia – e esta noção já está
explícita em seu próprio movimento socio-histórico
(BALLESTÊ; CABRAL, 2012; CAMBAUVA; SILVA;
FERREIRA, 1998; COSTA; 2008; FIGUEIREDO; SANTI,
2000; MUELLER, 1968).
E é neste destino da Psicologia Científica, tal e qual
desenvolvida neste trabalho e situada nas suas diversas
dimensões de atuação que reside a doença mortal já
anunciada por Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)
em seu O Desespero Humano (2007) de 1849: a doença
mortal é o desespero, e o desespero, é uma discordância
na síntese do homem. O homem é espírito, é um “eu”
de relação, que possui consciência da relação dialética
entre os termos da existência, como necessidade e
possibilidade, finitude e infinitude, temporalidade e
eternidade.
Segundo o Dicionário de Filosofia de N. Abbagnano
(2007, p. 809), a Psicologia é uma:
Disciplina de conhecimento que tem
por objeto a alma, a consciência ou os
eventos característicos da vida animal e
humana, nas várias formas de caracteri56

nome do autor

zação de tais eventos com o fim de determinar sua natureza específica. Às vezes,
tais eventos são considerados como puramente ‘mentais’, ou seja, como ‘fatos da
consciência’; outras vezes, como eventos
objetivos ou objetivamente observáveis,
ou seja, como movimentos, comportamentos, etc.

Bem como o que é considerado Psicológico é
aquilo “[…] que se refere à consciência do indivíduo”
(ABBAGNANO, 2007, p. 811) e, observando que,
etimologicamente Psicologia refere-se à composição
dos termos gregos psykhé: “Alma ou Consciência”
(ABBAGNANO, 2007, p. 813) e logos: “A razão enquanto
[...] substância ou causa” (ABBAGNANO, 2007, p. 630),
compondo um sentido de “estudo da mente”, apesar
de “mente” provir do latim mens e do Indo-Europeu
men: pensar, lembrar-se (ORIGEM DA PALAVRA, 2012),
percebe-se que, salvas as inúmeras discussões em meio
acadêmico a respeito dos objetos da ciência psicológica
e suas preocupações de estudo, originariamente a
Psicologia relaciona-se com os conceitos de alma,
consciência, mente, substância e razão.
Se o homem, que é a consciência de uma relação
em síntese dialética, em outros dizeres, possui um “eu”,
uma autoconsciência que surge como um terceiro termo
positivo na dialética existencial, é interpelado por uma
perspectiva virtual de si mesmo, como é o caso das
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propostas da Psicologia Moderna e suas visões de homem
– ora estruturado, filosoficamente como coisa pensante
ou substância abstrata, efeito de experiências sensoriais
e fenômeno particular, ora explicado cientificamente
como objeto psicofísico, estrutura psicodinâmica, soma
de fatos psíquicos, animal ou organismo determinado
pelo ambiente –, ele desespera, pois, diante do real,
é lançado numa queda. E quanto mais elaborada a
virtualidade, tanto mais distante do real, maior será a
queda. Entre desesperar-se diante do confronto com o
real e negar o desespero, o progresso está justamente em
desesperar-se, pois este é tanto uma vantagem quanto
uma imperfeição em relação dialética. De toda forma,
“Sofrer um mal destes coloca-nos acima do animal”, uma
vez que “A superioridade do homem sobre o animal está
pois em ser suscetível de desesperar” (KIERKEGAARD,
2007, p. 21).
Um homem positivo, um cientista, diante de sua
condição não consciente, diante de sua negação do “eu”,
será o desesperado que só consegue ver a necessidade,
sem possibilidade. A deusa Loucura, em seu discurso
escrito por Erasmo de Rotterdam, o Elogio da Loucura
(2014) de 1523, adverte quanto à limitação à categoria
da necessidade em um homem sábio. Este, segundo a
deusa, deve estar aberto tanto à razão quanto às paixões,
as possibilidades, negando a frieza e falta de vontade
humanas ao modelo estoico:
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[...] toda a diferença entre um louco e um
sábio é que o primeiro obedece a suas
paixões e o segundo à sua razão. Eis por
que os estoicos proibiram ao sábio as paixões como se fossem doenças. No entanto, são essas paixões que servem de guia
aos que seguem com ardor o caminho da
sabedoria; são elas que os estimulam a
cumprir os deveres da virtude, inspirando-lhes o pensamento e o desejo de fazer
o bem. [...] Um sábio dessa espécie não
seria mais um homem [...] enfim, para
falar mais claramente, seria um ídolo estúpido, desprovido de todo sentimento
humano e tão insensível quanto o mármore mais duro (ROTTERDAM, 2014, p.
43).

Este homem é tanto “O fatalista” cujo “deus é a
necessidade” quanto “O determinista” em que “não
respira o eu [...] porque a necessidade pura é irrespirável
e asfixia inteiramente o eu” (KIERKEGAARD, 2007, p.
42). Considerando a categoria da finitude, este homem
científico vive o desespero no finito, enchendo-se de
ocupações rigorosas e formais, esquecendo-se de si
mesmo e elevando-se na sociedade: “Bem longe de
o tomarem por um desesperado, é precisamente um
homem como a sociedade o quer” e assim vive, “[...]
tendo os louvores dos outros, as honras, a estima e
todos os bens terrestres” (KIERKEGAARD, 2007, p. 37).
Assim compõem a sociedade científica ou filosófica,
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por exemplo, estes homens desesperados em sua
finitude: “Seu nome talvez passe à história, mas terão
sido na verdade eles mesmos?” (KIERKEGAARD, 2007,
p. 37-38). Quanto, ainda, sob a ótica da categoria da
consciência, esta virtualidade de um homem físiconatural sustentada pelas hipóteses empírico-positivistas
vive o pior dos desesperos: o desespero que se ignora,
ou a ignorância desesperada, afinal é “[...] presa da
sensualidade e duma alma plenamente corporal; porque
sua vida conhece apenas as categorias dos sentidos”
(KIERKEGAARD, 2007, p. 44).
Esta forma de desespero, que é de longe a mais comum
e intensa, em que o homem tem a menor consciência de
si como espírito e vive vegetativamente, é a do homem
que não mergulha limpidamente em si mesmo “[...] mas
se funda nebulosamente sobre qualquer abstração ou a
ela se reduz [...] ou que, cega para consigo mesma, não
vê nas suas faculdades mais do que energias de origem
pouco explícita” (KIERKEGAARD, 2007, p. 47). Diante
deste desespero tão profundo, em que os homens gozam
de si mesmos com vaidade e falsidade, Kierkegaard
(2007, p. 45) apresenta uma analogia:
Imagine-se uma casa, cada um de cujos
andares – adega no subsolo, térreo, primeiro andar – tivesse uma espécie diferente de moradores, e compare-se a vida
com esta casa. Não se veria – tristeza
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ridícula! – que a maior parte da gente
preferiria apesar de tudo a adega no subsolo! Nós todos somos uma síntese com
uma finalidade espiritual. Essa é nossa
estrutura. Todavia, quem não prefere habitar a adega, as categorias do sensual?
Não só o homem prefere viver nelas, mas
ama-as a tal ponto que se zanga quando
lhe propõem o primeiro andar, o andar
nobre, sempre vago e esperando-o – porque afinal toda a casa lhe pertence.

Esta construção imaginária reafirma o destino
espiritual humano, porém destaca-lhe a preferência
de negar-se a própria condição. Dentre tantas opções,
o homem ainda prefere o nível imediato e preciso das
sensações, ficando estupefato com a segurança de
possuir algum domínio sobre sua bela moradia – a vida
– e agressivo se outro questiona-lhe seu comportamento.
O pensador dinamarquês eleva ainda mais sua escrita
provocante e vigorosa com outra analogia, desta vez
num ataque direto aos sistemas filosóficos e científicos:
Certo pensador eleva uma construção
imensa, um sistema, um sistema universal que abraça toda a existência e história
do mundo etc., - mas se alguém atentar
na sua vida privada, descobre com pasmo este enorme ridículo: que ele próprio
não habita esse vasto palácio de elevadas
abóbadas, mas um barracão lateral, uma
pocilga, na melhor das hipóteses o quar-
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tinho do porteiro! E zanga-se se alguém
ousa uma palavra para lhe fazer notar
essa contradição. Pouco lhe importa viver no erro, contanto que construa o seu
sistema... Ajudado por esse erro (2007,
p. 45).

Afastado da verdade por mais um grau negativo,
o desesperado que se ignora, que ignora a própria
eternidade ou transcendência, que ignora a possibilidade,
a consciência e a liberdade, “[...] realize o que realizar
de extraordinário, explique o que explicar, até o
próprio universo, por muito interessante que, como
esteta, goze a vida, com tudo isso, ela será desespero”
(KIERKEGAARD, 2007, p. 47). Enquanto desesperado,
estará mortalmente doente, e neste caso lamentável,
“[...] a vida não permite esperança”, pois está ciente do
infinito deste perigo, desta “[...] enfermidade do ‘eu’”
que é “Eternamente morrer, morrer sem todavia morrer,
morrer a morte” (KIERKEGAARD, 2007, p. 23).
No entanto, diante de tal enfermidade do espírito,
um questionamento urge por ser feito: será possível
pensar o homem e suas dimensões de outra forma sem
enquadrá-lo em hipóteses e padrões preestabelecidos
que se pretendem e presumem científicos? A mesma
questão é posta por Ballestê e Cabral (2012, p. 650): “Há
chance para a psicologia fora dos esquadros de um saber
decalcado da física, exclusivamente preocupado com a
medida?” Ou ainda, “[...] pensar de uma maneira que
não se resuma à norma do que vulgarmente se entende
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por ciência e aceita complacentemente, hoje ainda é
possível?” (BALLESTÊ; CABRAL, 2012, p. 650).
Pois a tragédia e o sofrimento humano espalhamse por toda Terra, hoje, tal qual uma antiga praga. O
Estado, os sistemas sociais e as bases institucionais estão
dissociados da experiência humana, suas necessidades
e anseios. Foram nestes termos que Willard B. Frick
escreveu a introdução para sua coleção de entrevistas
em Psicologia Humanista (1975). Vive-se atualmente
uma crise de experiência pessoal, de competição pela
validação da própria experiência. Os divergentes em
demasia da experiência “normal”, aclamada como
“esquizofrênica” pelo pensador, são avaliados, testados,
diagnosticados.
Quanto mais houver consciência, tanto mais
haverá um “eu”, e assim crescerá a vontade, junto da
liberdade e da infinitização desse “eu” como espírito.
Crer é o oposto de desesperar, e desejar ser si mesmo, é
a beatitude que traz a cura do desespero, que dissolve
a discordância interna da síntese dos termos dialéticos
da existência. Assim escreveu Jean-Jacques Rousseau
na primeira parte de seu Discurso sobre as ciências e as
artes de 1755:
Grande e belo espetáculo é ver o homem
sair, por assim dizer, do nada por seus
próprios esforços; dissipar, comas luzes
da razão, as trevas em que a natureza
o envolvera; elevar-se acima de si mesmo; lançar-se pelo espírito até as regiões
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celestiais; percorrer a passo de gigante,
assim como o sol, a vasta extensão do
universo; e, o que é ainda maior a mais
difícil, voltar-se para dentro de si mesmo,
a fim de ali estudar o homem e conhecer
a sua natureza, seus deveres e seu fim
(ROUSSEAU, 2010, p. 21).

De um modo geral, a Psicologia moderna evita
e se mantém silenciosa sobre os problemas humanos
reais e complexos, os dilemas existenciais da
experiência humana e suas relações interpessoais.
Resumindo, tornou-se erudita, mas pedante, irrelevante,
eminentemente profissional e largamente ignorante e
insensível quanto ao “objeto” de sua atividade: a pessoa
humana (FRICK, 1975).
1.4 AS ARTES DO SER: A FILOSOFIA DA
EXISTÊNCIA, O MÉTODO FENOMENOLÓGICO E A VISÃO DO HUMANISMO
1.4.1 Kierkegaard e a Filosofia da Existência
“O que importa é achar uma verdade,
que é verdadeira para mim, para achar a
ideia pela qual vou viver e morrer”.
S. A. Kierkegaard
Excerto de “Papiro I”, 1875.

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) foi um escri64

