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RESUMO 

 

Apoiado no desenvolvimento das ciências naturais, a psicologia surgiu com 

a proposta de ser uma ciência exata. Para isso, diversas foram as tentativas para 

se gerar conhecimento acerca do homem que pudesse servir para o entendimento e 

controle do comportamento humano. Dentre estas tentativas está a psicanálise de 

Sigmund Freud. Trabalhando com pacientes em clínica, Freud buscou criar uma 

teoria que abarcasse todos os fenômenos psíquicos. Dessa maneira, chegou a uma 

formulação admiravelmente articulada, no entanto, que não poderia ser utilizada 

em seus atendimentos clínicos. Dessa forma, passou-se a se questionar se o método 

das ciências naturais era o mais apropriado para se explicar (ou compreender) o 

ser humano. Uma saída encontrada para isso foi dada por Edmund Husserl que, 

via uma percepção mais originária da relação do homem com seu mundo, que não 

fosse a das ciências naturais que partem sempre da dicotomia sujeito-objeto para 

explicar o ser humano, cria o método fenomenologia que tem como principal 

objetivo compreender (e não explicar) o homem. Tal método será usado, por sua 

vez, pelos existencialistas que, somando-se à concepção de homem de Martin 

Heidegger, criarão meios valiosos de atuar em clínica. O projeto inicial de uma 

psicologia exata se desfaz, e com isso, o valor da teoria psicanalítica se torna 

duvidoso, sendo considerada mais uma teoria especulativa aos moldes metafísicos 

do que tocando a realidade palpitante que se mostra. Dessa forma, deveria esta ser 

descartada, ou haveria alguma saída para essa teoria, já que sua função clínica é 

secundária e seria utilidade apenas para construção de hipóteses esporádicas? 
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INTRODUÇÃO 

 

Algo curioso acontece em nossos tempos. De maneira geral, e praticamente de 

forma automática, somos tentados a valorizar quase que toda explicação que tenha o 

status de científica de forma a considerá-la como uma verdade absoluta, muitas vezes até 

maior do que o nosso próprio entendimento dos fatos e da realidade que está a nossa 

frente, sem termos um grande trabalho de questionar o que está sendo dito e como essas 

teorias foram criadas. 

Esse tipo de atitude é uma herança vinda desde o século XIX em nossas 

sociedades ocidentais. Nessa época, o pensamento científico se tornou hegemônico 

primeiramente nas sociedades européias que passavam pelo industrialismo. Isso significa 

que os únicos conhecimentos aceitos eram os submetidos aos métodos de validação 

empírica e racional, caso contrário, eram descartados. Trata-se aqui do modelo 

empregado pelas ciências naturais. 

Independente do fenômeno de estudo, qualquer conhecimento deveria passar 

pelos mesmos métodos. E dessa maneira que a psicologia surgiu. No entanto, algo nos 

chama a atenção: as ciências naturais e seus métodos foram constituídos através do 

estudo de fenômenos naturais e físicos. Daí nos perguntamos: será que os métodos de 

validação do conhecimento acerca do homem não deveriam ser diferentes dos das 

ciências naturais? Algo não estaria sendo deixado de lado ao aplicarmos esses mesmos 

métodos? Veremos no terceiro capítulo que provavelmente sim. 

Ainda mais, há cerca de um pouco mais de um século muitos conhecimentos vêm 

sendo produzidos dentro do campo da psicologia via estes métodos de estudo e uma 

tendência de divergência desses vários conhecimentos científicos se instaurou ― 

veremos isso no primeiro capítulo desse trabalho. Tal situação nos gera certa 

desconfiança, pois, se há várias teorias acerca do homem, parece que existiriam vários 

homens dentro da espécie, algo difícil de aceitarmos, por mais que dividamos as teorias 

por faixas etárias ou por gênero ou seja lá que divisão queiramos empregar. A partir 

desses argumentos talvez as perguntas acima se tornem ainda mais justificáveis. E 

colocamos outra: não teríamos ficado reféns desses métodos? Muito provavelmente sim 

também. 
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Se alguma razão temos com esses questionamento e afirmações, parece que algo 

de grave vem acontecendo com a psicologia. Uma parcela significativa da realidade que 

temos contato está sendo deixada de fora e a saída para esse problema não nos parece ser 

buscarmos por mais conhecimento de todas as linhas teóricas do campo, até porque isso 

seria algo impossível de se conseguir dada a vastidão de abordagens que temos. Talvez 

seja hora de não nos prendermos tanto apenas as “verdades” científicas, que estamos tão 

acostumados a aceitar de bate pronto, e devêssemos olhar para os próprios fundamentos 

que essas teorias estão sendo criadas para vermos se não há nenhum erro nessas 

constituições. Pois, se há alguma verdade que podemos confiar é a de que toda nossa 

maneira de enxergar a realidade é determinada por postulados epistemológicos, vindos da 

filosofia, que irão nos guiar em cada passo da construção de nosso saber. ■ 

 

O presente trabalho tem como objetivo reconstruir um caminho histórico e 

epistemológico para buscar responder a essas dúvidas. Para isso, primeiro nos deteremos 

ao surgimento da psicologia como uma ciência. Nosso segundo passo será o de focarmos 

no desenvolvimento teórico da psicanálise de Sigmund Freud, esta representando uma 

das abordagens psicológicas de maior peso dessa tendência cientificista. Em seguida, 

buscaremos ver as críticas epistemológicas e práticas que a fenomenologia e o 

existencialismo, respectivamente, fizeram à utilização do método das ciências naturais 

para o estudo do homem. E, por fim, no último capítulo, veremos qual foi o lugar que a 

psicanálise ficou a partir do que foi discutido um capítulo antes. Para isso veremos o que 

Medard Boss, psicólogo existencialista, falou acerca da psicanálise de Sigmund Freud. 

Enfim, tudo nos indica que trata-se de um assunto de extrema importância para o 

campo da psicologia, principalmente de atuação clínica; algo que dependendo dos 

resultados que chegarmos e do grau de certeza que alcançarmos pode exigir mudanças 

importantes tanto na forma de atuação quanto na forma de criação de conhecimento na 

área. ■ 
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CAPÍTULO 1 

O Surgimento da Psicologia 

 

Seguindo os passos das ciências naturais, a psicologia nasceu e cresceu com a 

proposta de ser uma ciência exata. Em relação às primeiras, nunca antes alguma teoria da 

natureza e do mundo físico gerou tantos avanços tecnológicos nas sociedades européias, 

como aconteceu no século XIX. Assim, pergunta-se: seria possível, a partir dos mesmos 

métodos, chegar a resultados proporcionalmente semelhantes, no entanto, na tratativa do 

ser humano? Tal era a pergunta que se crera afirmativa com a criação da psicologia. 

Dartigues (1992) nos coloca: a psicologia “busca, de acordo com a tendência positivista 

em voga, constituir-se como ciência exata conforme o modelo das ciências da natureza, 

eliminando assim os aspectos subjetivos e, portanto, aparentemente não científicos, que o 

uso da introspecção comporta” (pág. 9). ■ 

 

Os Primórdios da Psicologia 

Wolman (1960) nos diz que a psicologia primeiro surgiu da filosofia, que se 

preocupava em construir teorias causais predominantemente feitas a partir da razão e, 

como tal, essa “filosofia mental”, como era chama pejorativamente, era especulativa 

porque suas teorias não podiam ser observadas empiricamente. Esta se tratava de 

trabalhar apenas com as questões da natureza da alma e com as faculdades mentais como 

emoções, razão, força de vontade, memória, e o que mais se produzia eram intuições, 

reflexões, decisões arbitrárias sobre os diversos temas. 

O projeto de tornar a psicologia exata timidamente começa quando, primeiro, 

procurou-se fazer um pequeno acréscimo a essas teorias, aproximando-se os 

conhecimentos da física e da química, que vinham avançando com sucesso, para 

buscarem entender os acontecimentos psíquicos e estes passaram a ter um caráter 

materialista-objetivista, como era de se esperar. Como tal, passou-se a pensar esse 

universo psíquico como que composto por partes que se relacionavam e começava a 

ganhar forças conceitos como os da associação de idéias, idéias contingentes e percepção. 

Dentro dessa linha, surgiram diversos pensadores, dentre os quais John Friedrich Herbart 

talvez seja o mais importante, senão o último. Wolman (1960) nos diz que esse autor 
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buscou aproximar a metafísica, o empirismo e a matemática para construir seus sistemas 

explicativos da psique humana. Sua compreensão dos processos mentais era a de que 

todas as respostas humanas são forças geradas pela relação de matéria e energia. Ficava 

clara em seus esquemas a influência das teorias da física de Newton. 

A grande questão que ficava para os críticos dessa época era que não se conseguia 

provar qual das teorias era verdadeira, nem havia algum método para desqualificá-las. E, 

ao mesmo tempo, especulava-se o funcionamento interno do homem por via de um 

reducionismo mecânico-associacionista, sem que fosse dada a devida atenção aos 

processos fisiológicos, que tinham tudo a ver com essa tendência e, ao mesmo tempo em 

que estavam atrelados às ciências naturais e ao positivismo. Wolman (1960) nos diz: “Os 

psicólogos precisavam tomar uma decisão: ou separar a psicologia da metafísica e 

seguir os caminhos das ciências empíricas que tão rapidamente progrediam ou condenar 

seus próprios esforços a uma eterna esterilidade” (pág. 8). Escolheram o primeiro 

caminho, abrindo espaço para a fisiologia. ■ 

 

Wolman (1960) nos dirá: passou-se a acreditar que “a psicologia poderia ser um 

verdadeiro ramo científico do conhecimento humano. (…) Os psicólogos estavam 

buscando uma forma de escapar da metafísica, da especulação e da filosofia e se 

dirigiram esperançadamente até a fisiologia para que esta os proporcionasse a pauta 

necessária para um método científico de investigação” (pág. 12). E, efetivamente, as 

pesquisas no campo da fisiologia trouxeram novos saberes válidos acerca do homem que 

possibilitam, inclusive, que hipóteses vindas das teorias especulativas fossem aceitas ou 

rejeitadas com um alto grau de certeza. Uma primeira parte das descobertas forneceu 

informações precisas e relevantes sobre o modo de funcionamento do sistema nervoso 

humano. Descobriu-se: a existência de nervos motores e sensitivos; que a transmissão 

nervosa só se dava em um único sentido, sendo o cérebro o centro do sistema nervoso; 

que se a percepção está ligada à transmissão nervosa e não diretamente aos estímulos 

como se supunha nas teorias especulativas; que há uma energia psíquica atuando nessa 

transmissão; que diferentes regiões do cérebro tinham diferentes funções como 

percepção, compreensão, recordação, desejo; e que o cérebro que combinava os 

diferentes movimentos do corpo. Tais descobertas fizeram uma revolução no modo de se 
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pensar uma futura ciência psicológica, isso é, cada uma dessas descobertas possibilitou 

que novas proposições fossem feitas: já que há nervos motores e sensitivos, passou-se a 

poder representar a vida do ser humano em termos de estímulo-resposta; já que a energia 

só circula em um sentido, passou-se a considerar o comportamento reflexo dos 

organismos; já que a percepção não está ligada diretamente ao estímulo e há uma 

percepção, há um paralelismo entre estímulo externo e acontecimento interno; ainda, na 

mesma linha de raciocínio, é possível, de alguma maneira, reproduzir tal percepção sem a 

presença do estímulo, alterando-se fatores internos do organismo; já que certas regiões do 

cérebro estão relacionadas a determinadas funções, os psicólogos passaram a crer que as 

relações entre memória, conhecimento e as funções do sistema nervoso estavam 

firmemente estabelecidas. 

A segunda parte das descobertas, elevaram, para além das percepções, as 

sensações a um patamar de destaque dentro da psicologia. Wolman (1960) nos diz que 

partindo de experiências de percepção de peso, viu-se que quanto mais estímulos 

estivessem envolvidos (pesos nas duas mãos, ao invés de apenas em uma, em movimento, 

ao invés de parado, por exemplo), mais precisas são as sensações de peso. Desses 

achados, concluiu-se que os estímulos pertenciam ao mundo físico enquanto as sensações 

faziam parte do mundo mental. Essa distinção será fundamental em seguida, pois se 

aceitará a idéia de que pessoas em um mesmo ambiente, por exemplo, podem sentir 

temperaturas térmicas diferentes, isso é, uma das pessoas pode sentir frio enquanto a 

outra calor. Wolman (1960) nos comenta: “o processo da sensação se converteu na pedra 

angular do novo enfoque científico” (pág. 11). E com essas inovações, nesse momento, 

poderíamos considerar que psicologia e a fisiologia passaram a ser consideras como 

disciplinas complementares. ■ 

 

A Psicologia Científica de Wundt e Titchener 

Apesar dos grandes avanços das fases precedentes, muito ainda era preciso para se 

constituir uma psicologia. Havia uma distância enorme entre os estudos da ‘filosofia 

mental’, que já lidavam com problemáticas de processos mentais superiores, isso é, de 

atuação prática do ser humano, que, por essa ótica, já estavam à margem de uma 

psicologia, e a psicologia como ciência. Inclusive, Wolman (1960) nos diz: “muitos 
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duvidavam que a ‘filosofia mental’ poderia se tornar uma ciência pura” (pág. 12). Ainda 

mais, diversas questões estavam sem respostas, por exemplo, a dicotomia entre corpo e 

alma, as faculdades mentais, a introspecção. Frente a esse grande desafio, “era necessário 

um homem que conhecesse psicologia, filosofia e fisiologia contemporâneas e que 

combinasse essas áreas entre si” (Wolman, 1960, pág. 13) para que a psicologia pudesse 

avançar. Esta pessoa foi Wilhelm Wundt. 

Até então os cientistas da psicologia estavam presos (e maravilhados) com as 

descobertas da fisiologia. Wundt renova. Tendo o entendimento de que a mente humana 

correspondia a um processo1, que era mais complexo do que temos notícia e que as leis 

da causalidade o governam, primeiro, ele define que a psicologia deve buscar trabalhar 

com estímulos-respostas mensuráveis. Em seguida, ele propõe uma primeira delimitação 

de campo (uma segunda será feita por Titchener): ele define que a psicologia deve ser 

experimental e estudar as experiências imediatas do sujeito por via da auto-observação ou 

introspecção ― lembremos aqui que as sensações já haviam ganhado espaço dentro da 

psicologia e que essa era definida por Wundt como os elementos da experiência imediata 

― e não deveria se importar com questões relacionadas à natureza da alma ou faculdades 

mentais. Sua justificativa para esses postulados era a de que os sujeitos são organismos 

viventes, isso é, se auto-observam, ao mesmo tempo em que respondem a estímulos do 

ambiente, e visto que a simples introspecção é algo que desvia o sujeito do curso de seus 

acontecimentos mentais, a psicologia deveria estar atrelada a experimentos. Assim, os 

estímulos do ambiente seriam padronizados ― com experimentadores muito bem 

treinados e processos bem definidos de aplicação desses experimentos ― e, a partir das 

auto-observações de sujeitos, seria possível produzir um conhecimento científico, isso é, 

rigoroso e comparável. ■ 

 

Também memorável foi o discípulo de Wundt, Edwad Bradford Titchener, no 

qual Wolman (1960) comenta que ele “era talvez mais wundtiano que o próprio Wundt” 
                                                 
1 Os elementos desse processo seriam as idéias, sentimento e impulsos. Em relação às idéias, estas são 
produzidas por nervos aferentes e o que se segue são movimentos musculares controlados pelos nervos 
eferentes. Desse modo, Wundt pensava a associação como uma conexão entre uma sensação e um 
movimento, ao contrário da idéia de associação de idéias. Por sua vez, os sentimentos eram o resultante de 
uma apercepção frente a um conteúdo sensorial. Entendemos por apercepção como o fator unificador do 
processo mental, ponto central da consciência, tendo como principais funções a assimilação, a inclusão de 
novas sensações e a síntese da totalidade de consciência. 
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(pág. 16). Titchener foi especialmente importante por ter principalmente desenvolvido e 

sistematizado a psicologia formulada do Wundt. Uma de suas grandes contribuições está 

em uma segunda delimitação de campo da psicologia (a primeira realizada por seus 

Wundt, como citamos anteriormente): afirmava ele, segundo Wolman (1960), que a 

psicologia é “uma experiência que depende de uma pessoa que experimenta” (pág. 16), 

enquanto que outras ciências não. Com essa afirmação, Titchener, por um lado, 

diferencia, principalmente, a psicologia e a fisiologia. Aquela buscaria descrições do tipo 

“o que” e “como”, enquanto esta buscaria explicações do tipo “por que”. Isso significava 

que a fisiologia cairia no estudo dos sistemas nervosos para explicar os dados colhidos na 

experiência pela psicologia. Por outro, acabava por definir a corrente estruturalista dentro 

da psicologia. Esta deveria estar preocupada em analisar a estrutura da mente humana, 

“desembaraçando os processos elementares da confusão da consciência” (Wolman, 1960, 

pág. 17). Nesse sentido, por exemplo, Titchener afirmava que: as sensações são os 

elementos da percepção; as imagens são os das idéias; e os afetos são os das emoções. 

Se repararmos, não é difícil notarmos a influencia positivista nos pensamentos de 

Wundt e Titchener: transformando o empirismo em impressões imediatas de caráter 

factual e a objetividade em padronização de estímulos, o projeto desses autores visava 

chegar a prevenções em relação aos comportamentos do ser humano. E por mais que 

introspecção tenda a uma subjetividade, esta é pouco presente pois tende a ser controlada. 

No entanto, quando Titchener, fala em preocupação em “desembaraçando os processos 

elementares da confusão da consciência”, isso pode representar a volta do subjetivismo 

que havia sido tão rejeitado pelo positivismo. ■ 

 

Enfim, poderíamos considerar que foi com Wundt e Titchener que a psicologia 

passou a ocupar algum espaço no campo das ciências. Nas palavras de Wolman (1960): 

“as obras de Wundt e Titchener devem ser consideradas como importantes sistemas 

científicos dentro da psicologia. O objeto foi bem definido: se tratava da consciência 

humana. Os métodos de investigação foram empíricos, especialmente a observação, a 

experimentação e a medida” (pág. 17). 

No entanto, diversas críticas foram feitas às teorias desses dois autores. O 

conhecimento que produziam era limitado. Sobretudo, muitas críticas foram feitas à 
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introspecção: “era a introspecção o melhor método de investigação que possuímos? A 

introspecção garantiria o estudo científico dessa experiência denominada (…) imediata 

por Wundt, ou dependente da pessoa que experimenta por Titchener? A consciência 

abarcaria todo o campo de interesse dos psicólogos e, se assim for, esta seria coberta 

totalmente pela introspecção?” (Wolman, 1960, pág. 18). Com o desenvolvimento de 

novos estudos e teorias paralelos, foi-se descobrindo as diversas limitações do método 

introspectivo-experimental. 

Primeiro, Binet e Simon vinham desenvolvendo testes de medição da inteligência 

que não utilizavam a introspecção e “as funções mentais mais elevadas estavam sendo 

medidas de forma que poderia predizer a conduta e realizações futuras” (Wolman, 1960, 

pág. 19) dos sujeitos. Nesse sentido, percebeu-se que processos importantíssimos 

escapavam à introspecção e os experimentos de Wundt e Titchener eram alheios a vida, 

sendo áridos e rigorosamente científicos. A esse respeito, o próprio Wundt (em: Wolman, 

1960) afirmava que seus experimentos poderiam estudar certos processos, mas não a 

todos. Ele dizia: “em psicologia, só pode ser objeto de experimentação aqueles 

fenômenos mentais que podem ser afetados diretamente pelas influências físicas, não a 

totalidade dos fenômenos psicológicos” (pág. 14) ― lembremos aqui que Wundt 

estudava respostas que podiam ser mensuradas. Ou seja, “a psicologia experimental e 

científica deveria limitar-se a uma fração de sua área total. Os processos mentais mais 

elevados, dizia Wundt, não podem ser estudados pelo método experimental” (Wolman, 

1960, pág. 14). Os experimentos podiam ser usados para ajudar a interpretar a realidade, 

mas não para atuar nela. 

Em segundo lugar, a partir de sugestões de Darwin de que existe uma completa 

semelhança entre as condutas animais e humanas e que a psicologia humana sairia 

beneficiada pelo estudo daqueles, um novo campo de estudo se abriu. A partir de tais 

pesquisas, que traziam achados simples, mas muito valiosos para o estudo da psicologia 

humana, passou-se a conseguir extrapolar leis de laboratório para a vida humana o que, 

por sua vez, não acontecia com os experimentos de Wundt e Titchener. 

E, terceiro, Charcot, Liebault, Janet e outros provaram, sem dúvida alguma, que as 

pessoas podem amar e odiar, recordar e desejar, sem dar-se conta do que está ocorrendo 

em sua mente. Descobriu-se que uma psicologia que só se ocupa dos fenômenos 
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conscientes, o que era o caso das propostas de Wundt e Titchener, não pode abarcar a 

totalidade dos processos mentais. “Uma psicologia limitada aos processos conscientes 

está condenada ao fracasso” (Wolman, 1960, pág. 21). 

Em suma, a introspecção não dava conta da totalidade dos processos psíquicos e 

era distante dos problemas dos sujeitos e da sociedade, com os conhecimentos adquiridos 

extremamente limitados aos laboratórios. ■ 

 

Novas Correntes em Psicologia 

Uma nova fase se iniciou. Foi como que se todo conhecimento produzido até 

então fosse re-embaralhado e se começasse a re-pescar partes de conhecimentos já 

produzidos ― e descartar outras partes ―, para remontar novas maneiras de pensar o 

homem que não pelos modos de Wundt e Titchener. 

Nesse sentido, poderíamos considerar que a quebra talvez mais radical (dentro do 

cientificismo naturalista) com as idéias de Wundt e Titchener se deu com o 

comportamentalismo2. Os estudiosos dessa tendência decidiram tomar um caminho quase 

que oposto ao de Wundt e Titchener em muitos aspectos: “a continuidade da 

investigação psicológica foi gravemente obstaculizada e muitas idéias do passado, 

interessantes e perspicazes, se perderam no inventário de investigação da conduta 

manifesta, regulada segundo os modelos usados nas ciências naturais” (Wolman, 1960, 

pág. 22). 

Opondo-se aos estruturalistas, estes eram funcionalistas, isso é, acreditavam na 

idéia de que o organismo se adapta, no sentido de manter sua sobrevivência, às 

contingências ou fatos ambientais (Wolman, 1960), ou seja, todo comportamento tem a 

intenção de adaptação do organismo ― por sua vez, o estruturalismo estava preocupado 

em descrever, ou explicar como se dava o funcionamento da consciência do ser humano, 

se importando secundariamente com a influência do ambiente sobre este. Dessa forma, 

tornava-se importante apenas o estudo das condutas manifestas, isso é, a observação dos 

estímulos e respostas ou ações e reações na relação ambiente-organismo. Com isso, o 

comportamentalismo estudava a totalidade das ações dos organismos via método 

empirista radical, o que não dará mais espaço para o estudo da introspecção e a 

                                                 
2 Este é referido por Wolman pelos campos de estudo do condicionismo, conductismo e intecionalismo 
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consciência: pouco importava saber o que os indivíduos tinham e suas consciências, o 

que interessava eram suas ações. 

Enfim, poderíamos dizer que o comportamentalismo resgata e torna científicas as 

idéias daquela psicologia materialista-objetivista, reduzindo consideravelmente o aspecto 

especulativo dessas teorias, a partir dos princípios das ciências calcadas na fisiologia e 

nas idéias de adaptação do organismo desenvolvidas pelo evolucionismo de Darwin 

(estuda-se animais para entender o ser humano). O que passou a ser feito, basicamente, 

era reduzir o entendimento do ser humano a um certo número de princípio, ou leis de 

funcionamento. 

Uma segunda quebra com as teorias de Wundt e Titchener aconteceu com a 

psicanálise de Sigmund Freud, no entanto, dessa vez, tornando-se mais estruturalista que 

os próprios. Freud rompe com a psicologia experimental reducionista e instaura o estudo 

dos indivíduos por métodos não padronizados, levando o dinamismo ao extremo. 

Wolman (1960) comenta: “Freud introduziu o ponto de vista dinâmico tanto mais quanto 

dinâmico indica causalidade” (pág. 22). Acima de tudo, sendo um cientista natural, Freud 

partiu da prática clínica com seus pacientes e buscou decifrar a causalidade dos sintomas 

psicopatológicos. Sua suposição básica era a de que existiria uma realidade psíquica 

inconsciente operante, ou seja, algo aconteceria por debaixo da superfície do que era 

aparentemente visto na consciência (Wolman 1960). Com isso, Freud faz renascer o 

subjetivismo e a metafísica, no entanto, atrelando suas explicações aos achados clínicos, 

não se tornando apenas especulações vazias, sem referências concretas. ■ 

 

Enfim, ambos as teorias representam o projeto de tornar a psicologia uma ciência 

exata, isso é, essas teorias buscar criar teorias acerca do homem para conseguir prever 

seus comportamentos e atuar sobre ele. Teriam essas teorias conseguido, finalmente, esse 

objetivo? Deixando o comportamentalismo de lado, pois não nos interessa discutir essa 

abordagem nesse trabalho, buscaremos responder essa pergunta para a psicanalítica de 

Sigmund Freud. Para isso, reconstituiremos a história dessa escola teórica no capítulo que 

se segue. ■ 
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CAPÍTULO 2 

O Movimento Psicanalítico de Sigmund Freud 

 

Contar a história da teoria psicanalítica não é uma tarefa simples. Isso por vários 

motivos. O mais aparente diz respeito a um problema de abrangência. Diversos foram os 

autores que contribuíram para o desenvolvimento desse campo de estudo e, 

individualmente, produziu-se muito. Apenas para citar dois exemplos ― os principais, 

pelo menos para este trabalho ― e suas obras mais conhecidas, as obras completas de 

Sigmund Freud correspondem a 24 volumes3, enquanto que os seminários de Jacques 

Lacan correspondem a 26 volumes4. Deixamos ainda de fora dessa lista vários outros 

autores importantes como: Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, dentre 

outros. 

Realizar essa tarefa limitando-se apenas a mostrar os passos percorridos por 

Sigmund Freud, o criador da psicanálise ― o que é o nosso caso ―, é algo sensato e 

aconselhável, mas nem por isso simplifica tanto a tarefa. Freud percorreu caminhos 

sinuosos: foi, voltou, disse, desdisse, e sua obra é constituída por diversas e longas linhas 

de raciocínio. De qualquer forma, é admirável sua tendência a grandes divergências ― 

tanto em profundidade quanto em extensão ―, visando não deixar nada de importante de 

fora, e a convergências, reabsorvendo novas descobertas ao que já construíra, sempre em 

busca de explicações que suportassem sua crítica afiada a sua própria obra. 

E, aliás, tais divergências correspondem a um segundo motivo da dificuldade de 

contar a história da teoria psicanalítica. Por um lado, Freud absorveu todo o tipo de 

conhecimento que teve em mãos, sempre em busca de melhor explicar a psique humana: 

seja das ciências, das artes, da filosofia e até da religião. Como nos diz Franklin Goldgrub 

(1988), autor do livro Trauma, Amor e Fantasia: História Lógica da Teorização do 

Inconsciente na Obra de Freud no qual todo este capítulo se baseia: Freud foi “um 

contrabandista, em suma” (pág. 21). Por outro, não faltaram momentos em sua obra em 

que ele parece ter deixado sua linha mestra de pensamento para estudar assuntos que a 
                                                 
3 Estamos nos referindo às obras completas traduzidas para o português pela editora Imago: Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud 
4 Os Seminários junto com os Escritos são consideradas as principais obras de Lacan, sendo que o segundo 
é constituído de apenas 1 volume. Tais referências são baseadas na listagem de livros fornecidas pela 
editora Jorge Zahar Editor que publica tais textos no Brasil 
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princípio não estariam relacionados. Esse foi o caso, por exemplo, dos estudos de 

comportamentos do cotidiano, aparentemente insignificantes para a sua ciência, como os 

sonhos, chistes e atos falhos que acabaram rendendo a Freud um rico e essencial 

conhecimento sobre a psique humana. Freud era um grande pesquisador! 

Falamos de divergência, mas os momentos de convergência da teoria também 

podem ser considerados um terceiro motivo da dificuldade da tarefa que nos propomos a 

fazer. A cada novo passo, Freud foi encontrando uma nova base para fundamentar o 

conhecimento que vinha descobrindo, se distanciando cada vez mais da biologia e da 

sociologia. Inclusive, como nos diz Goldgrub (1988) referindo-se à tese central de seu 

livro Trauma, Amor e Fantasia: “a obra de Freud segue sinuosamente um caminho que 

vai da rejeição das explicações que a biologia e a sociologia puderam, das mais 

variadas formas, alcançar com referência ao comportamento humano, rumo a um novo 

princípio e a uma lógica diferente” (pág. 25). No entanto, em determinados momentos, 

mesmo que tivesse conseguido avançar em seus conceitos em um ramo de sua teoria, 

quando se deparava com fenômenos que não tinham explicações, de outro ramo, sempre 

tendeu a convergir de volta à biologia ― muitas vezes com peso morto, como nos diz 

Goldgrub (1988). Característica bem conhecida pelos psicanalistas freudianos, grande 

parte de suas idas e vindas parecem estar relacionadas a isso, uma mistura de conceitos da 

biologia e desse “novo princípio”, “lógica diferente”, que só foi alcançada efetivamente 

com os trabalhos de Lacan e as noções de Édipo estrutural, falo e significação. 

Adiantaremos que, talvez essa tenha sido uma das maiores convergências 

conquistadas pela psicanálise, onde as tais diversas linhas de raciocínio, produzidas 

durante anos de estudo, se deu: construiu-se a ponte entre as noções de sexualidade 

infantil e fantasias originárias (Édipo empírico) ― grandes raciocínios até então 

separados. Ainda, apenas nesse momento a psicanálise se livra do fundamento da 

biologia; ou seja, isso não se deu com Freud, apesar de todas as idéias que Lacan 

desenvolve, já estarem implícitas de alguma forma na obra do criador da psicanálise. 

Freud era um grande cientista! 

Guardemos essas duas imagens do Freud pesquisador, isso é, incansável em suas 

divergências, em sua crença de que a realidade é maior que o conhecimento que ele 
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formula, e do Freud cientista, esquematizador, articulador de conceitos em busca de um 

conhecimento coerente e em busca de sua aplicabilidade. 

Freud nunca deixou de ser médico. Ele sempre sonhou com o avanço futuro da 

bioquímica ou da história dos indivíduos ou da espécie para conseguir comprovar suas 

descobertas. Como tal, a ciência era sua base segura de conhecimento. Mesmo assim, é 

surpreendente o quanto foi responsável por toda a abertura do estudo da psicanálise, isso 

é, uma ciência fora dos moldes das ciências tradicional, principalmente, com a idéia de 

inconsciente, tão combatida por uma filosofia científica até hoje. Outro exemplo 

importante desse distanciamento foi quando gradualmente Freud foi se distanciando da 

lógica da ciência causal da época e passa a buscar pelo sentido. Um exemplo interessante 

citado por Goldgrub (1988) são os sonhos: se formos atrás das causas dos sonhos 

chegaremos à nada animadora conclusão de que são os conteúdos diurnos que o causam. 

Freud, por sua vez, descobre ser importante nos sonhos o sentido que eles trazem, 

relacionando esse conteúdo com a vida da pessoa, e não sua causa. Em diversas 

passagens de Trauma, Amor e Fantasia, Goldgrub (1988) nos diz de Freud que ele “sabia 

que não sabia”, mas, que ao mesmo tempo, “não sabia que sabia”. 

Todos esses fatores fazem da psicanálise uma ciência nômade, que por mais que 

tenham pontos de cristalização ― chegaremos a eles em breve ―, pelo menos com 

Freud, nunca permaneceram estanques (Goldgrub, 1988). Podemos dizer que o único 

lastro no qual a psicanálise se baseou foi a “falta de lógica” expressa pelos pacientes no 

divã, ou seja, se pudermos falar de um pano de fundo para a construção teórica de Freud, 

esse deveria ser as associações livres por parte do pacientes e da atenção flutuante por 

parte do psicoterapeuta, os métodos utilizados por Freud em clínica5. 

Será importante deixar claro que, como dissemos anteriormente, seguiremos o 

mesmo caminho de Goldgrub (1988). Isso significa que em estágios mais avançados 

dessa história incluiremos os achados de Lacan ao contexto, sendo este um grande 

intérprete de Freud. Tal inclusão é necessária pois a psicanálise freudiana simplesmente 

                                                 
5 Vale uma distinção desde já: Franklin Goldgrub, faz uma distinção entre teoria do método, que se refere 
ao modo de tratamento do sujeito em análise, incluindo assuntos como associação livre, atenção flutuante, 
interpretação e análise e teoria do sujeito, que se refere ao constructo teórico realizado por Freud acerca do 
ser humano. O enfoque principal desse capítulo está voltado para a teoria do sujeito, no entanto, será 
necessário citarmos a teoria do método em algumas passagens. Para tanto utilizaremos um segundo livro de 
Goldgrub (2004), Metáfora Opaca: Cinema, Mito, Sonho e Interpretação, no qual esse assunto é tratado. 
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não foi efetivamente conclusiva (teoria nômade) e se fossemos compreender esta 

psicanálise, não teríamos a imagem da grande convergências das várias linhas de 

raciocínio produzidas anteriormente. Por sua vez, Lacan, segue Freud em cada um de 

seus passos e nos fornece uma compreensão, já implícita em Freud. Vale ressaltar que 

não aprofundaremos em Lacan de forma extensiva, mas sim o necessário para que 

possamos compor a psicanálise de Freud. 

Tal trajetória tem como direção discutirmos os pontos de cristalização da teoria, 

de que falamos a pouco, sendo: (1) a teoria do trauma/sedução; (2) a teoria da 

sexualidade infantil e a teoria das neuroses; (3) o Édipo empírico; (4) e o Édipo estrutural 

(este último com importantes contribuições de Lacan). ■ 

 

Pré-Psicanálise 

Diz-nos Goldgrub (1988): “A psicanálise é uma ciência que não se parece com as 

outras (seu objeto é inapreensível pelos sentidos, mesmo se admitirmos um ‘sexto’…), 

evoca a filosofia em seu procedimento dedutivo mas afasta-se dela ao negar a primazia 

da consciência, reconhece a inescrutabilidade do inconsciente sem precisar sacralizá-lo. 

Nem domínio, nem submissão, nem reflexão desinteressada diante de ‘seu’ objeto ― 

ciência, religião e filosofia serão insuficientes enquanto parâmetros para compreender a 

‘atenção flutuante’, cujo único motor é o tênue sopro das palavras” (pág. 17). Freud 

caminha para perder a pátria positivista. “É comum situar a obra de Freud numa região 

indefinida que conforme o enfoque está mais próxima da ciência ou da arte” (pág. 20). ■ 

 

Essa história se iniciou aproximadamente no último quarto do século XIX. 

Nascido em 1856 e com seus primeiros escritos datados de 18826, Freud viveu em uma 

época em que as ciências estavam ocupando cada vez mais espaço na vida cotidiana das 

sociedades industriais: “o rápido avanço da ciência” levou-a “a ocupar todos os espaços 

da realidade observável, com uma ou outra lacuna desprezível ou residual. O 

conhecimento científico estabeleceu então uma continuidade que ia dos fenômenos 

físicos mais básicos e que, passando pela ponte da química, saltava para a margem da 

                                                 
6 Goldgrub nos indica que os primeiros textos sobre a teoria do trauma / sedução datam de 1882; por sua 
vez, os primeiros trabalhas presentes nas Obras Completas da editora Imago datam de 1886 
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biologia onde o ritmo não arrefecia, estimulado pelas aplicações práticas relacionadas à 

medicina” (Goldgrub, 1988, pág. 29). 

Freud embarcou nessa tendência. Formado em medicina, ele se deparou com o 

psiquismo, “último refúgio das aniquiladas forças da religião e da filosofia” que a ciência 

até então não havia conquistado: ai estava um grande desafio pragmático e teórico da 

ciência (Goldgrub, 1988, pág. 29) ― aplicação de conhecimento à realidade e validade de 

conhecimento, se recordarmos o capítulo anterior. O primeiro marco importante desse 

acontecimento foi sua ida a Paris estudar com o Dr. Jean Marie Charcot. 

Realizando pesquisas excêntricas para a medicina da época, foi Charcot quem 

“retirou da esfera do pejorativo um quadro sintomático atribuído até então à ociosidade 

dos genitais femininos”: a histeria (Goldgrub, 1988, pág. 32). Com uma autonomia 

fantástica, utilizando um método nada valorizado e suspeito, a hipnose, Charcot deu 

verossimilhança ao sintoma histérico, ao mesmo tempo em que conseguiu definir quais 

mulheres tinham efetivamente o quadro, quais não. Detalhe inesperado foi que ao mesmo 

tempo em que o método hipnótico diagnosticava, ele também suprimia os sintomas, 

apesar de que estes voltavam de forma igual ou semelhante depois de um tempo. Médico 

que era, Charcot não concebia uma causa pseudoneuronal a esses sintomas, mas sim um 

enfraquecimento de funções mentais ― o mesmo enfraquecimento que possibilitava que 

essas mulheres fossem hipnotizadas ― que seria degenerativa e, consequentemente, não 

teria tratamento. Sua originalidade parou por ai: ele se reconciliou com a ciência da época 

e não cogitou a possibilidade de causas psicológicas à doença. 

Em seguida, Freud passa a estudar com um dos discípulos de Charcot, Janet. Este 

tem um papel importante pois foi o primeiro a tentar encontrar o mecanismo que gerava a 

histeria. Com dificuldade de decifrar o cérebro, acabou usando diversas metáforas como 

“fraqueza mental, dissociação psíquica, dupla consciência e chegou a falar em ‘idéias 

inconscientes’”. Mas, “assustado com as próprias palavras, se dá conta do caminho que é 

obrigado a percorrer, abandona a tempo o projeto [também] reafirmando sua fidelidade à 

ciência” (Goldgrub, 1988, pág. 35). 

É chegada a vez de Breuer. Através do famoso caso de Anna O., Breuer é o 

primeiro a descobrir e introduzir um caminho possível para o tratamento terapêutico da 

histeria. Ele cria um método de tratamento, juntamente a uma teoria explicativa de como 
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a histeria se constituiria. Referimo-nos aqui ao método catártico, que tem como premissa 

que a histeria é causada por um trauma, como uma situação penosa vivida, e consiste na 

recordação desse trauma e a conseqüente abertura para a exteriorização da emoção retida. 

Dessa forma, os sintomas histéricos desapareceriam. 

A explicação teórica seria a de que as histéricas teriam uma pré-disposição (fator 

orgânico) que faz com que alguns eventos (fator ambiental) considerados comuns às 

pessoas “normais”, se transformem em traumas. Esse acontecimento se daria em 

momentos de enfraquecimento da consciência ― estado hipnóide ― provocados por 

tensão nervosa. Com o trauma estabelecido, o evento seria esquecido e surgiria o sintoma 

no lugar como “símbolo”, juntamente com a retenção das emoções. Essa recordação do 

evento traumático só seria possível pela hipnose, considerada como um instrumento de 

acesso à memória. 

Com participação significativa na história da histeria, Breuer introduz a lógica da 

medicina ambientalista (evento traumático) à explicação dos sintomas, em contraposição 

à medicina organicista tão forte na época ― vide a própria explicação de Charcot à 

histeria ― e, assim, é o primeiro a considerar fatores psicológicos, mesmo que de forma 

tímida, como uma das causas desse quadro. No entanto, como Charcot e Janet, assustado 

com as descobertas que vinha realizando, também decide retornar ao cientificismo da 

medicina… ■ 

 

Teoria do Trauma/Sedução 

Até então, como nos diz Goldgrub (1988), Freud era coadjuvante, dialogando 

respeitosamente com seus mestres. A partir de agora, ele entrará em cena como 

protagonista. 

Dando prosseguimento ao estudo das histéricas, Freud irá pender radicalmente 

para a psicologia. Poderíamos dizer, que o que ele irá fazer nessa sua primeira teoria, que 

é a teoria do trauma/sedução, é transferir o esquema de Breuer para o interior da psique, 

isso é, o conflito entre ambiente e sujeito, virará do sujeito com ele mesmo. Serão criadas 

as noções de conflito que aconteceriam entre consciência e inconsciência (está última 

ainda como um calabouço da memória que escapa à vontade do sujeito) e lugares 

psíquicos (há quem ataca e quem resiste), tudo com o pano de fundo da idéia de defesa. 
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Assim, o evento traumático consistiria em um acontecimento infantil ― agora com 

caráter sexual ― que na puberdade seria re-significado tendo como base a educação 

fornecida pelos pais ― adquiriria, exatamente, esse caráter de sexual, algo que a criança 

não poderia saber antes ― e expulso para o inconsciente (cria-se o conceito de recalque, 

como defesa do sujeito) por se tratar de um conteúdo conflitivo para o sujeito. Um 

sintoma se constituiria, carregando consigo a emoção vivida no evento traumático. 

Deixemos claro que essas mudanças no esquema de Breuer têm como base 

também o trabalho do próprio Freud com seus pacientes. Freud havia descoberto a 

associação livre, deixando seus velhos métodos clínicos de lado7, e formulado seu 

primeiro conceito de inconsciente, junto com a noção de resistência; em alguns casos que 

atendeu, descobriu que suas pacientes tinham sido abusadas quando crianças ou outras 

tinham impulsos afetivos (que não admitiam) em relação a certos homens, o que estaria 

relacionado com os casos histéricos destas. 

Por sua vez, a modificação (junto a certos ajustes) do esquema teórico de Breuer 

para dentro da psique do sujeito e a idéia de re-significação do evento, denuncia um novo 

modo de ver a situação: internalizando o conflito no sujeito, algo ainda permanece 

externo, isso é, a educação provida pelos pais à criança. Freud passará a acreditar que a 

mudança desses valores internos poderá levar a uma re-interpretação do que é externo, ou 

seja, os fatos ocorridos poderão ser re-interpretados de uma forma a poderem ser 

superados. 

Mas uma dúvida permanece: por que o trauma infantil tem caráter de sexual? 

Algumas são as respostas que Freud nos fornece: (1) em todos os casos que atendera até 

então, todos envolviam a questão da sexualidade; (2) a sexualidade é a única função 

orgânica que se inicia na puberdade; (3) nos casos de neurose obsessiva e histeria, essa 

função ficaria alterada, sendo que os indivíduos carregariam alguma espécie de culpa em 

relação a isso; e principalmente, (4) Freud não vê outra possibilidade, senão a 

sexualidade, para que as pessoas tenham tanto uma relação de prazer e culpa ao mesmo 

tempo, isso é, talvez o trauma sexual não possa ser vivenciado sem um certo prazer pela 

                                                 
7 Ao assistir às aulas de um especialista em hipnose da época (Bernheim), logo depois de um transe 
hipnótico, ao ser excessivamente interrogada, a paciente se lembra do acontecido com ela durante a 
hipnose. Freud, deixa a hipnose e passa a questionar seus pacientes incisivamente. Com uma de seus 
pacientes, descobre a associação livre quando ela reclama da autoridade de seu médico. 
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vítima. Temos aí a formulação lógica conflitiva: “fui obrigado a fazer o que queria” 

(Goldgrub, 1988, pág. 46). ■ 

 

Teoria da Sexualidade Infantil e Teoria das Neuroses 

Um novo salto terá que ser dado: Freud se dá conta de que os pacientes contam 

mentiras ― muitas de suas pacientes não tinham sido abusadas efetivamente quando 

crianças ― em que acreditam (mesmo que sofram com isso). Uma nova situação se 

configura; entra em cena a fantasia. Tal noção é de extrema importância para a 

psicanálise, pois começa ai todo o distanciamento dessa ciência com o orgânico 

(biologia) e o ambiental (este não completamente). Goldgrub (1988) comenta: “o rio 

entrará em terras legitimamente psicanalíticas, isto é, onde o inconsciente deixou de ser 

tributário das explicações ambientais e orgânicas” (pág. 48). 

A teoria do trauma/sedução perde sua força dando lugar a uma nova divergência 

baseada em diversas questões e linhas de raciocínio que haviam ficado abertas com a 

teoria anterior. O que se torna particularmente importante com a descoberta da fantasia é 

a questão da constituição do sujeito ― os fatores ambientais tornam-se menos 

importantes, pelo menos nesse momento. Goldgrub (1988) cita Laplanche e Pontalis: 

“visto que o real, numa de suas modalidades, falha e se revela não sendo mais que uma 

‘ficção’, é preciso buscar em outra parte um real que funde esta ficção” (pág. 54). Ainda, 

uma questão importante para Freud nesse momento é que a teoria do trauma/sedução não 

trazia em si uma explicação para um outro quadro que Freud tinha à frente: as perversões. 

As novas investigações precisarão clarificar essa outra patologia. 

Uma de suas rotas, diretamente ligada à idéia de fantasia e “realidade” psíquica, é 

o estudo do maravilhoso e absurdo, os sonhos, e dos comportamentos cotidianos 

considerados mais banais como os chistes e atos falhos. Será ainda de interesse de Freud 

o estudo da arte. Pouco a pouco, vai-se descobrindo o funcionamento do inconsciente, 

que ele é universal a todos os seres humanos e que a fantasia é constituinte da “realidade” 

psíquica de cada um. 

A outra rota dirá respeito à questão da sexualidade. Duas questões intrigam Freud. 

A primeira é que apesar dos traumas sexuais infantis terem sido esquecidos pelos 

pacientes, os conteúdos relativos à sexualidade infantil são discutidos em clínica 
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abertamente. Freud passará a conceber uma sexualidade infantil e irá estudá-la. A 

segunda diz respeito aos abusos às crianças praticados pelos adultos. Freud irá se 

questionar sobre a causa dessas perversões. Com isso, outros assuntos emergirão, como é 

o caso da homossexualidade. 

Façamos uma breve pausa para um comentário: lembremo-nos do caráter 

divergente de Freud. Goldgrub (1988) nos diz: “Freud sente-se obrigado a percorrer 

caminhos os mais afastados de sua rota original, como um navegador que para provar a 

esfericidade do planeta precisasse circundar-lhe a superfície em todas as direções com o 

propósito de situar coerentemente no novo mapa cada um dos acidentes geográficos 

dignos de menção” (pág. 54). Talvez essa metáfora expresse bem o gênio do criador da 

psicanálise. Não nos sintamos incomodados com a aparente falta de coerência, com as 

diversas direções com que ele navega quase que ao mesmo tempo. Freud era um grande 

pesquisador. Pouco a pouco iniciará a convergência. ■ 

 

Através do estudo dos sonhos, Freud terá conquistas significativas. Goldgrub 

(1988) nos diz: “na Interpretação dos Sonhos8 o que acontece não é tanto uma feliz 

descoberta, mas a trabalhosa abertura de uma via, em cujo ponto de chegada ele 

reencontrará, talvez espantado, o final do atalho sinuosamente paralelo percorrido pela 

fantasia” (pág. 48). Freud nesse trabalho decifrará os mecanismos da condensação e do 

deslocamento, característicos da formação dos sonhos e de toda realidade psíquica. O 

estudo de comportamentos da vida cotidiana também irão ajudar na concretização da 

afirmação de que o inconsciente está presente em “toda a esfera dos comportamentos 

humanos”9 (Goldgrub, 1988, pág. 56). 

Gradativamente, tal estudo também leva à constatação de outras conclusões 

importantes: a busca pelas causas vai dando lugar à busca pelo sentido. Goldgrub (1988) 

nos diz: “em certo momento, o famoso pressuposto determinista, em cujo altar Freud 

queimou tanto incenso, cede lugar, paulatinamente, a um princípio diferente. ‘Todo 

comportamento tem uma causa’ transforma-se em ‘todo comportamento tem um sentido’. 

Que nunca seja definitivo, descobrir-se-á depois. O exemplo mais crucial dessa guinada 

                                                 
8 Livro de 1900, considerada uma das principais obras de Freud 
9 Temos aqui outro livro de Freud, Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, em que Freud trata desse 
assunto 
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é dado, sem dúvida, pela teorização do sonho, quando as causas são reduzidas ao 

superficial (restos diurnos) e o sentido faz transparecer as profundezas. 

Correspondentemente, a pergunta pela origem da causa exaspera-se na do sentido do 

sentido…” (pág. 69). Apesar disso, a busca pela causalidade dos fenômenos nunca se 

esvaecerá completamente em Freud. 

Em relação às fantasias dos pacientes, Freud chegará a conclusão de que “a 

fantasia não é somente um material a ser analisado, que se manifesta diretamente como 

ficção (no devaneio) ou cujo caráter de construção precise ser demonstrado em oposição 

às aparências (recordação encobridora); é também um resultado da análise, um (ponto) 

terminal, um conteúdo latente a ser descoberto atrás do sintoma. De símbolo mnêmico 

do trauma, o sintoma transforma-se então em encenação de fantasias (assim, uma 

fantasia de prostituição, de ‘mulher de rua’, pode ser recuperada atrás do sintoma da 

agorafobia)” (Freud, em: Goldgrub, 1988, pág. 57). Laplanche e Pontalis, citada por 

Goldgrub (1988), nos dirão: “A ambigüidade da fantasia é surpreendente. Pode passar 

despreocupadamente pela consciência, na calçada oposta ao raciocínio, sob a forma 

inconseqüente do devaneio; não hesita em aplicar sutil maquiagem que atenua ou inverte 

os vestígios do passado; outras vezes, ao carregar o pesado fardo do sentido do sintoma, 

costuma usar disfarces tão convincentes que toda perícia parece pouca para identificá-

la” (Goldgrub, 1988, pág. 57). Vemos que pouco a pouco, a realidade psíquica vai se 

tornando o foco principal da psicanálise. ■ 

 

Por sua vez, o estudo da sexualidade avança. Goldgrub (1988) nos diz: “com a 

investigação da sexualidade Freud aprofunda o que seria a tese organicista de sua obra” 

(pág. 54). Um comentário será válido: Freud parece regredir visto que re-integra de forma 

significativa à sua teoria as explicações biológicas. 

Re-constituindo a linha de raciocínio feita por Freud para estudar a sexualidade 

infantil, “a teoria do trauma, enquanto em vigor, exigiu a compreensão da perversão que 

estaria em sua origem. Na origem da perversão, ele descobre a sexualidade infantil. Na 

origem desta o corpo” (pág. 54 e 55). A partir deste, Freud definirá que “os impulsos 

parciais da sexualidade infantil extraem a sua força da fonte somática, e se localizam em 

regiões anatômicas cuja importância jaz em que constituem a sede dos intercâmbios com 
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o exterior” (Goldgrub, 1988, pág. 54), ou seja, é a partir do intercâmbio de seus órgãos de 

entrada e saída do corpo com ambiente que a criança definirá seus focos de prazer. A 

concepção aqui descrita é a de prazer pelo órgão. Surgem as noções de fase oral e anal. A 

primeira diz respeito à amamentação e sucção, enquanto a segunda a defecação. Ambas 

as atividades e o contexto (objetos e comportamentos) na qual são exercidas se tornariam 

atividades de prazer para a criança ― por exemplo, a passagem do bastão fecal pelo 

esfíncter será considerado como uma atividade masturbatória por Freud. Vale dizer, 

desde já, que a noção de prazer orgânico sofrerá reformulações logo em seguida. 

No entanto, ainda nesse momento, Freud utilizará essa teoria da sexualidade 

infantil para formular sua segunda teoria mais geral, a teoria das neuroses, cujos 

principais conceitos seriam a repressão e a fixação da libido em objetos presentes nas 

fases oral e anal: segundo Goldgrub (1988), “dada a vigência de impulsos parciais orais 

e anais, considerando que os respectivos objetos e comportamentos (chupeta, 

mamadeira, sucção em geral, enurese, interesse pelas fezes) são condenados à medida 

que a criança se desenvolve, e visto que os meios usados para impedi-los são 

principalmente repressivos, quanto mais intensos forem os impulsos, mais forte será a 

repressão e maior a possibilidade do conflito” (pág. 66). Dessa forma, a neurose seria o 

conflito entre impulsos prazerosos e repressão excessiva (prazer/culpa). Inversamente, 

poderíamos definir a perversão como: “na eventualidade da educação falhar em cumprir 

sua missão de dique da corrente sexual, surgirá a perversão, cujo mecanismo, nesse 

momento, é a fixação (‘aderência’ da libido a um prazer derivado de impulsos orais e/ou 

anais)” (pág. 66). A histeria passaria a ser incluída dentro das neuroses. 

Detalhe importante dessa teoria é que a fantasia terá um papel central em tal 

fixação: “a fixação nas fases da sexualidade infantil reaparece para o adulto na forma de 

uma encenação imaginária, que Freud descreve operando por via de fantasias 

inequivocamente sexuais, um verdadeiro filme pornô em tela íntima, dedicado com mais 

ou menos ambigüidade ao prazer oral, anal, sadomasoquista, exibicionista-voyeurista, e 

se mais houver” (Goldgrub, 1988, pág. 67 e 68). 

Freud irá afirmar que a saída para o tratamento de ambos, neuróticos e perversos, 

será, primeiro, conhecer suas fantasias. Isso faria com que elas perdessem seus valores e 

não fossem mais tão atraentes e imperativas. Isso seria explicado pelo conceito de 
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“julgamento de condenação”. Em seguida, a saída seria a sublimação, conceito este 

recém esculpido cuidadosamente por Freud, e que, distante de um “prazer domesticado, 

sancionado pelo social”, diz respeito a “uma celebração do legítimo triunfo humano sobre 

as estruturas arcaicas do próprio desejo, consagrando uma aliança não hipócrita com a 

realidade, sob as bênçãos de São Francisco: força para aceitar, força para mudar, 

discernimento para saber o quê” (Goldgrub, 1988, pág. 68). ■ 

 

Mal se estabeleceu, a teoria da sexualidade infantil sofrerá mudanças. Ao estudar 

a homossexualidade e buscando explicá-la pela teoria das neuroses e noção de prazer 

pelo órgão da teoria da sexualidade infantil, Freud sentirá necessidade de ampliar essas 

explicações, afinal, elas não dão conta de todo o quadro estudado. 

Por via da constatação da vivência sexual homossexual adulta masculina, Freud 

chegará ao prazer anal, o que, por sua vez, o levará a examinar as experiências infantis 

dessa fase correspondente ― lembremos que a teoria das neuroses, tendo como base a 

teoria da sexualidade infantil, pressupõe uma fixação da libido em alguma das fases do 

desenvolvimento. Ele nos dirá que a fase anal, com o controle dos esfíncteres, estaria 

relacionada à atividade e passividade, o que se traduziria, psicologicamente, na retenção 

como avareza e na liberação como generosidade. Freud chegará à conclusão que essa fase 

corresponde ao primeiro momento em que a criança entra em contato com a autoridade 

adulta que “protege e oprime, dá e exige, beija e bate” (Goldgrub, 1988, pág. 72), além de 

ordenar para a criança onde e quando fazer cocô ― Goldgrub inclusive comenta: “não 

por acaso o criador da psicanálise encontra as nascentes da ambivalência nessa longínqua 

aurora” (pág. 72). Tais disposições afetivas, avareza e generosidade, diriam respeito, 

respectivamente, à rebeldia ou submissão que as crianças teriam em relação com a 

autoridade. 

Dessa forma, Freud não chegará a uma explicação plausível acerca da 

homossexualidade, mas, alcançará novos achados que darão uma nova pintura à fase 

anal: de prazer de órgão, a analidade passará a ser enxergada em termos da constituição 

psicológica e das significações vividas pela criança nessa fase. 

Com isso, Freud consegue articular novas conclusões em relação à fase anal: “(1) 

todo ser humano deverá, a priori, defrontar-se com a questão da relação face à 
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autoridade, sendo então a fase anal apenas o primeiro momento em que isso ocorre, 

restringindo-se sua importância a essa função inaugural (…); (2) se a problemática da 

relação com a autoridade é universal, à vivência individual caberá estabelecer a 

maneira pela qual cada um de nós responde(u) a essas questões” (Goldgrub, 1988, pág. 

73). 

Vale ressaltar que a partir dessa importante mudança de olhar ― tendência que já 

vinha se abrindo desde o estudo sobre os sonhos ―, a oralidade também será interpretada 

dessa maneira, pela via também da significação: a fase oral passa a designar o tempo do 

amor incondicional, “His majesty, the baby, idolatrado pelo narcisismo parental” 

(Goldgrub, 1988, pág. 91). 

Tais mudanças também influenciarão o método de tratamento: o conceito de 

transferência será criado. O pressuposto é que a partir das emoções expressas pelos 

pacientes, seria possível retornar aos acontecimentos passados no relacionamento com os 

pais, ou seja, às fases da sexualidade infantil. Goldgrub (2004) dirá: “a descoberta da 

transferência representa a tentativa ― quase desesperada ― de encontrar o chão da 

realidade, depois que a fantasia e a compreensão de suas implicações volatizaram a 

verossimilhança das experiências infantis”. Freud passa assim a “apoiar-se na prova 

fundamental do que o paciente sente a seu respeito, o que lhe permitiria deduzir a relação 

que ele mantinha com seus pais ou substitutos, causa de suas dificuldades atuais” (pág. 

79). ■ 

 

Com a teoria das neuroses constituída (e já sofrendo suas mudanças), 

precisaremos retornar às fantasias para conseguirmos dar mais um passo. Freud descobre, 

via experiência clínica, que certas fantasias são comuns, senão universais, na vivência 

infantil. Tais fantasias, que serão chamadas de “fantasias originárias”, são as de observar 

o ato sexual dos pais, de ser seduzido por eles e da ameaça de ser castrado. Freud 

comenta: “nenhuma criança ― pelo menos nenhuma que seja mentalmente normal e 

menos ainda as bem dotadas intelectualmente ― pode evitar o interesse pelos problemas 

do sexo nos anos anteriores a puberdade” (pág. ). Tais fantasias estariam ligadas à “perda 

realmente experimentada ou justamente temida do carinho dos pais” (Freud, em: 

Goldgrub, 1988, pág. 58). 
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Freud irá atrás da origem e, em seguida, do significado/sentido dessas fantasias. 

Na primeira tarefa, não chega a conclusões plausíveis, tendo como resultado: ou a 

construção de teorias levianas, como é o caso da fantasia do coito dos pais, na qual se 

justificaria pelo tempo que o berço do bebê teria ficado no quarto dos pais; ou elaborando 

explicações mitológicas, que não se pode confirmar nem refutar, como é o caso da 

explicação da fantasia de castração na qual teria existido na pré-história da espécie um 

pai primitivo que, por ter todas as mulheres da tribo, teria sido morto e comido pelos 

filhos, e essa “lembrança primitiva” teria sido herdada geneticamente, o que seria a causa 

do medo pela castração (nos homens); apenas a fantasia de sedução tem uma explicação 

mais plausível: “o contato corpóreo com os adultos, os carinhos recebidos, o ritual do 

banho quando necessariamente genitais e mucosas excretórias são objeto de cuidados 

higiênicos especiais, tudo isso configura uma situação reiterada anos a fio, sendo suas 

alterações, no sentido de um afastamento e uma perda, sentidas como um verdadeiro 

abandono” (Goldgrub, 1988, 63). Já a segunda tarefa, é o que levará à descoberta da fase 

fálica e conseqüente teorização do complexo de Édipo, nosso próximo passo. 

Por enquanto fiquemos com as significações das fantasias fornecidas por 

Laplanche e Pontalis, citada por Goldgrub (1988): “(1) na cena primária, é a origem do 

indivíduo que se vê encenada; (2) nas fantasias de sedução, é a origem, o surgimento da 

sexualidade; (3) nas fantasias de castração, é a origem da diferença dos sexos” (pág. 63). 

■ 

 

Édipo 

As mudanças na teoria da sexualidade infantil agora focada nas significações das 

fases de desenvolvimento e as fantasias originárias presentes na relação criança/pais 

voltam a atenção de Freud de volta aos fatores ambientalistas, dessa fez, relacionados ao 

cotidiano familiar. Por sua vez, essa nova paisagem é bem diferente da observada na 

teoria do trauma/sedução. Freud estará interessado nos fatos concretos. Diz-nos Goldgrub 

(1988): “trata-se agora de uma comédia de costumes” (não mais Lobo Mau e 

Chapeuzinho Vermelho) “que Freud relata com compreensão e simpatia por todos os 

atores, dir-se-ia antecipando o enfoque tragicômico e patético do quotidiano” (pág. 91). 

Os olhares de Freud estão especialmente atentos aos “jogos sub-reptícios e dissimulados 
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de preferências e preterições, ambivalências, que a criança amplia e exagera para fazer 

valer seus ‘esquemas prévios’, a sedução e a castração” (pág. 91). Inicia-se o Édipo 

empírico ― em contraposição ao Édipo estrutural que será o último estágio dessa história 

da teoria psicanalítica ―, seguindo a nomenclatura de Goldgrub (1988). 

“Freud se acha e se perde no emaranhado labiríntico das relações familiares, 

descendo pouco abaixo da superfície para colher espécimes representativos de emoções 

menos ocultas que contidas, uma fauna de certa importância mas não decisiva” (pág. 93). 

Ele está preocupado especialmente, não mais com a repressão ou a fixação, mas com os 

afetos e chega à constatação de que os pais “também têm suas preferências, 

ambivalências, e estão empenhados numa luta pelo poder que os mantêm unidos”. Freud 

chegará à conclusão que do relacionamento dos casais, transparecem os significantes que 

“cada qual tem para o outro e apontando na direção do desejo” (Goldgrub, 1988, pág. 

95). Ou seja, o que se torna essencial é a dinâmica de poder e desejo criada pelos pais e 

passadas à criança, com participação, inclusive, do Édipo dos pais. 

Goldgrub (1988) nos dirá que o Édipo empírico apoiar-se-á “em algo que poderia 

ser chamado de ‘psicopatologia do quotidiano doméstico’, ou seja, a noção de que as 

situações dramáticas sobram quando se trata de compreender sintomas neuróticos e 

quadros perversos. Antes pede a leitura das entrelinhas, a captação das várias formas de 

agressividade nem sempre expressas pela violência (o mimo, por exemplo) ou de sedução 

que podem traduzir-se numa aparente frieza” (pág. 92 e 93). 

Com isso, a noção de repressão perde sua força ― podemos dizer que ela não é 

praticamente achada nesse cotidiano “patético e tragicômico” ― e dá lugar ao conceito 

de identificação (id-entificação = organização do isso), isso é, o “processo pelo qual o 

sujeito se constitui tendo como modelo uma miragem em cujos contornos adquire sua 

forma” (pág. 111 e 112), e que pode agora ser universalizado: “supõe um desfiladeiro 

onde um a um transitamos com as sereias do desejo cantando às nossas costas e a 

avalanche das interdições ameaçando bloquear o caminho” (pág. 92). Notemos que com a 

identificação “não só o objeto passa a ser visto como constituído pela fantasia, mas 

também o sujeito” (Goldgrub, 1988, pág. 111). Desejo e identificação permanecerão 

muito juntos um ao outro a partir de agora. Veremos como eles se relacionam mais a 

frente com as idéias da formação do ego ideal e o ideal de ego. ■ 
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Mas, o grande salto ainda está por vir. Freud descobre que a criança crê que os 

bebês nasceriam ou pelo ânus ou por uma abertura entre os seios ou pelo umbigo. Esse 

pressuposto, tanto no menino quanto na menina, estaria baseado, surpreendentemente, na 

crença sem exceção de que “todos os seres são dotados de pênis” (Goldgrub, 1988, pág. 

59) ― lembremos que nesse momento a criança não conhece a anatomia humana e a 

diferença genital entre homem e mulher. 

Em seguida, com o conhecimento da diferença genital entra meninos e meninas, 

homem e mulher, Freud constata que nas meninas, a fantasia de castração ― ou o que 

será chamado de complexo de castração ― é vivida de uma forma diferente da dos 

meninos: “se penetrarmos profundamente na neurose de uma mulher, não poucas vezes 

[na verdade, sempre] deparamos com o desejo reprimido de possuir um pênis…” (Freud, 

em: Goldgrub, 1988, pág. 75). Tal complexo seria vivido pelas mulheres como a inveja 

do pênis, enquanto o menino teria medo de perdê-lo. Como substituição, a mulher teria 

direito a maternidade. Ambos os desejos estão presentes na infância (pênis e bebê). 

E, finalmente, quando vai estudar a homossexualidade, constata que a grande 

maioria dos homossexuais homens, por mais que tenham um aspecto feminino 

exacerbado, não faria a operação de mudança de sexo, justificando-se pelas seguintes 

perguntas: “de que valeria ser mulher sem a possibilidade de maternidade?” ou “de que 

vale ser mulher se é preciso perder o pênis?” (Goldgrub, 1988, pág. 80). Goldgrub (1988) 

nos diz: “a pergunta tem toda a aparência de absurdo. Pode-se atenuá-lo lembrando que 

esse órgão promete o status de sujeito tanto quanto sujeita seu possuidor à falta que vaza 

insistentemente sob a capa altaneira do desejo” (pág. 80 e 81). 

Tais constatações levam Freud à conclusão de que a organização genital infantil 

“consiste no fato de, para ambos os sexos, entrar em consideração apenas um órgão 

genital, ou seja, o masculino. O que será presente, portanto, não é uma primazia dos 

órgãos genitais, mas uma primazia do falo” (Freud, em: Goldgrub, 1988, pág. 97) ― o 

órgão genital feminino não teria representação no inconsciente. É descoberta a fase fálica 

e tal constatação, quando cair nas mãos de Lacan, provocará toda uma organização na 

teoria psicanalítica: acontecerá a grande convergência com o Édipo estrutural. ■ 
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O ser humano é faltante. Segundo Lacan (em Goldgrub, 1988), somos guiados 

pelo desejo pulsional que por sua vez, é sempre algo insaciável. Ao contrário dos 

animais, que diante de uma necessidade instintual gerada por um estado de privação pode 

supri-la, o desejo pulsional do ser humano não pode encontrar um objeto que, apesar de 

poder gerar prazer (ou mesmo desprazer), nunca poderá ser completamente saciado. O 

único objeto que poderia fazer isso é o falo, que por sua vez é imaginário, está na fantasia 

de cada um de nós, ou seja, nunca poderá ser atingido. Nas palavras de Goldgrub (1988): 

“o desejo humano, insaciável por ser do impossível, aponta para um objeto não existente, 

cuja invisível sombra recai sobre seus representantes através da fusão de esplendor e de 

irrisão” (pág. 100). 

Com tal noção, Lacan tirará a psicanálise de qualquer vínculo com o que ainda 

restava da biologia dentro da teoria (Freud não conseguiu se desprender totalmente do 

biológico; foi Lacan que fez isso; por sua vez, todas as idéias de Lacan já estavam 

implícitas em Freud). Goldgrub (1988) comenta: “em vez do lugar-comum de pesado 

concreto, templo onde se sacrifica aos ídolos do tempo e do espaço, da causa e do objeto 

― chamem-se sociedade ou história, corpo ou medicina ― a teoria repousará no lugar-

nenhum da significação, cujo primeiro e último termo mergulha suas raízes no mistério” 

(pág. 97). Com isso, Lacan postulará uma nova base para a psicanálise e o inconsciente 

que é a linguagem e suas cadeias de significantes e significados que não se pode conceber 

como sendo fixas. ■ 

 

Para a criança, o falo, por sua vez, terá sua representação no real no pênis, cujo 

representante maior é o pai. “O que se pretende possuir, através da posse do pênis, é nada 

menos que o desejo materno, auréola envolvendo e significando o corpo da mãe” (pág. 

101) e quem a tem (e o tem) é o pai. “O pênis passa a conotar atividade e posição de 

sujeito na fase fálica, ou seja, o poder de ter o que se deseja” (pág. 100 e 101). Por sua 

vez, “o Édipo inicia, para a criança, com a tentativa de ter o falo, objeto privilegiado da 

falta materna, espada mágica que dará ao herói a posse do tesouro, ou seja, condição de 

sujeito absoluto alcançando o bem máximo” (Goldgrub, 1988, pág. 102). 

Para que isso fique mais claro, deveremos rearticular a teoria da sexualidade 

infantil a partir da noção de falo, incluindo, agora, a fase fálica e o Édipo. Dissemos que 
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o correspondente do pênis para a mulher é a produção de bebês: o bebê no início é 

considerado falo da mãe por ela própria e pelo bebê e é na fase oral, exatamente, que isso 

acontece. Esse é o desejo que ela escolheu em sua posição de heterossexual. Como 

conseqüência, “para o bebê, esse momento inicial se expressa pela simbiose” (Goldgrub, 

1998, pág. 102); mãe e bebê são unos e é como se não houvesse falta para o bebê. 

No entanto, essa simbiose, é desfeita e a criança deixa de ser o falo da mãe. A 

criança tem a suposição de que a mãe é fálica ― investida de plenos poderes, ela seria 

capaz de restituir todas as faltas; por sua vez, o falo pode ser considerado poder, o que 

preenche a falta ―, dessa forma, buscará continuar sendo objeto absoluto dela. Mas, 

como nos diz Goldgrub (1988): “esse pedido de amor incondicional será igualmente 

negado, agora no quadro das proibições e exigências cuja primeira captação pela teoria 

privilegiou a temática da educação esfincteriana ― a fase anal” (pág. 102). O bebê não 

conseguirá nem ser o falo da mãe, nem ser o objeto absoluto daquela que tem o falo. Por 

sua vez, esse momento marcará uma passagem importante: a criança terá que passar da 

posição de objeto (passividade) para a posição de sujeito (atividade), que, como tal, 

deseja. Igualmente, ao invés de querer ser o falo da mãe (dinâmica do conseguir ser ou 

não ser), ela passará a querer ter o falo (dinâmica do conseguir ter ou não ter). Vale 

ressaltar que tal passagem não é linear, mas sim a criança oscila de um desejo a outro. 

Assim, inicia-se a fase fálica e o Édipo, como dissemos anteriormente, no 

momento em que a criança tenta ter o falo. A grande questão aqui é que, sendo agora 

sujeito desejante, a criança percebe que sua mãe também é desejante ― isso é, a mãe não 

tem o falo, ela é castrada. A mãe perderá o status de toda poderosa e de possibilitadora da 

restituição da falta. Isso é visto pela criança de forma traumática, pois a criança percebe 

que a mãe busca realizar seus desejos via da adoração de outros bebês ― a criança vê que 

não é suficiente para suprir o desejo da mãe. Por sua vez, a criança não desiste da mãe: 

ela tentará obter (ter) o falo para que a mãe a deseje (desejo de ser desejada). 

Mas, uma dúvida se coloca para a criança: se a mãe é castrada, não tem o falo, 

quem o teria? Entra em cena o pai, o detentor do falo, representado pelo pênis10. Como 

                                                 
10 Vale a pena deixarmos registrado esse esclarecimento de Goldgrub (1988) para que haja enganos: “se o 
pênis passa a encarnar o falo é devido a que a criança entende que a sua posse está de alguma forma ligada 
à produção de bebês, desejo da mãe, desejo cujo desejo é o desejo fundamental de todo ser humano, não 
importa o seu sexo”. Por sua vez, Lacan faz uma distinção importante em sua teoria: todos nós teríamos 3 
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nos diz Goldgrub (1988): “quem melhor para representar o poder absoluto senão a figura 

paterna11 que detém a posse da mãe?” (pág. 104). E Goldgrub nos dirá: “cada um 

responderá diferentemente, segundo julgue ter ou não a possibilidade de vencer a figura 

paterna” (pág. 105). Nesse sentido, o pai é um impossibilitador de a criança obter o que 

deseja. No entanto, “a criança não pode senão ser derrotada”, isso é, ou é derrotada pelo 

pai ou mesmo, “para a criança, dar o que a mãe deseja, lembremos, significa excluir-se da 

exclusividade, fabricar um rival” (pág. 105). A única saída que a criança tem é pedir, 

caso contrário, para ter o falo e conquistar o desejo da mãe, é necessário que a criança 

faça. Goldgrub (1988) nos diz: “de fato, só pode dar quem se torna capaz de fazer” (pág. 

106) e a criança não conseguirá atingir isso. 

Enfim, é importante que deixemos a distinção da realidade em que a criança vive 

em relação à diferença de feminino e masculino para que melhor compreendamos essas 

fases do desenvolvimento da sexualidade e suas crenças frente às imagens que tem do pai 

e mãe: “na fase anal a criança não distingue entre masculino e feminino, lugar ocupado 

pela dicotomia ativo/passivo” (Goldgrub, 1988, pág. 99); “no estágio seguinte, a 

organização genital infantil [fase fálica], sobre a qual agora temos conhecimento, existe 

masculinidade mas não feminilidade. A antítese aqui é possuir um órgão genital 

masculino e ser castrado”; somente após a puberdade é que “… a polaridade sexual 

coincide com masculino e feminino” (Freud, em: Goldgrub, 1988, pág. 99). ■ 

 

É nesse ponto da teoria que “encontramos a conciliação das noções de auto-

erotismo e relação objetal no quadro da sexualidade infantil: a criança só pode reconhecer 

seu próprio desejo” (Goldgrub, 1988, pág. 105). Assim, com essas explicações, 

começamos a compreender como o auto-erotismo infantil (teoria da sexualidade infantil) 

e o Édipo empírico (fantasias originária), conceitos desenvolvidos paralelamente, podem 

se encontrar, graças à noção de Édipo estrutural: “as fantasias originárias mostram que e 

como cada ‘filho do homem’ repete o drama do paraíso perdido. Chamado à vida com as 
                                                                                                                                                 
registros: imaginário, simbólico e real. Quase toda esta teorização está se referindo ao imaginário (por 
exemplo, o falo: a criança acredita, existir, por um falo, isso por uma imagem) e ao simbólico (por 
exemplo, quando falamos de pai e mãe aqui, quase sempre estamos falando de pais e mães simbólicos; 
dessa forma, o pai real pode fazer a função de mãe simbólica e a mãe real pode fazer a função de pai 
simbólico). Ainda, por sua vez, quando a criança liga pênis com falo, ela está fazendo uma ligação entre o 
real e o imaginário, que pode causar enganos em suas crenças. 
11 Figura paterna ou função paterna (e não pai), muitas vezes está referenciado a esse pai simbólico 
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irrealizáveis promessas do encantamento materno ― Eva fada ― é preterido por um 

rival mais desejado que o expulsa ― Eva bruxa ― do Éden: sedução, castração, cena 

primária; sob esse mito reiterado por cada humano e onde transparecem suas exigências 

e sentimentos primários, instala-se um saber, uma teoria: (1) a explicação do nascimento 

por via cloacal permite recusar a dívida com o pai; (2) a qualificação do coito como 

sádico transfigura a figura paterna em usurpador do trono”. (Goldgrub, 1988, pág. 98). 

As grandes constatações de Freud na clínica começam a fazer sentido. ■ 

 

Como dissemos, o pai torna-se o impossibilitador do desejo da criança, no 

entanto, essa não é a única função que ele tem no desenvolvimento da criança. Somente 

pela função paterna será possível à criança superar o Complexo de Édipo, isso é, 

ultrapassar esse desejo pela mãe e voltá-lo para fora da constituição familiar. A criança 

será castrada, perderá pelo menos momentaneamente o direito de obter o falo. 

Essa conquista se dará pelo processo de identificação e pela capacidade de 

sublimação da criança: única saída que ela tem, compensando essa sua incapacidade, é 

“erigido em ideal quando associado aos atributos graças aos quais a figura paterna tem 

acesso à mãe” (Goldgrub, 1988, pág. 106). Isso é, é pela identificação com o pai e que 

criança conseguirá criar um ideal de ego, isso é, a constituição de seus ideais que ela 

deverá buscar. Goldgrub ainda comenta: “é assim que pênis e falo podem começar a 

diferenciar-se; o órgão anatômico masculino é destronado em benefício da ação, preço e 

garantia da posição de sujeito: atividade” (Goldgrub, 1988, pág. 106). 

Aqui haverá um conflito entre desejo (mãe) e leis (pai). Deixemos claro que todo 

o desenvolvimento da criança com a mãe fez com que ela construísse, também pela 

identificação, um ego ideal, isso é, seus desejos. Agora com o pai, há a formação de um 

ideal de ego, com as estipulações das leis fornecidas pelo pai, que virarão ideais, para que 

a criança vá atrás de seus desejos fora do parâmetro familiar. A identificação se dará 

exatamente no tipo de discurso oferecido à criança pela função paterna (pai ou mãe): “um 

dia tudo isso será teu”, ou “come tudo para ficar forte igual ao papai” ou “bonita como a 

mamãe” (Goldgrub, 1988, pág. 113). Tais falas direcionam a criança para uma posição de 

sujeito absoluto. 
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Por sua vez, tal conflito, só poderá ser superado, e o Complexo de Édipo 

transpassado, a partir do momento em que a criança consiga sublimá-lo, isso é, utilizando 

um novo conceito de sublimação agora baseado na noção de desejo, seja efetuado um ato 

“com prazer, pelo qual o levar em consideração o desejo do outro não implica no 

sacrifício do próprio desejo” (Goldgrub, 1988, pág. 106). Poderíamos traduzir o levar em 

consideração o desejo do outro como o desejo do pai em relação à mãe. Tal novo 

conceito não está distante do antigo, no sentido de que a sublimação era vista como “uma 

celebração do legítimo triunfo humano sobre as estruturas arcaicas do próprio desejo, 

consagrando uma aliança não hipócrita com a realidade”, como citamos acima. 

Dessa maneira, a função paterna exerce uma função de libertador. Nas palavras de 

Goldgrub (1988): “liberto, tanto quanto possível, do impossível desejo de ser sujeito da 

mãe que na verdade o arrastaria à posição de objeto (visto a impossibilidade de dar 

qualquer coisa que não a própria identidade), a criança não verá o pai apenas como 

vitorioso e autoridade interditadora tão injusta quanto todo-poderosa, detentor do falo, 

mas alguém que para aceder ao corpo materno teve que aprender a fazer ― que é o que 

agora tenta transmitir ao sujeito. (…) O esforço, a paciência, a disciplina presentes em 

toda ação revelam na base uma aceitação do não ter e consagram a castração ― 

separação do corpo materno ― não como mutilação e sim liberdade. Primazia não mais 

do falo, mas da lei, legado fundamental entre todos os que um pai pode deixar”12 (pág. 

106). ■ 

 

Enfim, Goldgrub (1988) nos dirá: a loucura não deixa qualquer dúvida: “o falo 

existe. E pode ser terrível. Esquizofrenia: ser o falo (ser tudo e portanto não se ninguém). 

Paranóia: alguém o tem (e o usará para e contra o sujeito, seu objeto único e total, no 

amor e no ódio). Mania: ter o falo (e ter tudo). Depressão: não ter o falo (e não ter 

nada)” (pág. 110). E comenta em relação à loucura, a neurose e a perversão relacionando 

com as idéias de ego ideal e ideal de ego: “(1) não é de admirar que a loucura espreite 

atrás da identificação primária [identificação com a mãe, formação do ego ideal], cujo 

                                                 
12 Vale frisar que tal seqüência da fase fálica e do complexo de Édipo são interpretados de forma 
semelhante (apesar de não exatamente iguais) para meninos e menina por Goldgrub (1988). No entanto, 
entre os psicanalistas a divergências em relação a isso. De qualquer forma, não trataremos aqui de possíveis 
diferenças pois iríamos divergir do caminho do presente trabalho 
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primeiro estrato reside justamente em desejar sacrificar a identidade no altar vazio do 

desejo materno; (2) tampouco surpreenderá que uma fiel escravização ao ideal 

promulgado pelo oráculo paterno conduza à neurose; (3) e se torna então perfeitamente 

compreensível que, negando a possibilidade do combate nessas duas frentes, a perversão 

se apresente como solução de compromisso promovendo o desregramento a posição 

intermediária entre a ausência de regras e sua onipresença” (pág. 113). 

Dessa forma, a teoria se re-constitui em uma nova forma, com a noção de falo 

articulando todos os outros elementos. “Graças ao vácuo criado pela sua irrealidade 

podem surgir as vias pelas quais trafegam as transformações do desejo visíveis na 

ambígua manifestação das escolhas sexuais. (…) Emerge então uma espécie de lógica 

que, transcendendo a experiência (os pais “reais”, os valores sociais, a história de vida), 

decreta as leis que regem o processo de identificação ― como o sujeito se torna quem é e 

para onde dirige seu desejo. Em suma, a questão do ser e do ter: ser, objeto do outro; ter, 

outro como objeto” (Goldgrub, 1988, pág. 120). ■ 

 

Vimos nesse capítulo grande parte dos conceitos que são (ou foram) os principais 

pilares da teoria psicanalítica. Partimos de uma pergunta no final do capítulo passado que 

era: será que psicanálise teria conseguido o objetivo de tornar a psicologia uma ciência 

exata? Será que, depois dessa longa, detalhada e complexa trajetória, mesmo se 

considerarmos esse último estádio de desenvolvimento dessa teoria ― com as noções de 

falo, com a reinterpretação da sexualidade infantil a partir desse conceito, com o conceito 

de identidade, etc ―, conseguimos efetivamente um saber que possa nos guiar na 

tratativa com o ser humano? Se esse conhecimento puder ser considerado válido (ainda 

mais exato), este deveria nos guiar em grande parte do percurso na tratativa com cada 

paciente em clínica, afinal esse conhecimento foi produzido dessa fora. Mas isso não 

parece acontecer. Para comprovarmos isso, teremos que ver as críticas tanto à teoria 

psicanalítica quando aos pressupostos epistemológicos na qual está baseada. Vamos ao 

movimento existencial-fenomenológico. ■ 
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CAPÍTULO 3 

O Movimento Existencial-Fenomenológico em Psicologia 

 

“A ciência manipula as coisas e renuncia habitá-las. (…) 

Só de longe em longe se confronta com o mundo real” 
Merleau-Ponty13 

 

O movimento existencial-fenomenológico em psicologia não se trata de mais uma 

escola psicológica científica, pelo menos nos moldes tradicionais. Diz-nos Rollo May 

(1958): “seria um erro considerar simplesmente o movimento existencial” e 

fenomenológico “em psicoterapia como uma escola a mais”. Pelo contrário, este 

movimento “representa uma quebra comum com todas” (pág. 23) as escolas das ciências 

naturais, em especial com as que buscaram se tornar ciências humanas. Talvez esse 

movimento se proponha a ser mais filosofia; ou, mesmo, ciências humanas, mas com um 

novo fundamento, dessa vez exclusivamente humano e não das ciências físicas ou 

naturais. 

Existencialismo e fenomenologia surgiram em meio a uma grande crise cultural 

no período entre os séculos XIX e início do XX em que, após uma crença geral dos 

indivíduos das sociedades européias de que haveria se achado o caminho último para 

todas as verdades, inclusive humanas (que era via a racionalidade positivista), começou-

se a se questionar se essa crença estava ou não correta. No entanto, quando se colocou 

essa dúvida, muita coisa já havia acontecido. 

O excesso de racionalidade “árida e abstrata” (May, 1958, pág. 40), fez com que 

os indivíduos vitorianos, assim como eram chamados, se tornassem completamente 

alienados de si mesmos e até simples peças mecânicas de uma grande máquina que era a 

do industrialismo. Razão é quase um sinônimo de fragmentação, isso é, quebrar, analisar 

e reagrupar. A crença exclusiva nas ciências leva os indivíduos a fragmentar todo o 

mundo, incluindo ao próprio homem, para conseguirem controlá-lo. As conseqüências 

disso são indivíduos poderosos, mas euforicamente sem um centro. May (1958) nos diz: 

“o homem vitoriano se via fragmentado em razão, vontade e emoção e aceitava contente 

                                                 
13 Merleau-Ponty (1960) em O Olho e o Espírito (pág. 13) 
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se ver assim. Supunha-se que a razão ditava o que se teria que fazer, logo a vontade 

fornecia os meios de realizar e as emoções… bem, o melhor era canibalizá-las na via 

forçada dos negócios e estruturá-las rigidamente em costumes e modos vitorianos”; e 

emoções ligadas ao “sexo e a hostilidade, deveriam ser reprimidas dramaticamente”. A 

irracionalidade, por sua vez, “significava algo que manchava os lábios e o pensamento. 

(…) O cidadão vitoriano precisava convencer-se de sua racionalidade até o ponto de 

negar ou ignorar que foi criança, que possuía irracionalidade e falta de controle pueril” 

(pág, 40). 

É neste cenário que o existencialismo ― atuando em um âmbito mais prático-

científico ― e a fenomenologia ― em um âmbito mais filosófico-epistemológico ― 

surgem, talvez com a tarefa maior de encontrar um centro para o ser humano, uma 

unidade para tantas partes que foram desatadas. Enfim, para achar um sentido para a vida 

de cada um, para repensar a possibilidade de uma existência no meio de tantas teorias 

científicas exatas e postulados filosóficos vigorosos. ■ 

 

“Causa e efeito” do desenvolvimento industrial (May, 1958, pág. 40), o avanço 

das ciências naturais14 ocupou quase que todos os espaços possíveis da realidade humana 

― comentamos sobre isso no capítulo anterior. Dartigues (1992) nos diz: “os dez últimos 

anos do século XIX (…) se caracterizaram na Alemanha pela derrocada dos grandes 

sistemas filosóficos tradicionais. Hegel, que iluminava todo o pensamento alemão 

quarenta anos antes, voltou à sombra e a influência de Schopenhauer entra em declínio. 

(…) É a Ciência que doravante preenche o espaço deixado vazio pela filosofia 

especulativa15” (pág. 8 e 9). 

Dartigues (1992) nos esclarece que o fundamento dessa ciência é, sobretudo, o 

positivismo ― corrente sociológica criada por Auguste Comte (1798 – 1857) ―, “para o 

qual o conhecimento objetivo parece estar definitivamente ao abrigo das construções 

subjetivas da metafísica” (pág. 9). Positivo é o que designa ao mesmo tempo: real, útil, 

                                                 
14 Pela definição do dicionário Aurélio, que nos basta para entender esse conceito no contexto que nos 
propomos, entende-se por ciências naturais “as ciências que têm como objetivo de estudo a natureza em 
torno do homem, sendo este incluído apenas na condição de animal natural: a física, a química, a 
astronomia, a geologia, a biologia”. 
15 A filosofia especulativa está relacionada a um tipo de conhecimento chamado de metafísico que tem 
como base o subjetivismo e o racionalismo, predominantemente. Veremos isso mais a frente. 
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certo, preciso (Comte, em: Andery & Sério, 2000, pág. 376 e 377). Para Comte o que 

interessa são os fatos e suas relações com outros fatos. Ele dirá “todos os bons espíritos 

repetem, desde Bacon, que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos 

observados” (pág. 380). Dessa forma, ele crê que a ciência deve ser fundamentada no 

empirismo, isso é: “toda proposição que não seja estritamente redutível ao simples 

enunciado de um fato, particular ou geral, não pode oferecer nenhum sentido real e 

inteligível. (…) Seja qual for, porém, o modo, racional ou experimental, de proceder à 

sua descoberta, é sempre de sua conformidade, direta ou indireta, com os fenômenos 

observados que resulta exclusivamente sua eficácia científica” (Comte, em: Andery & 

Sério, 2000, pág. 380). 

Por sua vez, para explicar como os fatos se dão e se desenvolvem ele dirá que 

tudo tem uma natureza iminente, que é preciso esperar que venha a tona (ordem), não 

sendo possível mudanças violentas e isso acontecerá de forma acumulativa, isso é, as 

fases anteriores possibilitarão esse desenvolvimento (progresso). Nas próprias palavras de 

Comte: a história e suas fases são “determinadas duma mesma evolução fundamental, 

onde cada uma resulta da precedente e prepara a seguinte, segundo leis invariáveis que 

fixam sua participação especial no progresso comum” (em: Andery & Sério, 2000, pág. 

379). Ou seja, Comte outorga à natureza a responsabilidade de todo acontecer histórico 

― natureza aqui no sentido de um funcionamento do universo que possui de forma pré-

determinada seus estádios de desenvolvimento próprios, como acontece na teorização da 

biologia animal, por exemplo. Ao espírito positivo resta “preocupar-se unicamente em 

descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, 

a saber, as relações invariáveis de sucessão e de similitude” (Comte, em: Andery & Sério, 

2000, pág. 378). 

Vemos que Comte está mais preocupado com o resultado do que é iminente (algo 

que é intocável pelo homem) do que com os processos dessa iminência em si. Estes 

últimos levariam o homem a procurar causas que seriam divinas e cairíamos de volta em 

uma metafísica especulativa, sem valor para Comte: “no estado positivo, 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” (em: 

Andery & Sério, 2000, pág. 378). Ou seja, isso significará que todos os fenômenos do 
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mundo têm um determinismo que pouco podemos fazer por, mas que, por outro lado, 

observando os fatos e utilizando a razão para determinar suas relações, podemos prevê-

los. 

Dessa forma, não é difícil entendermos porque a ciência se tornou tão poderosa e 

hegemônica. Infiltrando em todas as áreas do saber, o pensamento 

determinista/naturalista, por meio do empirismo, passou a ser capaz de, não só resolver 

problemas, mas também melhorar as atuações e diminuir as limitações humanas, tudo 

isso por meio da prevenção de um mundo que acontece por si só, com suas leis iminentes. 

Surpreendidos pelos avanços tecnológicos nunca antes conquistados, e com tanta rapidez, 

o conhecimento científico passou a ter tamanho valor para os indivíduos das sociedades 

européias a ponto de suprimir todo e qualquer outro tipo de saber. Nesse sentido, vale o 

comentário de Verdenal: “o positivismo é a fórmula filosófica que permite trasmutar a 

ciência em religião: a ciência, desembaraçada de todo além teórico da especulação, 

converte-se em religião despojada de perspectiva teológica e reduzida aos ‘fatos’ da 

prática religiosa: os ritos sociais” (em: Andery & Sério, 2000, pág. 376). 

No entanto, esse tipo de crença passou a gerar, ao mesmo tempo, 

questionamentos, sobretudo quando as ciências naturais baseadas nos pressupostos 

positivistas passaram a tentar explicar o ser humano. Dartigues (1992) nos dirá: “a partir 

de 1880, a bela segurança do pensamento positivista começa a ser abalada, pois cada 

vez mais os fundamentos e o alcance da ciência tornam-se objeto de interrogação: terão 

as leis que ela descobre uma validez universal? Qual é o sentido de sua objetividade? 

Não serão elas somente convenções e não dependerão do psiquismo, cujas leis a 

psicologia por sua vez descobre?”. E, por sua vez: “o que dizer do sujeito concreto, em 

sua vida psíquica imediata e em seu engajamento histórico, que o pensamento objetivo 

não consegue explicar?” (pág. 9). Daí que a crise do período vitoriano, assim como ele 

era chamado, se instaurou, com seus respectivos desdobramentos para cada camada 

cultural. 

E a situação não é tão simples assim. Na realidade esses questionamentos foram 

colocados exatamente pelos filósofos especulativos, que os positivistas tanto criticavam. 

Tradicionalmente uma parcela considerável da filosofia tentou trabalhar com o que 

Comte chamou de “iminente”, buscando decifrar seus esquemas causais. Esses foram os 
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filósofos especulativos. Para isso, o trabalho deles sempre foi o de consultar a própria 

introspecção e utilizando-se da racionalidade, constatavam a existência e a causalidade 

“íntima”, nas palavras de Comte (citação acima), dos fenômenos. Talvez um bom 

exemplo, seja o dado por Descartes em relação à cera: se tentarmos descobrir a verdade 

absoluta da cera a partir do que percebemos, não alcançaremos esse objetivo, pois se 

dissermos que a cera é “esbranquiçada”, tem uma consistência mole e “cheiro de flor”, ao 

aquecermos essa substância ela se transformará em um “líquida incolor, sem odor preciso 

e que já não oferece nenhuma resistência” aos dedos, no entanto, ela continuará sendo, 

existindo como cera (Merleau-Ponty, 1948, pág. 4). Referindo-se às idéias de Descartes, 

Merleau-Ponty (1948) então dirá: “a verdadeira cera, portanto, não é vista com os olhos. 

Só podemos concebê-la pela inteligência” (pág. 4). Assim, quem dirá o que é a cera será, 

por exemplo, a química, definindo-a como conjunto de certas substâncias interligadas ― 

isso é, um composto de “ácido cerótico e palmítico”16. 

A complexidade está no fato de que, apesar da metafísica ter sido colocada em 

uma posição inferior no período vitoriano em relação ao positivismo, ela não sumiu das 

ciências naturais e sim está também muito presente. Dessa forma, não podemos negar que 

esse método que leva em consideração o subjetivismo também não tenha sido (e seja) de 

especial importância para o conhecimento científico. Comte, inclusive, não nega o 

racionalismo ao empirismo, mas coloca o último como eixo mestre para o 

desenvolvimento científico, enquanto os metafísicos fazem o contrário, colocam o 

primeiro. 

Por sua vez, esse método também passou a poder considerar a existência de 

entidades que não são observadas factualmente (ou empiricamente) no mundo, como as 

divinas, por exemplo. O mesmo Descartes chega à conclusão, depois de constatar que 

pensa logo existe, de que Deus também existe, afinal, caso contrário quem mais teria 

concebido essa faculdade mental que é a razão, fundamento do pensamento? Algo 

curioso desse raciocínio, e do método subjetivo que emprega, é que, por esse caminho, 

ele consegue conceber este ser divino, mas não consegue chegar à mesma conclusão em 

relação aos outros seres humanos, se eles existem ou não. Ele não sabe se os indivíduos 

                                                 
16 Colocamos a substância que a química define como sendo a cera para mostrar que ao leigo isso nada 
significa: não sabemos nem o que é um ácido (efetivamente), nem cerótico, nem palmítico. 
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que ele vê a sua frente são, efetivamente, reais, ou se eles são produções de sua 

subjetividade. 

Por isso as diversas críticas, principalmente feitas pelo positivismo. Vemos isso 

quando, a pouco, citamos Comte que dizia: “no estado positivo, 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”. Essa crítica está 

direcionada, exatamente, a esse método subjetivista dos metafísicos que buscam “a 

origem e o destino do universo”. Tais explicações serão consideradas especulações, isso 

é, não podem ser comprovadas nem negadas, não se têm uma evidência sólida de sua 

existência, ou não existência, e serão chamadas de teorias metafísicas, isso é, falaria de 

um mundo “além da física”, como diz a própria etimologia da palavra, de verdades 

postuladas por um ser divino, Deus, que só poderia ser atingido por via da razão17. 

Temos ai um impasse. Dois métodos epistemológicos, de criação de 

conhecimento: um objetivo, utilizado pela ciência positiva, e outro subjetivo, utilizado 

pela filosofia especulativa. Ambos os métodos têm seus direitos de existência e ajudam 

no avanço das ciências: o objetivo pelo empirismo e leis deterministas; e o subjetivo 

constituindo verdades absolutas (indubitáveis) pela razão. Mas os dois também têm 

impasses: como vimos, ao primeiro questiona-se sua validade universal, especialmente 

quando se busca explicar o ser humano e sua vida concreta, vivida. O objetivismo não 

consegue se aproximar do ser humano efetivamente. Ao segundo coloca-se em cheque o 

fato de conceber Deus e ter dúvidas em relação à existência de outros seres humanos e as 

coisas. O subjetivismo só se aproxima do ser humano e fica como que “alienado” em 

relação aos objetos, podendo conceber apenas as coisas pela razão. Em certo sentido, 

parece que o que um atinge, o outro não, e vise-versa. E este impasse é especialmente 

tocante quando se trata de teorizar o ser humano. Vale lembrar que na psicologia, quando 

falamos do comportamentalismo esse está mais relacionado ao método de objetivo 

(ciência positivista / funcionalismo) de criação de conhecimento, enquanto a psicanálise 

se volta mais para o método subjetivista (filosofia especulativa / estruturalismo). ■ 

 

                                                 
17 Tal idéia, inclusive, está ligada à definição de res cogito de Descartes, isso é, a verdade absoluta que 
poderia ser atingida apenas por meio do intelecto, da razão. 
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Para que entendamos o desenrolar dessa história com mais detalhes e cheguemos 

ao surgimento da fenomenologia e do existencialismo, teremos que percorrer um 

caminho que irá: (1) primeiro, da filosofia e os questionamentos feitos e as saídas 

alcançadas por Edmund Husserl em relação aos fundamentos da produção de 

conhecimento que, por sua vez, culminará na criação do método fenomenológico. (2) Em 

seguida, iremos aos questionamentos frente os conhecimentos das ciências naturais 

disponíveis e sua aplicação nas áreas da psiquiatria e psicologia, que resultará no 

surgimento do existencialismo. Em relação a este, começaremos a discussão mostrando 

as limitações dos conhecimentos científicos aplicados ao homem, as dificuldades 

enfrentadas por esses profissionais em suas atuações práticas e veremos a saída que 

tomaram, rejeitando essas teorias disponíveis e partindo em busca de uma natureza 

humana que fundamente a compreensão de seus pacientes (e não a explicação dos 

sintomas e queixas destes como fazem as teorias). Parte significativa dessa teoria sobre a 

natureza humana ― nesse caso, tratando-se de uma teoria em moldes diferentes das 

construídas pelas ciências naturais ― será fornecida pelos estudos do filósofo Martin 

Heidegger, a partir do método fenomenológico de Husserl18. 

Deixemos claro desde já que, enquanto a fenomenologia (e mesmo outras escolas 

das ciências naturais como a própria psicanálise) foi criada por Edmund Husserl, como 

seu maior representante, o existencialismo, é um movimento amplo, (não ficando apenas 

na psicologia e psiquiatria), sem um líder único. Isso é, surgiu espontaneamente a partir 

de diversas produções e uma necessidade geral em diferentes lugares da Europa, com 

uma variação de trabalhos que vão das pinturas com trabalho como os de Cezanne, Van 

Gogh, Picasso, passam pela literatura, com Dostoievski, Baudelaire, Kafka, Rilke, até as 

ciências e filosofia. Por sua vez, há pessoas que considerem Martin Heidegger (1889-

1976), devido às importâncias de seus trabalhos, como o criador do existencialismo. Mas, 

Kierkegaard (1813-1855), por exemplo, já se pronunciava a favor desse movimento, 

cerca de um século antes; se quisermos ir mais longe, mesmo Sócrates, Santo Agostinho, 

Pascal já expressavam traços do pensamento existencialista (May, 1958). ■ 

 

                                                 
18 Heidegger era discípulo de Husserl e em certa ocasião quando perguntado sobre a fenomenologia este 
declarou “fenomenologia sou eu e Heidegger” (Giles, 1975). 



40 
 

A Fenomenologia de Edmund Husserl 

Pensador “escrupuloso” (Dartigues, 1992, pág. 7), iniciando sua carreira na 

aritmética e, em seguida, se dedicando à filosofia, Edmund Husserl tomará para si o 

ambicioso projeto de resolver o impasse da dicotomia sujeito-objeto, isso é, a falta de 

resolutiva que mantêm separados, de um lado, os filósofos especulativos (metafísicos, 

subjetivistas e racionalistas) e, de outro, os cientistas naturalistas (positivistas, 

objetivistas e empiristas), ao mesmo tempo que possibilitar uma ciências do homem visto 

que nenhuma das duas tendências das ciência naturais conseguem se aproximar 

efetivamente do ser humano e de sua vida, senão transformando-o em “objetos em 

gerais” (Merleau-Ponty, 1960, pág. 13), assim como faz com tudo. Merleau-Ponty (1973) 

nos dirá: “o esforço filosófico de Husserl é, com efeito, destinado em seu espírito a 

resolver simultaneamente uma crise da filosofia, uma crise das ciências do homem e uma 

crise das ciências pura e simplesmente” (pág. 15). Trata-se, aqui, acima de tudo, de uma 

questão epistemológica, isso é, de uma discussão sobre a relação entre conhecimento e 

realidade. Para Husserl, tanto a filosofia especulativa quanto as ciências naturais e 

humanas da época pecam em relação ao conhecimento que produzem em relação ao que 

retratam da realidade, e isso começa pelos próprios pressupostos propõem. 

Aos metafísicos, ele dirá não ser possível a saída do mundo com a mentalidade 

humana e afirmar algo sobre o próprio mundo como se estivesse na posição de Deus, ou 

seja, “alcançar um acesso à verdade sem qualquer contato com a experiência continente” 

(Merleau-Ponty, 1973, pág. 25). Dessa forma, só uma afirmação do mundo a partir do 

próprio mundo pode chegar a verdades acerca da realidade. Esta crítica se define a o que 

Husserl chamará de crítica ao logicismo. Merleau-Ponty (1973) define logicismo como: 

“atitude que consiste em admitir, para além da cadeia de causas e efeitos psicológicos e 

sociais [nas ciências humanas], a existência de uma esfera de verdade, lugar do 

pensamento propriamente dito, no qual o filósofo estaria em contato com uma verdade 

intrínseca” (pág. 21). 

Aos positivistas, por sua vez, eles carregam consigo uma inconsistência lógica em 

seu pensamento que se define da seguinte forma: “se os pensamentos e os princípios 

orientadores do espírito nada mais são que o resultado momentâneo da atuação de causas 

exteriores, as razões pelas quais afirmo qualquer coisa não constituem, na realidade, as 
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verdadeiras razões de minha afirmação” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 16). Dessa forma, 

todo o conhecimento gerado pelo positivismo, se considerarmos seu próprio pressuposto 

determinista, não poderia ser validado por razão de um erro lógico. 

E, mais ainda, sob influência de Dilthey, Husserl criticará o modo em que as 

ciências do homem, e em especial a psicologia, buscando se tornar uma ciência exata e 

desprezando a subjetividade, desenvolveram-se até então. Ele dirá que elas utilizaram um 

método das ciências naturais para suas formulações, sendo que cada um desses campos 

de estudo se detêm a objetos de naturezas distintas: “ao passo que a natureza só é 

acessível indiretamente, a partir dos fatos esparsos cuja unidade e coerência não são 

jamais senão hipotéticas, a vida psíquica é ao contrário um dado imediato que não exige 

nenhuma reconstrução” (Dartigues, 1992, pág. 11). O próprio Dilthey (em: Dartigues, 

1992) irá afirmar: “não existe um conjunto coerente da natureza nas ciências físicas e 

naturais senão graças aos raciocínios que completam os dados da experiência, graças a 

uma combinação de hipóteses; nas ciências morais [ou ciências humanas], ao contrário, 

o conjunto da vida psíquica constitui por toda parte um dado primitivo e fundamental”. 

E finalmente: “nós explicamos a natureza, compreendemos a vida psíquica” (pág. 11). 

Como conseqüência dessa influência das ciências naturais, as ciências humanas 

perderam o “sentido da vida”, se atendo apenas a dados científicos e formulações 

abstratas inóspitas, tornando o homem “exangue”, nas palavras de Dilthey (em: 

Dartigues, 1992) ― vimos, inclusive, no primeiro capítulo essa tendência quando a 

psicologia deixa de pertencer a um ramo da filosofia especulativa para buscar tornar-se 

exata. “O que Husserl quer sobretudo rejeitar é o naturalismo dessas ciências [do 

homem] que, não tendo destacado a especificidade de seu objeto e tratando-o como se se 

tratasse de um objeto físico, confundem a descoberta das causas exteriores de um 

fenômeno com a natureza própria deste fenômeno” (Dartigues, 1992, pág. 12). Isso 

significa que para os cientistas naturais (deterministas), definir o que é o fenômeno é o 

mesmo que falar de suas causas e isso gera alguns problemas graves em que “os 

princípios diretores do conhecimento não são senão a resultante de leis biológicas, 

psicológicas ou sociológicas” (Dartigues, 1992, pág. 12). Tal tendência fará com que, por 

exemplo, a psicologia (ou psicologismo, como afirmava Husserl pejorativamente) 

caminhe para um “ceticismo radical” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 21), pois não se pode 
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mais falar verdadeiramente sobre um fenômeno a não ser que se saibam suas causas… e 

como achar as causas que determinam o comportamento do ser humano, até porque as 

ciências naturais, principalmente nesse campo de estudo, são imprecisas, isso é, 

trabalham a partir de hipóteses, como dissemos a pouco19? Essas ciências caem em um 

conformismo determinista de respostas vazias, com longas cadeias causais que perdem o 

contato com o verdadeiro fenômeno que está sendo estudado, por falta de crítica tanto da 

realidade quanto do fato de que as ciências têm sua origem na filosofia, que, por sua vez, 

perdera seu direito de voz. Enfim, essas ciências, que vinham avançando rapidamente, 

estavam entrando em um beco sem saída, onde o caminho de volta também se tornava 

cada vez mais difícil. ■ 

 

Com essas questões, “Husserl sentiu profundamente a necessidade que o 

problema consistia em tornar novamente possíveis, ao mesmo tempo, a filosofia, as 

ciências e as ciências do homem, repensar seus fundamentos e os da racionalidade” 

(Merleau-Ponty, 1973, pág. 16). Ele irá se questionar sobre a origem do conhecimento e 

sua grande busca consistirá em “restaurar a certeza, restaurar a distinção entre o 

verdadeiro e o falso” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 21), o que do conhecimento e que 

epistemologia podem melhor se aproximarem à realidade do homem. Para isso, seu 

grande desafio era o de encontrar uma via média (ou terceira via) entre a metafísica (e seu 

logicismo) e o positivismo nas ciências humanas (e seu psicologismo), buscando 

preservar o que considera de positivo e descartar o resto. Ou seja, “trata-se de descobrir 

um método que permita pensar, tanto a exterioridade que é o princípio mesmo das 

ciências do homem, quanto a interioridade que é condição da filosofia, tanto as 

contingências sem as quais não há situação, quanto a certeza racional sem a qual não há 

saber” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 25); trata-se de preservar de forma conjunta tanto a 

noção de objeto das ciências, quanto a noção de sujeito da filosofia.  

Sem poder se apoiar em nenhuma dessas bases epistemológicas insuficientes 

disponíveis, Husserl partiu do início, propondo, “como tarefa filosófica, o 

estabelecimento de uma filosofia integral” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 25), ao invés de 

                                                 
19 Vimos no capítulo anterior, por exemplo, o quanto a psicanálise precisou mudar diversas vezes buscando 
uma articulação mais convincente. Teria ela chegado? 
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“se prender às tradições filosóficas divergentes que lhe transmitem indefinidamente seu 

desacordo” (Dartigues, 1992, pág. 13). O próprio Husserl (em: Dartigues, 1992) irá 

afirma: “não convém que a impulsão filosófica surja das filosofias, mas das coisas e dos 

problemas” (pág. 13). Para isso, ele precisará buscar uma “percepção original” (pág. 10), 

“aquela que antes de todo raciocínio, nos colocaria no mesmo plano da realidade ou, 

como diz Husserl, das ‘coisas mesmas’” (Dartigues, 1992, pág. 13). Ele constatará que tal 

percepção será alcançada pela intuição e que voltar às coisas mesmas a partir dessa 

faculdade mental não é simplesmente descrever fatos, mas sim fenômenos e suas 

essências (ou sentidos). Para que entendamos isso, precisamos primeiro entender qual a 

diferença entre fato e fenômeno para em seguida vemos o que é a intuição. 

O ser humano não estabelece identidades a partir de fatos em si, mas sim através 

das relações destes. Citemos dois exemplos: “a essência da ‘IX Sinfonia’ persistiria 

mesmo se as partituras, orquestras e ouvintes viessem a desaparecer para sempre. Ela 

persistiria, não como uma realidade, como um fato, mas como uma pura possibilidade20. 

Não obstante, é essa pura possibilidade que me permite distingui-la de imediato de toda 

outra sinfonia, mesmo se o disco no qual eu a escuto está riscado ou se a orquestra é 

ruim”21 (Dartigues, 1992, pág. 15). O segundo exemplo é que os pintores cubistas 

perceberam que, mais importante que as formas, é o modo de arranjo que é primeiro: “a 

forma externa, o envoltório, é segunda, derivada, não é o que faz que uma coisa tenha 

forma” (Merleau-Ponty, 1960, pág. 35 e 36). Tanto é que se pinta por cubos, esferas, 

cones, essas formas puras não encontradas na natureza, e se pode captar o que os quadros 

representam, o que os quadros são. Os dois exemplos nos fazem notar o que dissemos 

acima, são as relações que nos fazem reconhecer uma realidade ou algo que aconteceu. 

Quando falamos de fenômeno sempre estamos nos referindo a fatos relacionados ou 

significações. Por sua vez, estas sempre nos levam a sentido ou a uma essência do 

fenômeno, como será chamada. Para que entendamos essa última transformação, temos 

que entender como a intuição acontece. 

Intuir é aproximar-se dos fenômenos, eles mesmos, de maneira a habitá-los e 

significar essa habitação. Isso é, ao vivermos o movimento que nos é proposto num 

                                                 
20 Falaremos sobre essa “pura possibilidade” logo abaixo 
21 Esse é um exemplo dado pelo próprio Husserl e citado por Dartigues (1992) 
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fenômeno ― vivermos o movimento de nossos olhos, o movimento de nosso corpo, 

numa espécie de vivência de espírito ― é possível que sintamos o que está acontecendo 

em nós mesmos ― assim como fazemos para interpretar um quadro ― e a partir disso, 

precisamos buscar o significado desses sentidos, numa espécie de duplo olhar22, o que 

nos levará a um sentido amplo ou à essência do fenômeno23. Husserl dirá que seria esta a 

faculdade da mente humana que os homens deveriam manter-se em contato se quiserem 

permanecer nas “coisas mesmas” e não cair em especulações vazias. Dartigues (1992) 

nos dirá que “esse retorno incessante à intuição (…), ‘fonte de direito para o 

conhecimento’, Husserl o chama o princípio dos princípios” (pág. 14). E vale o 

comentário: tal conceito não é místico e está acessível a qualquer um. Nas palavras de 

Dartigues (1992): “falar de uma visão das essências não significará pois devotar-se a uma 

contemplação mística que permitiria a alguns iniciados ver o que o comum dos mortais 

não vê, mas ao contrário, ressaltar que o sentido de um fenômeno lhe é imanente e pode 

ser percebido, de alguma maneira, por transparência” (pág. 14 e 15). 

Mas, voltando ao modo que o ser humano capta a realidade, “se a essência 

permite identificar um fenômeno, é porque ela é sempre idêntica a si própria, não 

importando as circunstâncias contingentes de sua realização” (Dartigues, 1992, pág. 15), 

fica-nos claro que a essência do fenômeno é sempre primeira ao fato percebido. Dessa 

forma, chegamos à definição de que a essência do fenômeno não é a “coisa ou a 

qualidade” da coisa, mas sim o “ser da coisa” (Dartigues, 1992, pág. 16). Isso significa 

que o ser das coisas não é definido pela própria coisa “em si”, nem pela contingência 

dessa coisa, mas pela relação com um sujeito, pelo fenômeno que se mostra, e haverá 

tantas essências quanto se for capaz de significar, além delas terem um caráter mais 

dinâmico que estático. 

Assim, a essência de um fenômeno será sempre um devir (vir a ser) do fenômeno, 

isso é, uma “pura possibilidade”, como citado no exemplo da “IX Sinfonia” logo acima, e 

defini-lo terá sempre um caráter de inacabamento e de perspectivismo, isso é, nunca se 

esgota e pode-se sempre desvelar novas possibilidades a partir novas perspectivas em que 

ele é olhado. Isso fará com que Dartigues nos diga: “independente da experiência 

                                                 
22 Isso só é possível porque nosso corpo “se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível para si 
mesmo” (Merleau-Ponty, 1960, pág. 17) 
23 Veremos como isso se dá pela redução fenomenológica logo a frente 
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sensível, muito embora se dando através dela, as essências constituem como que a 

armadura inteligível do ser, tendo sua estrutura e suas leis próprias. Elas são a 

racionalidade imanente do ser, o sentido a priori no qual deve entrar todo mundo real ou 

possível e fora do qual nada pode se produzir, já que a idéia mesma de produção ou de 

acontecimento é uma essência e cai, pois, nessa estrutura a priori do pensável” 

(Dartigues, 1992, pág. 16). Dessa forma, é constituída a fenomenologia, que alcança 

“uma compreensão a priori do ser, portanto uma compreensão independente da 

experiência efetiva”, sem que a intuição seja abandonada, “já que a intuição das essências 

é intuição de possibilidades puras” (Dartigues, 1992, pág. 17). ■ 

 

Por sua vez, essas constatações desembocarão no método fenomenológico. 

Husserl nos diz que para que consigamos atingir as essências dos fenômenos precisamos 

ter uma atitude fenomenológica. Isso é, precisamos, primeiro, sair do que Husserl chama 

de atitude natural que “consiste em pensar que o sujeito está no mundo como em algo que 

o contém ou como uma coisa entre outras coisas, perdido sobre uma terra, sob um céu, 

entre objetos e outros seres vivos ou conscientes e, até mesmo entre idéias, que 

encontrou ‘já ai’ independentemente de si próprio”. A atitude natural é acreditar que as 

coisas existem “em si, independentemente de todo ato de consciência” (Dartigues, 1992, 

pág. 21). Especificamente na psicologia, a principal conseqüência dessa atitude “consiste 

em considerar a vida psíquica como uma realidade do mundo entre outras e, para o 

indivíduo da atitude natural, a psicologia não é para a consciência senão o que a 

astronomia é para as estrelas: cada qual estuda um fragmento da mesma realidade, uma 

região diferente do mesmo mundo”. Mas, “quanto a o que pode constituir a unidade 

dessas regiões díspares do mundo, é um enigma que ele não percebe” (Dartigues 1992, 

pág. 21). 

Para que consigamos deixar essa atitude natural precisamos, como nos diz 

Dartigues (1992), fazer com que a consciência “efetue uma verdadeira conversão” (pág. 

21), isto é, precisamos fazer com que a consciência suspenda suas crenças na realidade do 

mundo exterior para colocar-se como consciência transcendental ― isso é, a consciência 

aparece como se projetando para fora de si própria em direção a seu objeto e o objeto 

como se referindo sempre aos atos da consciência ―, o que é condição para aparição 
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desse mundo que dará o sentido às coisas. Ao que nos resta após suspender os 

preconceitos e estereótipos, devemos buscar intuir o fenômeno com todos seus 

significados de diferentes perspectivas. A partir dessa repetição, algo permanece. Dessa 

forma, estaremos realizando a redução fenomenológica, que possibilitará captarmos a 

essência do fenômeno. Merleau-Ponty (1973) nos dirá: “a famosa (…) redução 

fenomenológica é a resolução não de suprimir, mas de colocar em suspenso, e como que 

fora de ação, todas as afirmações espontâneas nas quais vivo, não para negá-las, e sim 

para compreendê-las e explicitá-las” (pág. 30), ou seja, não suspendemos para negar a 

realidade do mundo externo, mas para vê-la e “ser dele consciente” (Merleau-Ponty, 

1973, pág. 22). ■ 

 

Se prestarmos atenção, uma grande mudança aconteceu se compararmos com o 

modelo das ciências naturais. Por um lado, o positivismo e seu postulado de ater-se aos 

fatos, sempre considerou uma realidade externa e material que existe independente do 

homem, e sempre se evitou discussões a respeito da natureza e funcionamento da 

realidade interna. Por outro, a metafísica sempre colocou em dúvida a existência do que é 

externo, apenas considerando a realidade interna, dizendo não poder ter certeza da 

existência ou não dos objetos, a não ser como referência (ou reflexo) a um “mundo das 

idéias” possível de se alcançar a partir da razão. Agora, com a fenomenologia, se o ser 

das coisas só é definido pelo homem, as coisas só existem, só são, em um fenômeno com 

lastro na consciência, isso é, o objeto “só tem seu sentido de objeto para uma consciência, 

que sua essência é sempre o termo de uma visada de significação e que sem essa visada 

não se poderia falar de objeto, nem portanto de uma essência de objeto” (Dartigues, 1992, 

pág. 18). Mas a própria consciência também só existe se estiver referida às coisas do 

mundo. A consciência “não é mais, conseqüentemente, uma parte do mundo” (Dartigues, 

1992, pág. 21), mas onde este se desdobra. Ou seja, a fenomenologia dá existência a 

ambos objeto e consciências nessas condições. 

Husserl, tomando o conceito de Brentano, que por sua vez também o trouxe dos 

filósofos da Idade Média, chamará isso de intencionalidade da consciência. Dartigues nos 

dirá: “o princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre ‘consciência de 

alguma coisa’, que ela só é consciência estando dirigida a um objeto (sentido de intentio). 
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Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação à consciência, ele é sempre 

objeto-para-um-sujeito” (Dartigues, 1992, pág. 18), e esse objeto “não será jamais objeto 

em si, mas objeto-percebido ou objeto-pensado, rememorado, imaginado, etc” (Dartigues, 

1992, pág. 19). Será esse conceito de intencionalidade que irá delimitar “o campo de 

análise da fenomenologia” (Dartigues, 1992, pág. 19) e resolverá o impasse da dicotomia 

sujeito-objeto mantendo ambos os lados unidos, realidade “interna” e “externa”, em um 

acontecer “coextensivo” (Merleau-Ponty, 1973, pág. 30), isso é, que só pode ser 

concebida de forma junta e nunca separada. 

Por sua vez, a fenomenologia ainda consegue separa a confusão que as ciências 

naturais fizeram entre “causa externa” e “natureza própria” dos fenômenos. A 

fenomenologia passa a ser responsável em captar a natureza própria dos fenômenos, não 

apenas como uma única essência, mas constituindo o sentido do fenômeno que está sendo 

estudado, remontando pela intuição a origem absoluta do sentido de um fenômeno24 

(Dartigues, 1992), enquanto as ciências tem a função de explicar o fenômeno por suas 

causas externas. Nesse sentido, Husserl irá propor uma “ciência eidética” ― em que 

eidos significa essência ―, isso é, um estudo da natureza dos fenômenos que deve ser 

realizado antes deles serem teorizados para que não se perca o contato com o fenômeno 

que se esta tratando, como o que aconteceu anteriorment. Nas palavras de Dartigues 

(1992): “é (…) possível ter um conhecimento a priori dos diferentes domínios aos quais 

se aplicam as ciências experimentais, portanto saber de antemão o que é o objeto de que 

vão tratar. Pode-se assim conceber que elas sejam precedidas e acompanhadas em seu 

trabalho por ciência de essências ou ‘ciência eidética’” (pág. 17). 

A fenomenologia, assim, torna-se um método epistemológico que pode resgatar a 

essência do ser das coisas por uma visão mais originária do homem que vive, que se 

relaciona e constitui as coisas de seu mundo a partir de seu viver, sendo assim muito 

diferente das ciências que buscam uma essência estática que pouco dizem a nós 

(lembremo-nos do exemplo da cera). ■ 

 

 

                                                 
24 A fenomenologia é “uma interrogação sobre a origem do mundo, um projeto visando tornar o mundo 
compreensível a partir dos últimos fundamentos de seu ser”, dirá E. Fink, citado por Dartigues (1992) 
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O Movimento Existencialista em Psicologia 

Podemos dizer que, em grande parte, o movimento existencialista reflete as 

críticas do movimento fenomenológico, mas em um âmbito teórico e de aplicação do 

conhecimento das ciências naturais. Isso é, os mesmos questionamentos sobre realidade 

que foram feitos pelos filósofos a nível epistemológico, o que resultou na fenomenologia, 

foram também feitos por diversos profissionais a nível teórico e prático, o que acarretou 

no surgimento do existencialismo. Mais especificamente, percebeu-se que esses 

conhecimentos, acerca do homem, não davam conta da realidade que se colocava aos 

psicólogos e psiquiatras, principalmente com pacientes em situação de crise (May, 1958). 

Para entendermos melhor o que é o existencialismo, seguiremos um caminho paralelo ao 

anterior: o que tivemos que nos deter aos fundamentos do positivismo e da metafísica 

para entendermos a fenomenologia, agora teremos que entender o que é a ciência que 

ambos, positivismo e metafísica, idealizam. Em seguida, falaremos como esses 

conhecimentos repercutiram na prática para, por fim, discutirmos quais foram as saídas 

que os existencialistas deram a essas questões. 

O conhecimento das ciências naturais se desenvolve a partir da construção de 

teorias que nada mais são que representações da realidade construídas a partir de 

categorizações e classificações do que se é percebido. Essas representações formam 

modelos que expressam relações causais (as classificações darão a hierarquia das causas 

entre as categorias), que, por sua vez, passam a ser operados internamente a partir de 

variáveis (as categorias mais importantes) e variações de índices (grau de variação dessas 

categorias) que o compõem (Merleau-Ponty, 1960). Tais operações representariam 

também a realidade, sempre em uma versão mais simplificada dela: passa-se, a alterar os 

índices e variáveis ― as vezes por via de tentativa e erro ― para ver como o esquema se 

comporta, para em seguida atuar na realidade a partir dos resultados do modelo. Por sua 

vez, vale lembrar que, inevitavelmente, para que as ciências naturais se desenvolvam, os 

esquemas conceituais são necessários. May (1958) nos dirá: “semelhantes sistemas 

conceituais são absolutamente essenciais se queremos observar as coisas de um modo 

científico” (pág. 19). A partir deles, é possível se comparar uns aos outros e pouco a 

pouco ir-se definindo quais são verdadeiros, quais não, e as ciências vão avançando, 

mantendo apenas as teorias que têm validade, isso é, aqueles modelos que tiveram 
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sucesso em sua aplicação na realidade: “quando o modelo é bem-sucedido numa ordem 

de problemas, ela [a ciência] o aplica em toda parte” (Merleau-Ponty, 1960, pág. 13). 

Esse modo de operar tem em sua base certos pressupostos. O positivismo 

influencia fortemente na construção das teorias no sentido de que a validade destas só é 

dada a partir da comprovação factual do que está sendo dito pelos modelos causais. O 

pressuposto de imanências da natureza das coisas, intocável pelo homem, está implícito 

nessas construções, quando devemos buscar, através da observação e da racionalidade, 

prever o que irá acontecer. Com isso, poderíamos dizer que os modelos construídos 

também acabam por propor um funcionamento ideal no qual é esperado que a realidade 

siga, o que pode não acontecer. Por sua vez, a metafísica, com sua preocupação 

primordialmente racional, é o que guia os modelos científicos para que sejam 

logicamente coerentes internamente. Nesse caso, ajustam-se as categorias, classificações 

e variações de índices de modo a estarem de acordo com a lógica formal humana. De 

certa maneira, quando fazemos isso, temos que nos focar mais no modelo do que na 

realidade que estávamos teorizando ― além de considerarmos, correta ou erroneamente a 

realidade funcionando predominantemente por uma lógica racional ― e, se não 

tomarmos cuidado, corremos um sério risco de cairmos em especulação, pois poderíamos 

criar a partir da razão e não do contato com a realidade (lembremos de Descartes) e esta 

poderia ser encoberta pelas relações causais exatas. 

Ou seja, não é difícil vermos que a preocupação exclusiva com tais características 

(funcionamento ideal e coerência interna), pode nos levar a riscos de falarmos algo da 

realidade que efetivamente não é, caso passemos a ver, ingenuamente, esta apenas por via 

dessas teorias, e pouco voltemos a questionar acerca dos fenômenos em si. Ou seja, tal 

risco seria gerado por um alto grau de autonomia que as ciências ganham em relação a 

realidade (Merleau-Ponty, 1960) ― algo que efetivamente aconteceu com grande parte 

das escolas científicas ―, no entanto, conquistado em detrimento da relação 

originalmente separada entre “verdade absoluta” ― isso é a crença das ciências naturais 

de que haveria uma coerência completa dos sistemas racionais com a realidade ― e 

“realidade palpitante” (May, 1958, pág. 31), como deve fica-nos claro entender através 

dessas explicações. 
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Por sua vez, esses riscos são ainda maiores quando falamos a respeito do homem. 

Se lembrarmos Dilthey, nossa própria realidade nos é um dado direto, não sendo 

necessário, para nos compreendermos, criar hipóteses explicativas prévias, mas apenas 

descrevermos o que se passa com nós ― “nós explicamos a natureza, compreendemos a 

vida psíquica”, como dissemos. Dessa forma, se tentarmos aplicar o modelo das ciências 

naturais para a compreensão do ser humano, algo da realidade humana sempre ficará 

faltando. Isso porque, necessariamente o ser humano não vai corresponder ao esquema 

causal, que nunca pode ser completo, e isso será percebido rapidamente, dado que temos 

acesso a nossa própria realidade vista de forma totalitária. O homem não pode ser 

reduzido a nenhum modelo explicativo e se isso acontecer, perdemos exatamente a noção 

de existir25, essa maleabilidade espontânea que não necessariamente segue a lógica 

formal, mas brota de um sentido, já fazendo um nexo com a fenomenologia. E a noção de 

existência os métodos das ciências naturais não podem captar, pois teorizam sempre 

sobre “coisas em geral”, inanimadas, mortas, que aparecem uma depois das outras. Daí a 

crítica de que “surgiu na psicologia muitos sistemas impressionantes, acumulando 

abstrações sobre abstrações até construir um bloco admirável e imponente (…). A única 

dificuldade é que na maioria das vezes esse flamante edifício foi montado desde seus 

cimentos à margem da realidade humana” (May, 1958, pág. 31 e 32), pois se esteve mais 

preocupado com a coerência do modelo e a possibilidade de sua generalização. May 

(1958) nos comenta: “de fato, a investigação das essências26 pode estabelecer leis 

universais altamente significativas no terreno científico ou brilhantes elucubrações 

abstratas em lógica ou filosofia. Mas só pode fazê-lo por abstração e deixando de fora a 

existência dos indivíduos particulares” (pág. 30 e 31). 

Daí que o existencialismo surge. Nas palavras de Binswanger (em: May, 1958): 

“o homem não se pode compreender aplicando-lhe nenhum clichê teórico, mecanicista, 

biológico ou psicológico” (pág. 20). Dessa forma, “o movimento da análise existencial é 

um protesto contra a tendência a vestir o paciente com trajes cortados a medida de nosso 

juízo prévio ou a formar nele a imagem de nossa predição” (May, 1958, pág. 25) e se 

quiser, por um acaso, utilizar algum conhecimento teórico, precisamos antes de tudo, 

                                                 
25 “Existir” vem do verbo latim ‘ex-sistire’ e significa, literalmente, emergir, aflorar (May, 1958) 
26 Trata-se aqui não das essências fenomenológicas, mas das positivista-racionalistas, como uma verdade 
exata das coisas do mundo 



51 
 

compreender o ser concreto, o ser que existe, que está a nossa frente, caso contrário, 

“todos os demais conhecimentos que podemos possuir sobre esse indivíduo perderão seu 

sentido” (May, 1958, pág. 30). ■ 

 

Não é nenhuma surpresa vermos que, na prática, essa limitação das teorias das 

ciências naturais aplicadas ao homem gerou uma sensação de que existiam diversos 

buracos nas explicações psicológicas disponíveis. Diversas perguntas foram colocadas 

por psicólogos e psiquiatras que utilizavam as teorias psicoterapêuticas de Freud e Jung, 

as únicas disponíveis naquele momento. Como nos diz May (1958): “podemos estar 

seguros de que vemos o paciente tal como verdadeiramente é, de que o conhecemos em 

sua própria realidade, ou estamos simplesmente projetando sobre nossas próprias 

teorias? (…) Como podemos ter segurança de que nosso sistema, por muito bonito que 

seja em teoria e por muito bem elaborado que esteja, tem algo a ver com este senhor 

Pérez de carne e osso, com sua personalidade viva, palpitante, sentado diante de nós em 

nossa sala de consulta? (…) Como podemos saber que estamos vendo o paciente em seu 

mundo real, nesse mundo em que vive, se move e existe e que é para ele um mundo a 

parte, concreto e diferente de nossas teorias gerais da cultura?” (pág. 19 e 20).  

O que, os incomodava era a falta de clareza tanto das teorias quanto do que 

efetivamente acontecia com os pacientes em sua cura. Por um lado, os psicólogos e 

psiquiatras “não se contentaram em admitir a priori certos fatores impossíveis de 

comprovar, como a ‘libido’ ou o ‘superego’, ou os vários processos compreendidos sob o 

termo global de transferência para explicar o que se passava. Sobre tudo, sentiam 

grande dúvida em utilizar a teoria do inconsciente como uma carta aberta em que se 

podia ter quase qualquer explicação. Eles se davam conta de que, em muitas vezes, as 

idéias inconscientes do paciente eram as idéias conscientes do terapeuta” (May, 1958, 

pág. 21). Ainda, porque as cadeias causais construídas pela racionalidade de Freud27 e 

Jung deveriam ser de tal forma e não de outra… seriam essas as únicas possibilidades das 

causas dos sintomas? Por outro, esses profissionais não tinham como “chegar a uma 

conclusão clara de porque se produziam ou deixavam de se produzir as curas ou o que 

                                                 
27 Inclusive, tais cadeias causais, se lembrarmos o capítulo tiveram tantas mudanças no decorrer da 
construção da teoria psicanalítica. Mesmo se considerarmos o último estádio com as contribuições de 
Lacan, seria essa a explicação final e última para o ser humano. 
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passava realmente na existência dos pacientes” (May, 1958, pág. 21). Teria sido porque 

seguirem o ideal de funcionamento de uma ou outra teoria? Ao mesmo tempo, deveriam 

eles seguir uma meta de tratamento? Se sim, qual deveriam escolher, os de Freud ou 

Jung, ou talvez ainda outro? Enfim, percebemos que os modelos científicos, pelo uso da 

razão, pairam sobre a realidade, mas não chegam a tocá-la a ponto de responder 

claramente essas dúvidas. 

O que isso resultou é que, acima de tudo, o que esses psicólogos e psiquiatras 

queriam era poder olhar um paciente enfermo não como um desvio dos modelos 

científicos e seus ideais de funcionamento, mas como efetivamente são, buscando 

compreendê-los (e não explicá-los). Do mesmo modo que Husserl buscou uma 

“percepção original”, os existencialistas também tentavam voltar as “coisas mesmas”. 

“Eles queriam compreender as psicoses e neuroses concretas, e, na realidade, qualquer 

situação crítica do homem, não como um desvio de determinado esquema conceitual, 

senão como desvios da estrutura existencial particular de cada paciente, como ruptura de 

sua condição humana” (May, 1958, pág. 22). Pouco a pouco, foi-se chegando às mesmas 

conclusões que os fenomenólogos haviam alcançado: os sistemas teóricos da psicologia 

da época não davam conta dessa realidade dos pacientes de carne e osso e, pior, estes 

mais velavam do que desvelavam essa realidade, sacrificando-a. E o único método que 

poderia resgatar a realidade do paciente vivo, que existe, era o fenomenológico. ■ 

 

A crença dos existencialistas era a de que “é possível e necessário estabelecer 

uma ciência do homem que estuda o ser humano em sua realidade” (May, 1958, pág. 32), 

algo a parte do método das ciências naturais. Para isso, eles irão resgatar mais uma idéia 

de Dilthey quando ele critica as ciências naturais por terem confundido “causas externas” 

com “natureza própria” ― lembremos aqui que a primeira é fornecida pelas ciências 

naturais e a segunda pela fenomenologia. Recusando--se trabalhar com causas externas, 

por todos os motivos que vimos, os existencialistas buscarão então resgatar a natureza 

própria do homem.  

Coloca-se então a pergunta: mas, afinal, o que é ser humano? Pouco a pouco esta 

vai tomando um novo formato: “o que é ser?”. Este será exatamente o questionamento 

que o grande filósofo Martin Heidegger se fará. E, a partir disso, tomando muitos dos 
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princípios já desenvolvidos por Husserl e utilizando seu método fenomenológico, 

Heidegger, em sua mais famosa obre, Ser e Tempo, irá esculpir uma surpreendente e 

rigorosa concepção de homem que será utilizada pelos existencialistas posteriormente. A 

respeito desse autor, vale um comentário de May (1958): “o pensamento de Heidegger é 

rigoroso, lógico, incisivo e científico no sentido europeu de seguir com vigor e 

profundidade incansáveis qualquer pista e implicação a que se conduzem as 

investigações” (pág. 34). Passemos pelas principais definições que compõem essa 

natureza humana. ■ 

 

Podemos dizer que Heidegger é um dos grandes contribuintes para o 

existencialismo, começando por mais um passo que ele deu com o princípio de 

intencionalidade de Husserl. Tal conceito deixado por este ainda pressupunha, se 

levarmo-lo ao extremo, uma relação de sujeito e de um objeto ― existiria ainda um lado 

sujeito e um lado objeto na relação ― devido a sua definição por serem coextensivo, 

mantendo a fenomenologia ainda em uma espécie de idealismo quase que neokantiano, 

segundo Dartigues (1992). A inovação de Heidegger, que influenciará o próprio Husserl 

em seus últimos trabalho, é que ele irá romper com essa divisão entre o que percebe e o 

objeto percebido (ou imaginado, lembrado, etc), dizendo que o ser humano é as coisas do 

mundo (Dartigues, 1992), o ser humano é mundo. Tal mudança, na visão de alguns 

autores, será o que fundará o existencialismo (heideggeriano) de uma forma mais 

rigorosa. 

Mais detalhadamente, tal constatação diz respeito a que o ser humano é sempre 

“ai”, isso é, sempre se define projetado ou na projeção. Tal noção levará Heidegger a 

chamar o ser humano de Dasein28, isso é, ser-ai ― “ser” (sein) “ai” (da). A partir dessa 

noção, torna-se impossível pensarmos um ser internalizado em si, fora do contato com 

um mundo, ou seja, essa projeção sempre se dá em um mundo. Isso é, primordialmente, o 

homem é sempre ser-no-mundo, é sempre “referência a” e é constituído como tal. 

Devemos deixar claro que “em” (de: “ser-em-o-mundo”) se refere, não a um espaço que 

                                                 
28 Vale deixar claro que este conceito levará os existencialistas que seguem Heidegger à chamar sua teoria e 
atuação de daseinsanalítica ou se referenciarão à daseinsanalyse. Ou seja, quando falarmos em 
daseinsanalítica ou daseinsanalyse estamos nos referindo ou a teoria de Heidegger ou à atuação do 
psicólogo existencialista seguidor dessa teoria. 
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o homem ocupa dentro de um contorno de espaço vazio, mas à vivência da espacialidade 

originária do ser, o lugar em que o Dasein está definido, onde, podemos estar perto de 

alguém, mesmo que a distância métrica entre nós seja muito grande29. 

Sendo “ai” e “no mundo”, o Dasein é obrigatoriamente também abertura, ou luz 

que ilumina. Como diria Medard Boss (1963): “o homem (…) é luz que ilumina seja lá 

que ser particular venha para o domínio dos raios de sua luz” (pág. 37). E, por sua vez, 

quando um fenômeno é iluminado, ele se desvela em compreensão imediata, antes 

mesmo de qualquer reflexão, que definirá o “é” do fenômeno que se dá. Este “é”, sempre 

é também um modo de ser do Dasein. Um exemplo interessante é fornecido por Merleau-

Ponty (1948), quando ele afirma em relação ao mel: “dizer que o mel é viscoso e dizer 

que é açucarado são duas maneiras de dizer a mesma coisa, ou seja, uma certa relação da 

coisa conosco ou uma certa conduta que ela nos sugere ou nos impõe, uma certa maneira 

que ela tem de seduzir, de atrair, de fascinar o sujeito livre que se encontra confrontado 

com ela. O mel é um certo comportamento do mundo com relação a meu corpo e a mim. 

E é o que faz com que as diferentes qualidades que possui não sejam meramente 

justapostas nele, mas, pelo contrário, idênticas na medida em que elas todas manifestam a 

mesma maneira de ser ou de se comporta no mel” (pág. 22).  

Por sua vez, junto a uma compreensão e o modo de ser, esses obrigatoriamente 

levam o ser humano a se colocarem em um ou outro estado de “disposição” (de humor), 

sendo que esta, ao mesmo tempo, também interfere na própria compreensão. Boss (1963) 

nos dá o seguinte exemplo: “em um humor de braveza (…) alguém percebe totalmente 

diferente coisas que quando ele está em um humor ansioso, ou quando ele está amando”. 

Isso faz com que sejam desvelados “qualidades e significados conectados um tanto 

quanto diferentes de coisas que ele percebe nesses humores respectivos” (pág. 41). E, 

todo ser precisa de uma disposição do Dasein para se desvelar. 

Por sua vez, o ser do Dasein só pode se definir por um “estar sendo”, por um 

movimento de “referências a”, sempre. Por exemplo, não podemos conceber o mel, o ser 

mel, o comportamento mel, sem não nos referenciarmos às diversas qualidades que se 

dão na espacialidade do fenômeno mel ― inclusive, não saberíamos dizer o que é do mel 

                                                 
29 Para facilitar a compreensão, podemos pensar no seguinte exemplo: quando vemos uma pessoa pensativa 
e perguntamos, “brincando”, para ela, “onde você está?”, estamos nos referindo a esta espacialidade 
original do Dasein. 
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o que é nosso, se essa divisão pudesse ser concebida. E sempre quando voltamos a nos 

referenciar a esse fenômeno, trazemos conosco suas referências aos componentes desse 

fenômeno. Podemos pegar um outro exemplo que Boss (1963) nos dá: quando 

perguntados sobre o que é aquilo, apontando para uma casa amarela, “nenhum dos 

estudantes poderiam ser capazes de perceber aquela casa amarela particular na frente 

deles como aquela casa se eles, como seres humanos, não tivessem se movido já na 

direção de uma compreensão da essência especial, do modo de ser, ou do modo 

particular de ‘estar sendo’ que é comum a todas as casas do mundo. Não fosse assim, 

eles não seriam capazes de distinguir isso de uma árvore ou um ser humano, ambos 

pertencentes a diferentes categorias de seres particulares, cada representando uma 

qualidade particular de ‘estar sendo’”30 (pág. 35). Quando nos referimos ao “ser” de 

qualquer ente (ou “objeto”), sempre temos essa referência do “estar sendo”. Por sua vez, 

vale dizer que sempre este “estar sendo” está referenciado primeiramente a um nada, a 

puras possibilidades que, como diz Boss (1963): “esse ‘nada’ é o completo oposto do 

niilismo vazio, e Heidegger é tudo menos niilista. Pelo contrário, o ‘nada’, ou ‘sendo’, no 

qual ele se refere é de uma tal abundância imensurável que isso sozinho é capaz de liberar 

no ser tudo que ele vai ser” (pág. 36). 

Enfim, “é a iluminação, natureza do ser humano que o termo Dasein alude, termo 

usado por Heidegger para os seres humanos exclusivamente. (…) Literalmente: o Dasein 

do homem é o ser do ‘ai’. Esse ‘ai’ designa o domínio da luminosidade que a existência 

humana é, o domínio na qual todo ser em particular acontece, (…) deve aparecer e 

portanto ser. (…) Em outras palavras, a grande essência, significado, e conteúdo de 

cada indivíduo, relação concreta humana a seres particulares é desvelamento desse ser 

particular. Essa declaração não se refere a nada ‘atrás’ ou ‘acima’ dessas relações 

concretas” (Boss, 1963, pág. 39). 

Tais características fundamentais do ser humano, e tantas outras (como a própria 

espacialidade ou a temporalidade), são o que Heidegger vai chamar de existenciais do 

Dasein (em que o Dasein é também um existencial). Estes se referem a fundamentos 

ontológicos ― “ontologia” significa “ciência do ser” ― que direcionam todo o ser do 

                                                 
30 Lembremos aqui, como no exemplo da “IX Sinfonia” e da pintura cubista, que o ser humano não 
identifica a realidade e os acontecimentos do mundo por fatos ou representações de fatos, mas sim pela 
relação do que se dá 
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Dasein, sejam puras possibilidades (devir ou vir a ser), estejam eles “ontificados” ― isso 

é, tornados entes: dentre puras possibilidades, uma se deu31. Dessa forma, “os existenciais 

sempre caracterizam a ‘essência’ imediata da observação factual, comportamento 

concreto do ser humano. Existenciais, sendo nada além de a exata significação e 

essência da observação direta do comportamento humano [ou essência do fenômeno], 

não podem muito bem serem assumidos como existindo de alguma outra forma, desatado 

da existência humana” (Boss, 1963, pág. 40).  

Dessa forma, o homem é “arremessado” a essas condições de ter que ser ― o 

Dasein não pode não ser; isso significaria a morte efetiva, sem volta ―, de 

obrigatoriamente se compreender ― não podemos ser indiferentes a nossa existência ― e 

estamos sempre condenados a isso e a todos os outros existenciais, sempre. “Assim que o 

homem viver ele está essencialmente e inevitavelmente em débito com essa consideração. 

Ele está sempre e necessariamente com dívida em atraso, na medida em que conduz seus 

desvelamento do mundo de possibilidades da vida são considerados” (Boss, 1963, pág. 

48). Será, assim, tarefa do Dasein ser o “pastor do Estar-sendo” (Boss, 1963, pág. 47). ■ 

 

Enfim, tais definições da condição humana serão utilizadas pelos psiquiatras e 

psicólogos existencialistas ― ou daseinsanalistas, a partir de agora ― no sentido de 

fundamentarem toda e qualquer compreensão acerca do homem, sem perder contato com 

o fenômeno “ser do humano” que se mostra. Será de fundamental importância, a partir do 

que os existenciais nos mostram, que o terapeuta tenha em mente, por exemplo, que cada 

indivíduo compreende e age em seu mundo exatamente do modo em que se abre para ele, 

dessa forma, ele se relaciona com o mundo do modo que lhe é possível. Tais constatações 

fundamentarão a prática clínica. Será tarefa do psicólogo existencialista, ajudar o 

paciente a se compreender, desvelando, ajudando a trazer os sentidos do fenômeno que é 

seu mundo. Para isso, o terapeuta precisará se antecipar a o que está se dando, o que está 

sendo para o paciente. Quando esses sentidos são esclarecidos, o paciente ganha a 

possibilidade de ser de outros modos; ele é como que liberado. 

                                                 
31 Vale dizer que as ciências naturais lidam exclusivamente com entes, ou seja, lida com o “ôntico” e não 
com o “ontológico” 
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Podemos ver que uma diferença considerável acontece aqui na tratativa com os 

pacientes. O que antes as teorias das ciências naturais, a partir do arranjo racional de seus 

sistemas, definiam um estado ideal de “funcionamento” no qual os terapeutas deveriam 

buscar como meta para todos os pacientes ― seja levando-o a ser reforçado mais 

positivamente em sua vida no caso das terapias funcionalistas (linhas comportamentais), 

seja levando o indivíduo à individuação para os jungianos, seja levando a paciente a 

significar seu complexo de Édipo, na psicanálise freudiana/lacaniana ―, agora os 

terapeutas existencialistas deverão seguir apenas o sentido da vivência de cada paciente 

que se mostra a cada momento. Ou seja, não há suposições prévias em relação a que 

caminho seguir. O único pressuposto será o de manter o rigor no sentido de se preservar 

as “coisas mesmas”, de permanecer no fenômeno que se mostra. Dessa forma, o 

instrumental utilizado pelos psicólogos daseinsanalista será o conhecimento de base da 

ontologia desenvolvida por Heidegger e o método fenomenológico, com todos seus 

detalhes e rigor. ■ 

 

Enfim, essa foi a melhor maneira que os existencialistas conseguiram para se 

aterem da melhor forma possível à “realidade palpitante” de seus pacientes e superar suas 

dificuldades. Tais achados geram importantes conseqüências: o projeto de uma psicologia 

exata se torna cada vez mais distante e, com isso, todo o constructo teórico psicanalítico 

passa a ser questionado. Teria este alguma utilidade para o psicoterapeuta existencialista? 

Se esta teoria utilizou predominantemente os métodos das ciências naturais para 

desenvolver-se, estaria ela condenada? Para responder a essa nova pergunta, veremos no 

próximo capítulo que segue as críticas que Medard Boss, terapeuta existencialista, fez à 

psicanálise. ■ 
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CAPÍTULO 4 

As Críticas de Medard Boss à Psicanálise de Sigmund Freud 

 

Após termos passado pela história da psicologia e da psicanálise freudiana e 

termos visto como que a psicologia buscou se tornar uma ciência exata e, depois, de 

vermos, por fim, a história do movimento existencial-fenomenológico com sua nova 

proposta teórico-epistemológicas para as ciências humanas, o que acabou 

desconsiderando o aquele projeto inicial, vale a pena vermos brevemente as críticas que 

Medard Boss, um existencialista daseinsanalítico, fez à psicanálise de Sigmund Freud. 

Essa escolha por estudarmos Medard Boss tem um caráter especial por três 

motivos principais. O primeiro é que Boss era psicanalista e, após ler Ser e Tempo de 

Martin Heidegger, passou a repensar sua atuação clínica, o que o fez fazer parte da 

corrente existencialista em psicologia deixando a psicanálise de lado. Dessa forma, Boss 

fala da psicanálise com, no mínimo, alguma propriedade sobre o assunto. O segundo 

motivo é que, Boss também teve um longo contato com Heidegger, inclusive na produção 

dos famosos Seminários de Zollikon que renderam mais de dez anos de contatos 

periódicos entre estes dois estudiosos. Assim, quando Boss critica a psicanálise 

certamente que ele tem por trás o suporte desse grande filósofo. O terceiro motivo é que 

Boss é alguém que usou as contribuições de Heidegger para repensar a clínica 

psicoterapêutica e explicitar suas idéias em livros, algo que não foi feito por muitos 

outros existencialistas. ■ 

 

Em seu livro Psicanálise e Daseinsanalyse32 Medard Boss o dedica 

exclusivamente para comparar ambas as abordagens, buscando encontros e desencontros 

entre elas. Ele considerará que as contribuições de Heidegger acerca da natureza humana 

são quase que irrefutáveis, sendo mais empíricas e ‘objetivas’ (Boss, 1963, pág. 59) que 

as das ciências naturais33, dessa forma, considerará a psicanálise em relação à 

daseinsanalyse (esta como base), e não o contrário. Boss faz, primeiramente, uma 

                                                 
32 Título do livro utilizado: Psychoanalysis and Daseinsanalysis 
33 Boss (1963) explicitamente afirma: “a ‘análise do dasein’ de Martin Heidegger é mais apropriada para 
compreender o homem que os conceitos que as ciências naturais introduziram na medicina e na 
psicoterapia” (pág. 29) 
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distinção entre prática psicanalítica e teoria psicanalítica. Ele argumentará que “as duas 

maneiras de entender o homem, inerentes a terapia psicanalítica e a teoria psicanalítica, 

diferem tanto uma da outra que elas se misturam em certos momentos, que precisam ter 

suas contradições claramente separadas, especialmente considerando suas mais 

importantes características”. E dessa forma, “a daseinsanalyse vem com uma atitude 

completamente diferente em relação à teoria psicanalítica, de um lado, e terapia 

psicanalítica, de outro” (Boss, 1963, pág. 58 e 59). 

Para Boss, a compreensão tática de homem, isso é, que Freud adquiriu no dia-a-

dia com seus pacientes, é muito semelhante à de Heidegger. Dessa forma, existiria uma 

“harmonia intrínseca” (Boss, 1963) entre prática ou terapia psicanalítica e daseinsanalyse. 

Boss dirá que isso é visto, tanto, pelo tipo de discurso que Freud usa para relatar seus 

casos, quanto, pelas práticas e regras que ele estipula para o processo analítico. Em 

relação à primeira, Boss (1963) nos dirá: “todas as importantes passagens do trabalho de 

Freud pertencentes à prática (…) contêm os mesmos termos básicos que Heidegger, vinte 

anos depois, usou para caracterizar o ser humano. Ambos Freud e Heidegger, falam vezes 

e mais vezes de ‘compreensão’, de ‘significação’, ‘abertura’, ‘clarificação’, ‘linguagem’,  

‘verdade’ e ‘liberdade’” (pág. 61). Em relação à segunda, Boss (1963) afirmará que, as 

regras básicas da análise como ser honesto e dizer a verdade, o uso do divã, a associação 

livre, além do modo de se tratar os sonhos pela significação; todas essas características 

que irão compor a teoria do método ― se usarmos a distinção feita por Goldgrub (2004) 

que expressamos no segundo capítulo desse trabalho ― estão de acordo com a concepção 

de homem de Heidegger. 

Pelo contrário, quando Boss (1963) compara a teoria psicanalítica e a 

daseinsanalyse, a história é outra. Ele nos dirá: “Freud tinha adquirido uma compreensão 

imediata e primária do homem pelas suas descobertas e prática psicanalítica. Mas ele 

destruiu essa compreensão primária por uma moda verdadeiramente catastrófica 

quando ele introduziu as construções teóricas” (pág. 78). A crítica que Boss faz é a de 

que Freud teria utilizado uma “clausula pré-científica” (Boss 1963) para desenhar uma 

estrutura de funcionamento da psique humana. Isso é, se baseando nas ciências naturais, 

Freud teria aceitados pressupostos de que: “(1) existe um externo, mundo “real”, que 

existe em si, independente do homem; (2) “real” pode ser apenas o que pode ser 
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mensurável, calculado e por meio disso estabelecido com assertividade. Realidade é a 

totalidade daqueles objetos que constituem o mundo; (3) a relação entre os princípios de 

todo objeto assim como a conexão entre um objeto inteiro com todos os outros são 

conexões causais predeterminadas; assim a corrente dessas relações de causas e efeitos 

é sempre inquebrável; e (4) finalmente, tudo que é “real” se encaixa em três dimensões 

do espaço e dentro de uma ordem temporal derivada do movimento do sol e dos astros” 

(Boss, 1963, pág. 75 e 76). Dessa forma, Freud precisou criar uma estrutura fundamental 

para a psicanálise em que: “(1) os tão chamados fenômenos mentais são produtos de um 

objeto que se pode chamar de ‘psique’ (…); (2) sendo um aparelho, a psique precisa de 

energia para funcionar. Essa energia assumida Freud chama-se ‘libido’. Esta é derivada 

da excitação de órgão do corpo; a primeira manifestação psíquica dessas excitações 

sempre têm o caráter de desejo (…). Em adição aos estímulos que o aparelho recebe de 

dentro de si mesmo, existem estímulos que se originam no objeto do mundo externo (…); 

(3) Ambos estímulos externos e internos passam por várias transformações enquanto 

estão sendo investidos emocionalmente com a energia da libido. Por meio de catexias 

com a libido, a psique produz percepções do mundo externo (…) em um processo que é 

totalmente causal; (4) o objetivo exclusivo de todos os processos passados pela psique é 

a descarga motora de energia no mundo externo, para que o aparelho psíquico possa se 

manter tanto quanto possível sem excitação (…). (5) Existem dois tipos de pensamento. 

(a) Pensamento ‘certo’ ou ‘correto’, isso é, coisas que correspondem ao exterior, 

realidade objetiva, é chamado de pensamento de ‘processo secundário’. (b) em contraste 

com o pensamento de ‘processo primário’, que se refere ao processo do inconsciente e 

que é ‘incorreto’ e ‘irracional’. Pensamento ‘certo’, de um lado, e caracterizado pela 

racionalidade, escape de contradição, lógico, conceitos que inequivocamente se ajustam 

à percepção de objetos e consideração adequada ao tempo cronológico e unidade 

homogênea de medida” (Boss, 1963, pág. 76 e 77). 

O resultado disso é que Freud teria destruído a unidade mental da percepção 

imediata do sujeito: “Freud repartiu a unidade de ‘Ser-no-mundo’ do homem em três 

partes primordialmente separadas: a ‘psique’, o corpo humano, e o mundo externo” (Boss 

1963, pág. 78). E uma vez isso feito, não se consegue mais juntá-las para se buscar uma 

compreensão acerca do ser humano, ao mesmo tempo em que, por esse método de 
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dissecação, abre-se todas as possibilidades para se criar hipóteses acerca do homem, para 

entendê-lo e não compreendê-lo mais, pois isso não é mais possível pela teoria ― vide os 

conceitos lugares psíquicos que atavam e defendem. Ainda mais, o conceito de real fica 

atrelado a essa clausula pré-científica. Isso faz com que se tenha uma noção de verdade 

muito bem predeterminada, forçando os indivíduos a perceberem a realidade de uma 

mesma forma. Mais uma vez lembremo-nos de Dilthey quando ele nos diz que a natureza 

própria é confundida com as causas externas. Freud, a partir de sua teoria perde contato 

com a compreensão humana, e claramente, o que Boss rejeita da teoria psicanalítica é a 

utilização desta em clínica com o paciente. E Boss (1963), inclusive, nos previne: “por 

sorte, a auto-mutilação da teoria de Freud era confinada aos seus livros. Em sua prática, 

Freud nunca cessou de permitir suas pacientes de experimentarem completamente seu 

ser do humano. Ele nunca os tratou lá como telescópios, ou como um agrupamento de 

instintos, como ele deveria ter feito se tivesse seguido sua teoria” (pág. 80). 

Boss (1963) deixa-nos claro que Freud sabia do que estava fazendo, que estava 

montando uma “super-estrutura especulativa” uma “fundação racional para (…) esforço 

médico, gradualmente desenvolvida”, na qual nenhuma parte “pode ser abandonada ou 

mudada sem a perda ou lamento no momento que suas inadequações forem provadas”; é 

uma “estrutura artificial de hipóteses” que provavelmente seria “derrubada” em sua 

totalidade com o processo da ciência (Freud, em: Boss, 1963, pág. 75). Boss (1963) 

deixa-nos implícita essa pergunta, que é a mesma que ficamos ao final desse trabalho: 

será que essa teoria psicanalítica foi derrubada com os avanços da fenomenologia e do 

existencialismo? ■ 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizarmos esse trabalho, tudo nos leva a crer que, para que consigamos nos 

aproximar da realidade do ser humano, o conhecimento gerado pelo movimento 

existencial-fenomenológico se mostra mais adequado que o das ciências naturais, caso 

contrário não estaremos falando do homem em sua totalidade, em seu devir, que é sua 

característica fundamental; caso contrário, ao tentarmos usar qualquer teoria com base 

nas teorias naturais, corremos sérios riscos de cair em reducionismos e especulações, e 

podemos mais esconder o fenômeno que desvelá-lo. Percebemos, inclusive, que a 

capacidade de se falar do ser humano por meio de especulações é enorme, visto que 

temos a tendência de tratar a realidade explicando-a. O homem necessita ser tratado por 

sua individualidade ao contrário dos fenômenos físicos e naturais que podem ser tratados 

de forma generalista através de leis de funcionamento. 

Em relação à teoria psicanalítica, parece que ela fica em uma situação delicada se 

pensarmos principalmente no uso de seu conhecimento para a situação clínica. Parece 

que a psicanálise é um grande quebra-cabeça que quando nos referimos a algum 

fenômeno é como se pegássemos essa teoria, virássemo-la ― como se ela estivesse 

pairando no ar e não tocasse o chão ou o fenômeno em questão ― com todas as suas 

conexões racionais de modo a posicioná-la para encaixar a peça certa do quebra-cabeça 

ao fenômeno que temos a frente. Desse modo, teríamos a visão das peças que estão ao 

lado mostrando a próxima etapa na cadeia causal, que não passariam de hipóteses, 

simples hipóteses e nada mais. Dessa forma, a razão psicanalítica não tocaria o que está 

acontecendo na realidade, apenas a representaria de cima. Se estivermos certo, a teoria 

psicanalítica, em relação ao método fenomenológico e existencialismo, deveria ser 

mantida em segundo plano, sempre. 

Mas, para afirmarmos efetivamente se esta teoria estaria ou não com os dias 

contados, precisaríamos estender nosso estudo também para os autores contemporâneos 

que contribuíram com essa teoria. Por hora, o que nos parece visível são duas saídas que 

talvez pudessem ser possíveis para a psicanálise. Uma delas é a de deixar as teorias do 

sujeito de lado e tentar, assim como fez Heidegger, resgatar a concepção de homem que 

ela vem trabalhando para agir a maneira dos existencialistas ― o que na realidade já 
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acontece, como podemos ver com as harmonias entre a prática psicanalítica e 

daseinsanalyse. Esta concepção psicanalítica poderia servir como complemento gerando 

uma concepção mais ampla, se adicionando aos trabalhos de Heidegger. O único 

requisito é que esse trabalho seja feito também pelo método fenomenológico, caso 

contrário, trabalharíamos via com concepções ôntica e não ontológicas, caso contrário 

não alcançaríamos nenhum avanço. Vale chamar atenção para o fato de que Lacan 

inaugura uma psicanálise estrutural, isso é, a idéia é trabalhar com estruturas do sujeito. 

Será que por esta via não haveria uma saída para a psicanálise que não a da utilização de 

teorias vindas das ciências naturais? Por sua vez, alguns teóricos vêm estudando 

Winnicott afirmando que este se aproximou da fenomenologia e teria criado sua teoria 

sendo influenciado por esse método. Estaríamos ai diante de algum outro caminho? Uma 

segunda saída para a psicanálise seria a de ela ser utilizada em um âmbito mais social e 

não individual. Ou seja, a teoria psicanalítica poderia ser um conhecimento mais geral do 

que para ser utilizado idiossincraticamente, em clínica, por exemplo. Essa hipótese talvez 

tenha algum valor, afinal o conhecimento das ciências naturais, como princípio, deve ser 

generalizado. No entanto, essa teoria perderia sua possibilidade de ser utilizada em 

clínica, local onde foi criada. Enfim, essas são apenas especulações que deveríamos 

avaliar. 

Em relação à prática psicanalítica, concordando com Medard Boss, tudo nos leva 

a crer que Freud se aproximava muito do que os fenomenólogos e existencialistas 

esclarecem posteriormente. Por exemplo, Freud descobre por si só como lidar com os 

sonhos, indo em busca de seu sentido, o que se aproxima muito do método 

fenomenológico, e não de sua causalidade. Vê-se que ele já fazia um movimento em 

busca de algo que não era a base das ciências naturais, por mais que não tenha 

conseguido largar desta. Enfim, talvez uma boa interpretação desse da teoria psicanalítica 

buscando compreender apenas esse autor seja algo de extrema riqueza. ■ 
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