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Apresentação 
 
 

A realização do I Congresso de Brasileiro de Psicologia & 
Fenomenologia – uma promoção do Laboratório de Fenomenologia 
e Subjetividade (Labfeno/UFPR) do Departamento de Psicologia da 
UFPR – representa a culminância de um projeto iniciado em 2009, 
com o I Congresso de Estudos Fenomenológicos do Paraná e I 
Congresso Sul-Brasileiro de Fenomenologia, que apresentou sua 
continuidade em 2011 com o II Congresso de Estudos 
Fenomenológicos do Paraná e II Congresso-Sul Brasileiro de 
Fenomenologia, apresentando e divulgando trabalhos, pesquisas e 
experiências relacionadas ao pensamento fenomenológico em 
Psicologia, Filosofia, Ciências da Saúde e Humanas em geral. 

Representa, igualmente, um processo de maturação, no qual se 
assume um “lugar” privilegiado e destacado – no seio das teorias e 
práticas psicológicas – para o pensamento fenomenológico. O 
crescimento das fenomenologias no Brasil, com uma contínua e 
relevante inserção no meio acadêmico, por meio de disciplinas na 
Graduação, pela constituição de diversos Grupos de Pesquisa, pela 
inserção em programas de Pós-Graduação e, principalmente, pela 
cada vez mais ampla divulgação científica, em livros e artigos 
acadêmicos, aponta para a consolidação de um campo, no qual já 
coexistem revistas científicas específicas da área, ou mesmo a 
abertura de espaços em periódicos respeitados, para o campo da 
reflexão e divulgação de pesquisas de orientação fenomenológica. 

Todo este cenário impulsionou e fortaleceu a transformação de 
um evento, originalmente regional, em um evento nacional. O tema 
central do Congresso – Corpo, Existência e Cognição – aponta para 
a diversidade e pluralidade da fenomenologia brasileira. Assinala, 
também, os rumos e caminhos que – tradicional e 
contemporaneamente – as pesquisas fenomenológicas no Brasil tem 
percorrido. 

Celebrando essa diversidade e reafirmando a necessidade 
desta se calcar em fundamentos rigorosos, que nos permitam um 
diálogo dentro de nossa identidade plural, o I Congresso Brasileiro 
celebra o crescimento da área e busca contribuir para a sua 
consolidação no país e no exterior, por meio do intercâmbio com 
programas e entidades estrangeiras, com leituras e reflexões 
europeias, latinas e norte-americanas que, em sua edição, ganham a 
representação de convidados internacionais. 

Legamos aqui, a todos os leitores e interessados no 
pensamento fenomenológico, os Anais deste Congresso, na 
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expectativa de permitir uma maior disseminação de um dos mais 
importantes modelos de pensamento contemporâneos, bem como 
permitir acesso mais amplo à riqueza das produções e pesquisas 
desenvolvidas atualmente em nosso país, o que seria virtualmente 
impossível de ser acompanhado presencialmente, dada sua 
quantidade. 

Diante da qualidade e diversidade dos trabalhos aqui 
apresentados só nos resta comemorar e agradecer a participação de 
todos que contribuíram para esta realização, e que são os 
verdadeiros responsáveis pelo sucesso de mais este evento. 
 
Prof. Adriano Holanda 
Prof. Carlos Augusto Serbena 
Prof.ª Joanneliese de Lucas Freitas 
(Coordenadores) 
  



vi 
 

       

I Congresso de Brasileiro de Psicologia & Fenomenologia: 
Corpo, Existência e Cognição: Fundamentos e Diversidade 
III Congresso Sul Brasileiro de Fenomenologia 
12 a 14 de agosto de 2013 
Curitiba – Paraná 
 
Promoção 
Universidade Federal Do Paraná 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Psicologia 
Programa de Mestrado em Psicologia UFPR 
Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade (Labfeno/UFPR) 
 
Coordenação Geral e Organização 
Adriano Holanda 
Carlos Augusto Serbena 
Joanneliese de Lucas Freitas 
 
Comissão Científica 
Joanneliese de Lucas Freitas (Universidade Federal do Paraná) 
Carlos Augusto Serbena (Universidade Federal do Paraná) 
Adriano Holanda (Universidade Federal do Paraná) 
 
Consultores Ad hoc 
Adão José Peixoto 
Adelma Pimentel 
Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo 
Andrés Eduardo Aguirre Antúnez 
Ariane P. Ewald 
Carlos Tourinho 
Carolina Mendes Campos 
Celana Cardoso Andrade 
Cesar Rey Xavier  
Cristiano Roque Antunes Barreira 
Daniela Ribeiro Schneider 
Elza Maria do Socorro Dutra 
Fernanda Alt 
Georges Daniel Janja Bloc Boris 
Gustavo Alvarenga Oliveira Santos 
Ileno Izídio da Costa 
Jean Marlos Pinheiro Borba 
José Paulo Giovanetti 
Josemar de Campos Maciel 
Lúcia Cecília da Silva 



vii 
 

       

Márcio Luiz Fernandes 
Maria Alves de Toledo Bruns 
Marcos Aurélio Fernandes 
Marta Helena de Freitas 
Mônica Alvim 
Roberto Novaes de Sá 
Sylvia Mara Pires de Freitas 
Thiago Gomes de Castro 
Tommy Akira Goto 
Virginia Moreira 
 
Secretaria 
Amanda Galerani Thomaz 
Camila Muhl 
Caroline Pértile 
Fabiane Orengo 
Luana Sorrentino 
Mariana Cardoso Puchivailo 
Nayara Letícia Lepinsk 
Tames B. Monterani 
 
Equipe apoio 
Andressa Pereira 
Alessandra Pereira 
Anielli Santiago 
Amanda Cardoso 
Beatriz Lima Cunha 
Camila Ferrão 
Camyla Guige 
Franciane I. Nolasco 
Henrique Shody Hono Batista 
Ingrit Rosane Mofati 
Jeniffer Demeterco 
Jennifer Moreira 
Jessica C. Dipp 
Julia Loureiro 
Juliana Golemba 
Juliane Kristine 
Karine Costa 
Karoline Stoltz 
Laressa Krefer 
Loivo J. Mallmann 
Luís Henrique Fuck Michel 
Maria Cristina Horta 

Mariana Jaques 
Mariana Mielke 
Margo Cruz 
Marisa Dias 
Mateus Nelson 
Michele Tomassini 
Naiade Barretto 
Nicole Cardoso 
Nohane Miller 
Patrícia Alves 
Patrícia El Horr 
Patrícia Moreira 
Rafael Gorski 
Sofia Cruz 
Suelen Felizardo 
Talita Ribas 
Tasso Eduardo 
Tatiana Proença 
Thiago Macedo 
Vanessa Midori 
Violeta Sanhueza 
Wesley Correa



8 
 

       

Sumário 

 

Conferências ............................................................................................................. 16 

 

Implications Psychologiques de la Philosophie de L’action de Paul 

Ricœur ................................................................................................................................ 17 

Principes Fondateurs et Actualité d’une Pratique Psychothérapeutique à 

Orientation Phénoméno-Structurale ...................................................................... 18 

Alcance y Significación de la Psicopatología Fenomenológica ..................... 19 

 

Mesas Redondas ..................................................................................................... 20 

 

Fenomenologia e Formação Humana ..................................................................... 21 

Estéticas Corporais Masculinas ................................................................................ 22 

Da Marginalidade do Pensamento Fenomenológico e a Psicologia 

Brasileira. .......................................................................................................................... 23 

Confissão e Cura Pela Revelação da Verdade Escondida: É Esse o 

Objetivo da Clínica Psicológica? ............................................................................... 24 

Compreensão Fenomenológica da Afetividade na Humanologia ................ 25 

Meus Livros, meus Ex Libris, meu Sentido. Fenomenologia de uma 

Coleção Singular ............................................................................................................. 26 

Imaginação, Realidade, Fantasia e Subjetividade ............................................. 27 

Diagnóstico Processual na Abordagem Gestáltica: o Terapeuta Como 

Organizador do Discurso ............................................................................................. 28 

O Corpo a Corpo na Empatia: da Afetividade à Compreensão em Stein e 

Husserl ............................................................................................................................... 29 

Projeto de Ser e Dinâmica da Personalidade no Uso de Drogas: 

Perspectiva Sartreana................................................................................................... 30 

Formação do Psicólogo Clínico na Perspectiva Fenomenológico- 

Existencial: Dilemas e Desafios na Formação Ante uma Atitude 

Fenomenológica em Tempos de Técnicas ............................................................. 31 

Elementos Para uma História da Psicoterapia de Grupo................................ 32 

O Vital na Melancolia: uma Compreensão a Partir da Fenomenologia da 

Vida de Michel Henry ................................................................................................... 33 

Fenomenologia da Crise Psíquica Grave ............................................................... 34 

Meu Trajeto na Psicologia Brasileira ...................................................................... 35 



9 
 

       

Fenomenologia da “Financeirização” das Subjetividades no Mundo-da-

Vida Contemporânea .................................................................................................... 36 

Infância, Desenvolvimento e Fenomenologia ..................................................... 37 

Fenomenologia e Ciência Social. Questão de Ética e de Método .................. 38 

Ludwig Binswanger e a Psicoterapia Fenomenológico-Existencial ............ 39 

A Angústia na Contemporaneidade: Essa Insuportável! ................................. 40 

A Fenomenologia do Ser Humano: Percurso Intelectual e Espiritual de 

Edith Stein ......................................................................................................................... 41 

Intuição Categorial na Fenomenologia de Husserl e na Fenomenologia de 

Heidegger .......................................................................................................................... 42 

Corporeidade Travesti: Experiência de Tornar-se Outro ............................... 43 

Os Sentidos das Expressões Religiosas: Dimensões Corporais, 

Existenciais e Cognitivas ............................................................................................. 44 

Fenomenologia da Oração no Protestantismo Americano. Questões Para 

a Psicologia. ...................................................................................................................... 45 

Corpo, Arte e Clínica: Forma e Sentido .................................................................. 46 

Considerações Filosóficas Sobre a Psicoterapia: Finitude, Sofrimento e 

Liberdade .......................................................................................................................... 47 

Análise Compreensiva de uma Dinâmica Familiar a Partir do Método 

Progressivo-Regressivo: Dependências e Co-dependências .......................... 48 

Fenomenologia Experimental e Naturalização da Fenomenologia: Raízes, 

Polêmicas e Futuro ........................................................................................................ 49 

A Psicologia Fenomenológica de Edmund Husserl: Concepção, Método e 

Desenvolvimento. ........................................................................................................... 50 

O Inconsciente na Fenomenologia Clínica: a Perspectiva de Tatossian e a 

Possível Contribuição de Merleau-Ponty .............................................................. 51 

Experiências na Psicologia ......................................................................................... 52 

 

Simpósios ................................................................................................................... 53 

 

SIMPÓSIO 1 - A HERMENEUTICA FILOSOFICA DE GADAMER E A 

PESQUISA EM PSICOLOGIA...................................................................................... 54 

A Hermenêutica Filosófica de Gadamer e a Pesquisa em Psicologia ......... 54 

Diálogo entre Gadamer, Benjamin e Serres no Caminhar da Pesquisa 

Fenomenológica Existencial ...................................................................................... 55 

A Hermenêutica Filosófica e a Compreensão de “Fusão de Horizontes” de 

Gadamer ............................................................................................................................ 56 



10 
 

       

SIMPÓSIO 2 - A REFLEXÃO E A AÇÃO VISTAS A PARTIR DE PRÁTICAS 

PSICO-EDUCATIVAS .................................................................................................... 57 

O Psicólogo em Meio Forense: Possibilidades de Reflexão e Ação Ético-

Política ................................................................................................................................ 57 

Atenção Psicológica em Comunidade Terapêutica: Dialogia, Reinserção 

Social e Resgate de Cidadania .................................................................................... 58 

A Reflexão e a Ação Vistas a Partir de Práticas Psicoeducativas .................. 59 

 

SIMPÓSIO 3 - AÇÃO CLÍNICA E O SOFRIMENTO HUMANO NA ERA DA 

TÉCNICA ............................................................................................................................ 60 

Saúde e Sofrimento: Possibilidades Compreensivas da Fenomenologia 

Existencial ao Modo de Heidegger ........................................................................... 60 

A Hegemonia da Técnica Moderna e a Crítica Heideggeriana ...................... 61 

A Ação Clinica e o Sofrimento Humano na Era da Técnica ............................ 62 

 

SIMPÓSIO 4 - PRÁTICAS CLÍNICAS E EDUCACIONAIS NA 

PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA: A FORMAÇÃO EM FOCO .................. 63 

Contribuições do Pensamento Fenomenológico-Existencial Para as 

Práticas Psicoeducativas: o Estágio em Foco ....................................................... 63 

A Perspectiva Fenomenológica na Atuação do Estudante de Psicologia 

nas Instituições Educacionais ................................................................................... 64 

Reflexões sobre a Experiência Clínica de Alunos do Segundo Ano de 

Psicologia ........................................................................................................................... 65 

 

SIMPÓSIO 5 - CONSCIÊNCIA E CUIDADO: O CUIDADO NOÉTICO DE 

VIKTOR FRANKL COMO ANÁLISE EXISTENCIAL ........................................... 66 

Análise Existencial como Explicação da Existência Pessoal: um Estudo 

Cartográfico do Espiritismo ....................................................................................... 66 

Análise Existencial como Terapia de Neuroses Coletivas em Agentes de 

Segurança Pública .......................................................................................................... 67 

A Clínica Noética como Análise Existencial ......................................................... 68 

 

SIMPÓSIO 6 - CAMINHO PARA UMA PESQUISA FENOMENOLÓGICA, 

PLANTÃO PSICOLÓGICO E O SENTIDO INTERVENÇÃO DO LEFE 

(IP/USP) ............................................................................................................................. 69 

Plantão Psicológico: uma Experiência Acadêmica e Profissional ............... 69 

Indicações de Caminho Para uma Pesquisa Fenomenológica ...................... 70 



11 
 

       

O Sentido Intervenção do LEFE/IPUSP Visto Através da Análise 

Biográfico-Existencial .................................................................................................. 71 

 

SIMPÓSIO 7 - CUIDAR, DO CORPORAL AO NOÉTICO: A CLÍNICA 

NOÉTICA DE FRANKL COMO LOGOTERAPIA ................................................... 72 

O Adoecer a Partir da Perspectiva de Pessoas Hospitalizadas: Encontro 

de Sentidos ........................................................................................................................ 72 

Do Sôma ao Noûs: Assistência Médica Espiritual e Terapia de Neuroses 

Noogênicas ........................................................................................................................ 73 

A Logoterapia Como Terapia Inespecífica: Proposta de uma Clínica 

Ampliada pelo Sentido ................................................................................................. 74 

 

SIMPÓSIO 8 - FENOMENOLOGIA DO SOFRIMENTO PSÍQUICO ............... 75 

Intervenções Musicoterápicas no Sofrimento Psíquico Grave: um Estudo 

Fenomenológico .............................................................................................................. 75 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: Fundamentos .................................... 76 

Acompanhamento Terapêutico no Brasil: uma Análise da Produção 

Acadêmica ......................................................................................................................... 77 

 

Sessões Coordenadas ..................................................................................................... 78 

 

Contribuições de Sartre e Heidegger para uma Compreensão do Ser-Mortal ................ 79 

Psicanálise Existencial e a Consciência Alucinada ............................................................. 80 

A Concepção Sartreana do Ego frente a Freud ................................................................. 81 

Dificuldade de Aprendizagem a partir do Olhar Fenomenológico: Um Estudo de Caso 82 

A Ludoterapia Existencial Fenomenológica e sua Contribuição diante o Adoecimento de 

uma Criança com Esclerose Múltipla ................................................................................. 83 

Três Perspectivas em Psicoterapia Infantil: Existencial, Não-Diretiva e Gestalt-Terapia

 ............................................................................................................................................... 84 

Articulação entre Hermenêutica e Fenomenologia para uma Clínica Psicológica com 

Bases Heideggerianas ........................................................................................................... 85 

Reflexões para uma História da Daseinsanalyse ................................................................ 86 

A Experiência da Arte em Vincent - Aberturas para a Escuta do Outro ........................ 87 

A Imagem da Fenomenologia: Perspectivas em Psicologia Social .................................... 88 

A Influência do Papel de Líder Religioso os demais Papéis Sociais .................................. 89 

Construindo o Personagem no Jogo de RPG: Reflexões Existenciais .............................. 90 

Fenomenologia da Vida nos Fundamentos da Clínica ....................................................... 91 



12 
 

       

Psicodiagnóstico Colaborativo: Uma Modalidade de Prática Psicológica na Perspectiva 

Fenomenológica Existencial ................................................................................................. 92 

Comunicação Não Verbal e Afetos na Relação Terapêutica ............................................. 93 

Dinheiro, Individualidade e Percepção: Possíveis Contribuições para a Psicologia ........ 94 

Um Estudo Crítico do Processo de Seleção de Pessoal sob a Perspectiva 

Fenomenológico-Hermenêutica ........................................................................................... 95 

Segurança Emocional e Segurança Pública: A Clínica Psicológica Dialoga com a 

Segurança.............................................................................................................................. 96 

Narrativa de Educadores Sexuais: O Dito e o Interdito .................................................... 97 

Dos Tempos de Escola aos Dias Atuais – Reminiscências Duradouras da Experiência 

Escolar ................................................................................................................................... 98 

O Estresse em Estudantes da UFRN: Um Olhar Fenomenológico-Existencial................ 99 

A Clínica da Musicoterapia como Espaço de Escuta de Si .............................................. 100 

Teatro e Liberdade: O Uso do Teatro no Tratamento de Psicóticos .............................. 101 

A Música como Criação de "Mundo": Considerações sobre a Relação entre 

Musicoterapia e Fenomenologia ........................................................................................ 102 

Influências da Fenomenologia em Franco Basaglia e na Reforma Psiquiátrica Brasileira

 ............................................................................................................................................. 103 

Nise da Silveira, Pioneira da Psicologia e da Saúde Mental no Brasil e o Enfoque 

Fenomenológico .................................................................................................................. 104 

Discutindo as Relações Familiares e o Sofrimento Psíquico Grave a partir das Primeiras 

Crises Psicóticas ................................................................................................................. 105 

Uma Leitura Sartreana sobre a Extimidade Virtual Contemporânea ........................... 106 

Solidão: Ausência do Outro e Encontro com o Si Mesmo? ............................................. 107 

Amor Romântico: Crítica de Jean-Paul Sartre ................................................................ 108 

A Psicologia Humanista Veiculada pela Revista Psicologia Atual de 1977 a 1986 ......... 109 

Resiliência numa Perspectiva Humanista Existencial ..................................................... 110 

Os Múltiplos Contornos do Corpo Vivido na Disfunção Erétil: Uma Perspectiva 

Fenomenológica .................................................................................................................. 111 

O Corpo e o Fenômeno da Psicossomática sob a Perspectiva de Martin Heidegger ..... 112 

Corpo, Contemporaneidade e Biopoder à Luz da Questão da Técnica em Heidegger . 113 

Psicologia Hospitalar e Psicossomática na Perspectiva Fenomenológico-Existencial ... 114 

Temporalidade em Sartre: Sobre a Impossibilidade de uma Psicologia da Identidade 115 

Intersubjetividade em Sartre: A Questão do Conflito ..................................................... 116 

Liberdade Existencial em A Náusea: Relação entre Literatura e Psicologia Existencial

 ............................................................................................................................................. 117 

Do Aconselhamento ao Plantão Psicológico: Estudo Historiográfico ............................. 118 



13 
 

       

Plantão Psicológico em Centro de Terapia Intensiva: Atenção Psicológica e Crise ...... 119 

Relato de uma Experiência de Plantão Psicológico no Contexto Universitário ............. 120 

Fenomenologia, Saúde e Interdisciplinaridade ................................................................ 121 

A Fenomenologia na Pesquisa no Campo da Psicologia e Saúde .................................... 122 

Atendimento Psicológico Fenomenológico-Existencial na Área da Saúde - Formação Do 

Graduando .......................................................................................................................... 123 

Uso e Dependência de Drogas: Apontamentos para uma Compreensão Existencial .... 124 

Mútua-Ajuda X Liberdade de Escolha ............................................................................. 125 

Dificuldades no Campo das Psicoterapias Fenomenológico-Existenciais: Um Retorno à 

Obra Existence de Rollo May ............................................................................................ 126 

Eu, Outro e Mundo Vivido: Corpo Próprio e Alteridade em Merleau-Ponty ............... 127 

Temporalidade e Intencionalidade: A Questão do Membro Fantasma em Merleau-

Ponty ................................................................................................................................... 128 

Fenomenologia da Percepção Extracorpórea – Análise das Experiências fora do Corpo

 ............................................................................................................................................. 129 

A Disfunção Erétil na Coexistência com Feminino: Uma Perspectiva Fenomenológica

 ............................................................................................................................................. 130 

A Configuração do Significado de Família para Homossexuais: Um Estudo 

Fenomenológico .................................................................................................................. 131 

A Vivência da Parentalidade em Famílias Homoeróticas Femininas: Uma Investigação 

Fenomenológica Sartreana ................................................................................................ 132 

Violência sob o Olhar do Adolescente Autor de Ato Infracional: Reflexões 

Fenomenológicas ................................................................................................................ 133 

Epidemiologia do Suicídio de Jovens no Rio Grande do Norte: Reflexões 

Fenomenológicas ................................................................................................................ 134 

Violência entre as Meninas Adolescentes: Buscando outro Meio de Comunicação ...... 135 

O Essencial do Homem em Max Scheler .......................................................................... 136 

Uma Releitura Crítica da Obra Krisis para uma Psicologia Fenomenológica ............... 137 

O Método Fenomenológico na Antropologia Filosófica de Frederick Jacobus Hohannes 

Bujtendijk ........................................................................................................................... 138 

Cartografia da Psicologia: Ciência Humana, da Saúde, ou um Fenômeno de Fronteira?

 ............................................................................................................................................. 139 

Escravos de Jó e o Zigue-Zigue-Zá na Saúde: A Difícil Conexão Corpo Mente ............ 140 

As Práticas Curativas das Benzedeiras em Alagoas ........................................................ 141 

O Luto na Viuvez: Um Estudo de Caso ............................................................................ 142 

Fenomenologia da Depressão: Uma Análise da Produção Acadêmica Brasileira ......... 143 

Fenomenologia da Depressão: Tempo, Corpo, Espaço e o Outro ................................... 144 



14 
 

       

Reflexão Sobre o Fenômeno Psicopatológico a Partir de Seminários de Zollikon .......... 145 

Por um Entendimento do que se Chama Psicopatologia Fenomenológica ..................... 146 

Uma Reflexão Fenomenológica sobre Alucinação ........................................................... 147 

O Estágio de Convivência em Casos de Adoção Tardia: Uma Compreensão 

Fenomenológico-Existencial .............................................................................................. 148 

Do Acolhimento à Adoção: Estudo de Caso em Ludoterapia sob Ótica Fenomenológica

 ............................................................................................................................................. 149 

Atenção Psicológica à Criança em Acolhimento Institucional: Compreensão 

Fenomenológica das Demandas Emergentes .................................................................... 150 

Contribuições de Merleau-Ponty Para a Compreensão da Psicopatologia .................... 151 

Para Além da Intersubjetividade: A Noção de Pessoa na Ontologia de Merleau-Ponty

 ............................................................................................................................................. 152 

A Noção de Linguagem na Fenomenologia de Merleau-Ponty: Contribuições para a 

Psicologia do Esporte e do Exercício ................................................................................. 153 

Somos Solidários com a Violência (?) ............................................................................... 154 

Vivência Comunitária e Enfrentamento da Violência na Periferia de Salvador ........... 155 

A Fenomenologia da Agressão .......................................................................................... 156 

A Morte como Escolha: Um Olhar Fenomenologico Sobre o Suicídio ........................... 157 

O Fenômeno do Suicídio e o Tédio .................................................................................... 158 

Sentido e Suicídio: Uma Questão para a Psicologia Fenomenológica ............................ 159 

Investigando uma Clínica Originada no Diálogo entre Edith Stein e Donald Winnicott

 ............................................................................................................................................. 160 

A Psicologia Articulada por Kierkegaard em Algumas de suas Obras .......................... 161 

O Significado da Fenomenologia de Edmund Husserl em Edith Stein........................... 162 

Por uma Fenomenologia da Deficiência............................................................................ 163 

Corpo e Existência: Ser-No-Mundo como Consciência Perceptiva nas Práticas 

Educativas ........................................................................................................................... 164 

Escutando os Sinais: Reflexões da Psicoterapia Fenomenológico-Existencial com Pessoas 

Surdas ................................................................................................................................. 165 

Quando a Experiência do Pesquisador Torna-Se o Elemento Essencial na Investigação 

de Um Fenômeno: Um Exemplo de Pesquisa Heurística ................................................. 166 

Campos Conceptuales Periféricos: Hacia una Fenomenología del Pensamiento ........... 167 

Ação Corporal e as Reversões entre Consciência e Movimento: O Realismo 

Fenomenológico .................................................................................................................. 168 

A Análise Fenomenológico-Existencial do Vivido: Relato de Experiências na Formação 

de Psicólogos de uma IFES ................................................................................................ 169 

O Espaço Existencial e o Desamparo na Clínica Psicológica .......................................... 170 



15 
 

       

Sobre o Silêncio do Paciente em Psicoterapia .................................................................. 171 

O Corpo em Expressão na Disfunção Erétil: as Contribuições de Merleau-Ponty e 

Tatossian ............................................................................................................................. 172 

O Inconsciente e a Fala em Merleau-Ponty: Contribuições à Clínica Fenomenológica 173 

Afeto e Subjetividade nos Primeiros Trabalhos de Merleau-Ponty ................................ 174 

Grupo de Cuidadores de Portadores de Alzheimer: Relato de Experiência .................. 175 

A Construção pelos Usuários do Programa Saúde da Família do Significado Social de 

Ser Hipertenso .................................................................................................................... 176 

Acompanhamento Terapêutico em Grupo: Aproximações com a Análise Fenômeno-

Estrutural............................................................................................................................ 177 

O Retorno de Logos e Psiqué como Fundamentação de uma Clínica Daseinsanalítica . 178 

A Ontologia da Facticidade em Heidegger: Considerações Clínicas .............................. 179 

Da Psicanálise à Daseinsanalyse: Uma Nova Forma de Compreensão das Psicoses ..... 180 

A Inserção do Pesquisador no Campo da Pesquisa: Uma Abordagem Fenomenológica

 ............................................................................................................................................. 181 

Diálogo entre Análise de Conteúdo e Método Fenomenológico Empírico: Apontamentos 

Histórico-Metodológicos .................................................................................................... 182 

Conceito de Privação em Heidegger e Implicações para a Compreensão da Doença ... 183 

   



16 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

Conferências 



17 
 

       

Implications Psychologiques de la Philosophie de 
L’action de Paul Ricœur 

 
Annie Barthélémy 

 
De la Philosophie de la volonté dont le premier tome paraît en 1950, à la somme 
anthropologique que constitue Soi-même comme un autre éditée en 1990, 
jusqu’à l’ouvrage Parcours de la Reconnaissance publié en 2004, un an avant sa 
mort, Paul Ricœur n’a cessé de méditer sur la relation entre les actes et leur 
auteur. En croisant l’approche phénoménologique et la démarche 
herméneutique, il scrute les rapports entre les questions quoi ? Pourquoi ? Qui ? 
Dans les actes posés, il confronte la revendication par l’auteur de son acte à la 
reconnaissance de l’acte par autrui. Paul Ricœur place ainsi la question de 
l’identité personnelle et de la reconnaissance au cœur de sa philosophie de 
l’action. Notre communication se propose de montrer la fécondité de cette 
réflexion philosophique pour démystifier les prétendus conseils thérapeutiques 
qui, en invitant le patient à être lui-même ou en lui suggérant de faire effort 
pour sortir de son marasme personnel, ne font qu’accroître sa perplexité. Nous 
verrons ainsi combien la réflexion de Ricœur se trouve en phase avec une 
authentique relation thérapeutique, dans la mesure où sa philosophie de l’action 
nous plonge au cœur de l’involontaire et du volontaire, maintient la tension 
entre initiative et souffrance et enfin propose une conception ouverte de 
l’identité personnelle. 
 
Mots-clés: Action; Volontaire; Involontaire; Initiative; Identité Personnelle. 
 
*Maître de conférences honoraire de l’Université de Savoie-France. 
anniebarthelemy73@orange.fr. 
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Principes Fondateurs et Actualité d’une Pratique 
Psychothérapeutique à Orientation Phénoméno-

Structurale 

 
Jean-Marie Barthélémy* 

 
La préoccupation curative ne se situe au cœur ni de la réflexion ni de la 
démarche phénoméno-structurale. Est-ce à dire que cette pratique resterait 
indifférente, totalement insensible et hermétique à la détresse d’autrui jusqu’à 
rester sourde à sa souffrance, exprimée ou pas, et à son aspiration légitime, 
explicite ou implicite, d’amélioration de sa condition ? Qui pourrait prétendre à 
un tel dédain, d’autant plus émanant d’un courant de pensée et d’action qui 
valorise par ailleurs une solidarité interhumaine et se revendique volontiers 
d’attaches avec des racines et intentions humanistes ? C’est parce que son 
entreprise est plus large, plus ambitieuse par certains côtés mais aussi plus 
humble et plus réaliste, vu sous un autre angle, que cette approche peut se 
permettre ce qui pourrait apparaître, à un regard extérieur mal averti, soit 
comme une prétention extensive soit comme un sidérant manque d’ambition. 
Les pages consacrées ouvertement au début des années 1950 à la question 
psychothérapeutique par le promoteur de cette méthode, Eugène Minkowski, 
pour rares et limitées qu’elles soient dans son œuvre, n’en comportent pas 
moins des axes d’orientation d’une rigoureuse et étonnante fraicheur 
visionnaire, même transposés à notre situation contemporaine où leur 
pertinence se fait encore plus pressement ressentir. Dans son sillage, en posant 
non pas le soin mais la rencontre comme principe de base de l’établissement du 
contact avec le patient, en pleine conscience de l’attitude initiale qu’elle suppose 
et requiert dans la durée ainsi que de la nature du recueil des données cliniques 
qui en découlera, nous montrerons comment des sources d’analyse peuvent 
émerger qui s’avèrent déboucher, à chaque pôle de la relation, sur des 
perspectives d’évolution de la personne, pour contribuer à un cheminement 
signifiant du regard sur autrui et soi-même particulièrement propice à une 
évolution éprouvée et partagée ensemble. 
 
Mots-clés: Méthode Phénoméno-Structurale; Psychothérapie; Rencontre. 
 
*Professeur émérite de Psychopathologie et Psychologie Clinique. Président de la 
Société Internationale de Psychopathologie Phénoméno-structurale. Université De 
Savoie, Chambéry (France). E-mail : Jean-Marie.Barthelemy@univ-savoie.fr 
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Alcance y Significación de la Psicopatología 
Fenomenológica 

 
María Lucrecia Rovaletti* 

 
La emergencia de la Fenomenología no puede comprenderse fuera del contexto 
de la crisis del naturalismo que atraviesa la filosofía y de la fundación científica 
de la psicología. De modo similar, la aparición de una Psicopatología 
Fenomenológica constituye el intento mismo de repensar los fundamentos de 
una Psiquiatría a fin de que pueda apelarse propiamente una “disciplina 
científica”. Precisamente, al haber escotomizado este problema la Psiquiatría 
está obligada a una revisión de sus “conceptos fundamentales” (Binswanger). En 
este sentido, el planteamiento fenomenológico nos ofrece un nuevo concepto de 
subjetividad, donde las patologías mentales no son vistas como meras 
deficiencias y desviaciones respecto a una ”norma”, sino momentos también 
constitutivos de la existencia humana, es decir modificaciones esenciales 
inherentes al ser del hombre. Aquel imperativo binswangeriano vuelve a 
plantearse actualmente ante una Psiquiatría basada en evidencias (PBE), que 
se desenvuelve tanto a nivel de investigación como a nivel de la práctica con 
síntomas operativos y descripciones de síntomas, relacionando determinados 
conceptos psicopatológicos con cifras, lo cual permite a cualquier persona poder 
recabar y verificar datos del mismo modo, en cualquier momento y en todo 
lugar. Sin embargo, el progresivo apartamiento de lo concreto, la desconexión 
situacional y la preterición del sujeto en su facticidad, dejan flancos abiertos 
nuevamente en la misma cientificidad de la psiquiatría. Por eso, se postula una 
Psiquiatría basada en Valores (PBV), a la que denomina también basada en 
Narrativas, precisamente porque la labor del clínico se acerca a la de los 
historiadores, a la de los biógrafos, y a la de los etnógrafos. El síntoma no es 
solamente signo de la enfermedad sino que es también significación de un 
sentido. Pensar al hombre a partir de la noción de sentido, más que responder 
qué es el hombre es preguntar quién es, es decir intentar esclarecer cuales son 
los nexos que lo unen al mundo. Precisamente será la incapacidad de inscribirse 
en el mundo en común que lleva al fracaso al yo y decide así la emergencia del 
ser enfermo. 

 
Palabras-clave: Ciencias Humanas y Sociales; Pesquisa; Reflexividad. 
 
* Universidad de Buenos Aires; Investigador Principal del CONICET. 
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Fenomenologia e Formação Humana 
  

Adão José Peixoto* 
  
Proponho apresentar uma breve reflexão sobre Fenomenologia, pensamento e 
autonomia a partir das contribuições de Hannah Arendt. Podemos dizer que o 
desenvolvimento do pensamento é uma das condições importantes para a 
autonomia da pessoa, assim como para a formação da sensibilidade aos valores 
humanos. Numa perspectiva fenomenológica, o desenvolvimento do 
pensamento manifesta um modo de existir e um modo de ser da pessoa. Para a 
fenomenologia, o que nos faz pensar é, sobretudo, a necessidade de 
compreendermos o sentido da existência humana. Questão, eis um conceito 
importante em filosofia e, sobretudo, em fenomenologia. Questionar é 
investigar. O enfrentamento problemático está condicionado pela capacidade de 
o homem estranhar-se perante as coisas. Estranha-se perante as coisas é 
estranhar-se delas, fazer-se estranho a elas. Para a fenomenologia isso não 
basta: é necessário que o homem se estranhe também, isto é, Volte-se para si 
próprio e coloque para si os problemas que descobre em seu estranhamento. 
Questionar é uma tarefa do pensamento. E o pensamento é uma atividade 
mental “que nada condiciona”. Na atividade reflexionante o homem se move 
fora do mundo dos fenômenos utilizando uma linguagem abstrata. O 
pensamento me furta da realidade sensível. Para que eu pense em alguém é 
necessário que ele escape de minha. Este distanciamento, este retraimento da 
realidade caracteriza, segundo Arendt, o pensamento. “Todo pensamento exige 
que se pare para refletir”, diz ela. Segundo Arendt há uma relação entre a 
banalidade do mal e a falta do pensamento. O que tornava Eichmann uma 
aberração era o fato dele transparecer nunca haver experimento a exigência do 
pensamento diante da simples existência de fatos e acontecimentos. O carrasco 
nazista demonstrava viver num mundo de clichês, em que pouco se exige da 
atenção e do pensamento. A atividade do pensar é sempre um aprendizado, é a 
capacidade de lidar com o invisível e parece ser fora da ordem, talvez, ela seja a 
possibilidade de favorecer um ambiente que desenvolva a incapacidade de fazer 
o mal. Educar para o pensar é despertar educadores e educandos da irreflexão, 
afastar as opiniões, indignar-se e admirar-se, abrir novas janelas conceituais 
para o vento do pensamento. 
  
Palavras-chave: Fenomenologia; Pensamento; Autonomia. 
  
*Mestre em Filosofia pela PUCCAMP, doutor em Educação pela USP, professor da 
Faculdade de Educação da UFG – peixotoufg@hotmail.com 
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Estéticas Corporais Masculinas 
  

Adelma Pimentel* 
  
Apresenta-se pesquisa qualitativa sobre a condição masculina de homens 
amazônicos para verificar se há uma auto-identificação como metrossexuais. Os 
homens heterossexuais atravessam um conjunto de mudanças na vivência da 
condição masculina: no comportamento, expressividade e forma de estabelecer 
relacionamentos com as mulheres, impulsionadas pelas transformações que os 
estudos feministas alavancaram na condição masculina no século XX e pela 
modificação do capital. Destacando a estética, as alterações produzem 
elementos que interferem na composição da percepção de si mesmo: 
musculação, cirurgia plástica, depilação, desenho das sobrancelhas, tingimento 
dos cabelos e hidratação ilustram a identidade em construção. Procedimentos: 
Entrevistas com homens de 60, 50, 40, 30, 20 anos e adolescentes de 18 anos. 
Resultados: Os entrevistados de 60 anos, de condição econômica excelente, se 
consideraram vaidosos, fazem botox e gostam de se perfumar; o homem de 50 
anos não se considerou metrossexual; o adolescente usa a estética dos cabelos 
como uma linguagem que traduz duas vertentes: simpatia pelo mundo do ato 
infracional e, estar na moda e forjar uma reconfiguração da identidade. 
Conclusões: Em Belém do Pará, os homens jovens heterossexuais buscam 
transcender os signos clássicos de assimilação do universo masculino usando 
uma linguagem peculiar ao universo feminino por não terem uma linguagem 
própria de auto-referência estética e por buscarem transcender os signos 
clássicos de identificação do universo masculino; os homens mais velhos 
criticam a estética de pintar os cabelos, depilar e as práticas violentas contra as 
mulheres. 
  
Palavras-Chave: Condição Masculina; Estética Corporal; Sexualidade. 
 
*Doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com 
Pós-doutorado em Psicologia e Psicopatologia do Desenvolvimento na Universidade de 
Évora, Portugal. Professora Associada II, Pesquisadora na Graduação e no Mestrado 
em Psicologia da Universidade Federal do Pará. E-mail: adelmapi@ufpa.br 
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Da Marginalidade do Pensamento Fenomenológico e 
a Psicologia Brasileira. 

  
Adriano Furtado Holanda* 

 
O pensamento fenomenológico no Brasil tem uma história de “marginalidade” 
que influencia diretamente a Psicologia. A proposta desse trabalho é explorar as 
raízes da fenomenologia no Brasil, com vistas a compreender as razões pelas 
quais a Psicologia se apropria desse modelo de forma superficial e pouco 
fundamentada. Trata-se de projeto em andamento, intitulado “História do 
Movimento Fenomenológico no Brasil”, e busca traçar o panorama da chegada, 
desenvolvimento e ramificações da Fenomenologia no Brasil. Como precursor 
do movimento fenomenológico, pode ser mencionado Farias Brito (1864-1917). 
A Fenomenologia, propriamente dita, entretanto, somente ganha destaque a 
partir da década de 1940, com o que comumente se chama de “ideário 
existencialista”, em duas vertentes: uma, de reflexão filosófica (com relações 
estreitas com o Direito), e outra, de reflexão psicológica, com significativas 
repercussões na psiquiatria. As primeiras leituras fenomenológicas no país são 
traçadas por psicólogos e psiquiatras, a partir dos trabalhos do Laboratório de 
Psicologia Experimental da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, no 
Rio de Janeiro, com Waclaw Radecki e posteriormente com Nilton Campos. 
Serão analisadas algumas das consequências desse processo histórico: a) um 
dos impactos desse processo é o fato que a obra precursora de Brentano e a 
filosofia seminal de Husserl só vem a ser conhecidas tardiamente no Brasil; b) 
outra consequência derivada desse processo histórico remete à não-
consolidação de um “movimento” propriamente dito, derivado da apropriação 
extremamente diversa de temáticas e autores considerados sob a mesma 
alcunha de “fenomenologia” ou de “fenomenologia existencial”. 
  
Palavras-chave: Fenomenologia; História da Psicologia; Psicologia no Brasil. 
  
*Graduado em Psicologia (1987), com Mestrado em Psicologia Clínica pela 
Universidade de Brasília (1993) e Doutorado em Psicologia pela PUC-Campinas 
(2002). Professor Adjunto e Orientador de Mestrado da Universidade Federal do 
Paraná. E-mail: aholanda@yahoo.com. 
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Confissão e Cura Pela Revelação da Verdade 
Escondida: É Esse o Objetivo da Clínica Psicológica? 

  
Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo* 

  
A prática da clínica psicológica ou da psicoterapia tem se sustentado em 
pressupostos de verdade, interioridade, intervenção e cura. Assim a verdade é 
aquilo que precisa ser conquistado, uma vez que quando está escondida é a 
grande gestora de conflitos, tensões e, até mesmo, de patologias psíquicas.  
Logo, é tarefa do psicólogo clínico, utilizando-se de seus instrumentos e 
capacidade de manejo clínico, desvendar esses segredos, que uma vez revelados, 
leva aquele que se encontra enfermo psiquicamente a encontrar o caminho da 
cura. A questão que se impõe é: seria essa prática um legado deixado pelo ato de 
confissão próprio do cristianismo? O que aí está em jogo é o controle das 
verdades que se encontram no âmbito do privado? Após responder a essas 
questões, pretendemos apresentar uma proposta clínica que, se 
desembaraçando dos pressupostos de verdade como revelação de uma 
interioridade, coloque em jogo os modos possíveis de libertação das 
determinações de um tempo em que o homem se movimenta não mais com 
autonomia, mas como um autômato que apenas diz amém as determinações de 
seu tempo. 
 
Palavras-chave: Clínica Psicológica; Confissão; Verdade; Cura. 
 
*Psicóloga, Professor-Adjunto da Graduação e do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: 
ana.maria.feijoo@gmail.com.br. 
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Compreensão Fenomenológica da Afetividade na 
Humanologia 

  
Andrés Eduardo Aguirre Antúnez* 

  
A psicopatologia fenômeno-estrutural é um método que revela a expressão da 
linguagem e das ações dos pacientes na relação com o terapeuta e busca, para 
além de um diagnóstico pela razão, um diagnóstico pelo sentimento ou por 
compenetração. A afetividade encontra nesta vertente criada e desenvolvida por 
Eugène Minkowski um lugar fundamental, nos quais os fenômenos inter-
humanos, como o eco, a solidariedade e a reciprocidade constituem a razão de 
ser dos movimentos humanos. Por meio do esforço de compenetração e 
compreensão, a afetividade ou sua deficiência podem ser apreciadas. 
Encontramos nesta perspectiva uma interessante definição de afetividade-
conflito e afetividade-contato ou contato-vital advindos da experiência vivida.  
Sob influência da psicanálise foi introduzido no idioma francês o termo afeto, 
originalmente vindo do idioma alemão, mas Minkowski preferia os termos 
sentimentos e paixão. Já a fenomenologia da vida ou fenomenologia não-
intencional de Michel Henry se dirige à essência da vida, ou seja, à afetividade, 
de modo a focalizar o afeto como a essência pura e mais original das 
manifestações da Vida. Dialogando com a compreensão da psicopatologia de 
Minkowski e a afetividade na filosofia de Henry, não nos dirigimos apenas ao 
discurso verbal na clínica, mas à sensorialidade, à corporeidade e à qualidade 
dos afetos na relação humana. Este trabalho busca mostrar como é possível 
investigar os fundamentos da afetividade na clínica a partir dos contributos 
fenomenológicos, ampliando as noções da clínica e da psicopatologia, no estudo 
do humano, que denomino humanologia. 
 
Palavras-chave: Afetividade; Fenomenologia; Psicopatologia; Psicologia 
Clínica. 
 
*Professor Livre Docente do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo. E-mail: antunez@usp.br. 
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Meus Livros, meus Ex Libris, meu Sentido. 
Fenomenologia de uma Coleção Singular 

  
Ariane P. Ewald* 

 
A Fenomenologia nos ensina a olhar o mundo de determinada maneira, 
privilegiando a relação inequívoca existente entre a consciência e o mundo que 
nos cerca. E se esse mundo fosse constituído de coleções? Como não pensar que 
estas coleções são fragmentos do nosso mundo e de nós mesmos? Fragmentos, 
sem dúvida, de uma totalização que criamos e damos sentido, com a esperança, 
talvez, que se transforme em algo que contenha no interior da própria coleção, 
essencialmente fragmentária, o mundo e a nós mesmos. A proposta deste 
trabalho é esboçar uma compreensão fenomenológica sartreana sobre o 
fenômeno da coleção, especificamente a que é representada pelos ex libris. 
Levando em consideração a relação estabelecida entre homem e mundo e 
trabalhando com as noções desenvolvidas por Sartre – reunidas no que 
denominamos consensualmente de método dialético progressivo-regressivo -, 
pretendo compreender o “universo” de uma coleção de ex libris, evidenciando 
nela sua relação com seu mundo histórico e social, com a singularidade de seu 
colecionador e o que ela mesma enuncia sobre si mesma. Tento manter “viva” 
nesta compreensão, aquilo que Sartre expressa na sua concepção 
fenomenológica: que o sentido de uma conduta só pode ser alcançado na 
medida em que podemos apreender o “movimento vivo”, entendendo a 
complexidade dialética que envolve a relação consciência-mundo, que se dá 
num contexto de movimento contínuo, movimento este, como indica Sartre, 
“que reúne meu próximo, eu mesmo e o meio ambiente na unidade sintética de 
uma objetivação em curso”. Fragmentária por natureza, a coleção permanece 
em aberto, como a compreensão, aguardando continuamente um olhar que se 
disponha a desvelar nela algum sentido. 
  
Palavras-chave: Fenomenologia; Ex Libris; Sartre; Livros; Coleção. 
  
*Professora Adjunto do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: 
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Imaginação, Realidade, Fantasia e Subjetividade 
  

Carlos Augusto Serbena*  
  
O presente trabalho reflete sobre o estatuto da imagem e da realidade na 
sociedade atual, caracterizada por G. Debord como a “sociedade do espetáculo”. 
Sua importância se mostra pelo fato de marcas comerciais (imagens) terem 
valor estimado muitas vezes superior ao de grandes indústrias e pela presença 
dos meios de comunicação e da realidade virtual. Assim, ela é um componente 
fundamental do modo de ser-no-mundo da atualidade. A imagem é considerada 
tradicionalmente como derivada da percepção, mas Sartre mostra que a imagem 
e o imaginário também são um modo de apreender e de se intencionar a 
realidade, entretanto não tão efetiva quanto a ação sobre o mundo – com uma 
certa dose de “má-fé”. Entretanto, isto não explica totalmente a importância e 
vivencia atual da imagem. Uma descrição fenomenológica disto mostra a 
autonomia da imagem, sua capacidade de mobilizar, surpreender e envolver o 
sujeito (ou consciência) – características observadas por Bachelard. Assim, 
temos uma fenomenologia da experiência do mundo externo (no senso comum 
a “realidade”) e do mundo interno ou subjetividade, onde as imagens são 
fundamentais. Isto leva ao questionamento do próprio estatuto da realidade, 
imaginação e da fantasia. A evidência da realidade é constituída a partir da 
intersubjetividade, isto é, experiência ou evidência do real para a consciência 
dever ser partilhada e legitimada por outras consciências. Da mesma forma, 
uma experiência ou vivência da imagem partilhada e legitimada 
intersubjetivamente pode ser considerada “real”. Entretanto, se for apenas 
individual e não houver esta legitimação ou partilha, pode-se considerar com 
ilusão ou alucinação. Consequentemente, há a constituição de uma nova forma 
de experienciar a realidade, a imagem e uma subjetividade diferente da 
moderna. e que alguns autores como Maffesoli caracterizam como o retorno de 
elementos míticos nesse novo modo de ser. 

 
Palavras-chave: Imaginação, Realidade, Subjetividade, Fenomenologia. 
  
*Professor Adjunto do Departamento de Psicologia da UFPR, Doutor em Ciências 
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Diagnóstico Processual na Abordagem Gestáltica: o 
Terapeuta Como Organizador do Discurso 

  
Celana Cardoso Andrade* 

  
O uso do diagnóstico tem sido cada vez mais valorizado como ferramenta de 
trabalho do gestalt-terapeuta. No entanto, há alguns cuidados necessários para 
que a construção do psicodiagnóstico não culmine na rotulação do cliente, e sim 
permita perceber o cliente em particular, sem deixar de considerá-lo como um 
ser em constante processo. A presente pesquisa tem como objetivo identificar, 
com base em entrevistas com autores da Gestalt-terapia, as particularidades do 
diagnóstico na abordagem gestáltica, sua elaboração e relevância para o 
processo psicoterápico. Para tanto, por meio de algumas perguntas 
desencadeadoras, realizou-se uma pesquisa qualitativa com três autores da 
abordagem gestáltica. A análise dos dados baseou-se no método fenomenológico 
de Amadeo Giorgi. Foram encontradas oito categorias: 1. História do 
psicodiagnóstico, 2. Diagnóstico na abordagem gestáltica, 3. A compreensão 
diagnóstica na abordagem gestáltica, 4. Diagnóstico na abordagem gestáltica 
como uma sequência de pensamentos: diagnóstico processual, 5. Método 
fenomenológico, 6. Teoria de campo, 7. Os passos para o diagnóstico, 8. 
Critérios de diagnóstico. Concluiu que a construção do psicodiagnóstico é 
imprescindível para o bom fazer terapêutico, no entanto, sua elaboração deve 
ser cuidadosa e consciente, não perdendo de vista as teorias e filosofias de base 
da abordagem gestáltica. O trajeto delineado neste estudo permitiu perceber 
que o aparato teórico associado às práticas como busca da totalidade, foco no 
aqui-agora, redução fenomenológica, visão de homem como um ser único e de 
possibilidades, compõem o todo necessário para a elaboração de um 
pensamento diagnóstico na abordagem gestáltica. 
  
Palavras-chave: Compreensão Diagnóstica; Diagnóstico Processual; Pesquisa 
Qualitativo-Fenomenológica; Gestalt-Terapia. 
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O Corpo a Corpo na Empatia: da Afetividade à 
Compreensão em Stein e Husserl 

  
Cristiano Roque Antunes Barreira* 

  
Proposta como gnosiologia, a fenomenologia de Edmund Husserl se desenvolve 
como processo de escavação. Da superfície dos polos subjetivo e objetivo do 
fenômeno, o aprofundamento revela o vínculo originário e último como 
consciência, cuja essência está em sempre ser consciência de alguma coisa. O 
problema da alteridade coloca-se como um desafio particular ao longo de toda a 
obra husserliana, enfrentado com destaque como o tema da empatia na defesa 
de tese de Edith Stein em 1916. Diferentemente de uma simples coisa de que se 
tem consciência, o outro se manifesta contemporaneamente a mim como tendo 
consciência de, portanto, como outro eu, alter ego. Essa condição sui generis do 
fenômeno empático só pode ser apreendida em sua especificidade pela mudança 
de atitude e pela redução fenomenológica, orientações estruturantes da filosofia 
de Husserl seguida por Stein. Num processo arqueológico, o trabalho de Stein e 
o desenvolvimento da fenomenologia genética de Husserl expõem a relevância 
estrutural da corporeidade na empatia, a exemplo do 
atravessamento/emparelhamento da afetividade no processo que possibilita a 
compreensão do outro. Enquanto “atenção negativa”, a afeição é presença 
independente da ação do eu, passiva, que perfaz o plano de fundo ao qual o eu 
se conforma e cuja intensificação pode ter força para chamar atenção. O 
compartilhamento passivo de afeições no emparelhamento do corpo a corpo 
situa a disposição (a afetividade a que o eu serve) para compreensão do outro. 
Capitais para a psicologia fenomenológica, Edith Stein explicita os três 
diferentes graus da empatia que a tornam plena de sua base afetiva à 
compreensão objetiva: 1) a emersão da vivência; 2) sua explicitação 
preenchedora; 3) a objetivação compreensiva da vivência explicitada. 
  
Palavras-chave: Corporeidade; Empatia; Afetividade; Arqueologia 
Fenomenológica. 
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Projeto de Ser e Dinâmica da Personalidade no Uso 
de Drogas: Perspectiva Sartreana 

  
Daniela Ribeiro Schneider* 

  
Através do recurso metodológico das narrativas buscar-se-á compreender a 
complexidade da situação contemporânea do uso de drogas e de sua dependência, bem 
como suas repercussões em situações singulares de vida. A presente pesquisa teve um 
delineamento descritivo, baseado em estudo exploratório, tendo-se utilizado o método 
de “estudo de caso”. Para atingir os objetivos propostos foi utilizada entrevista em 
profundidade, com roteiro semiestruturado, visando à verificação da história de vida 
em torno do uso e da constituição da dependência de drogas. Utilizou-se o método 
progressivo-regressivo de Sartre como orientação das entrevistas. Fizeram parte da 
pesquisa dez sujeitos, todos do sexo masculino, com idade entre 31 e 53 anos. Neste 
trabalho vamos destacar somente duas das categorias referentes ao histórico de uso de 
drogas por parte dos entrevistados: a que diz respeito à dinâmica da personalidade e à 
referente ao projeto de ser. Na pesquisa seis dos entrevistados descrevem sua entrada 
no mundo das drogas a partir de certas experiências em que, desde cedo, encaravam o 
proibido como um desafio, sabiam-se sendo diferentes, não se adaptavam às normas e 
regras do sistema social. A entrada para o mundo das drogas representou, para os 
referidos sujeitos, uma forma de demarcar suas certezas de serem rebeldes, ousados, 
contestadores, ou de assumirem certa liderança no grupo de amigos. Sendo assim, essa 
certeza foi vivida por eles como se fora um destino, como se fossem arrastados para ela, 
por sua história, sem conseguir compreender o conjunto de determinantes 
psicossociais que estavam em torno da construção destas certezas ou do seu cogito. Por 
outro lado, durante a trajetória do uso, oito participantes relataram rupturas em seu 
projeto de ser, o que foi identificado em consequência da perda de prazer pelas coisas 
antes significativas, do abandono de atividades rotineiras, perda de valores, perda do 
discernimento em relação a dinheiro, família, emprego. A droga, por seus efeitos, traz a 
promessa e a experiência de “sentir-se melhor”, de fornecer “armas” para enfrentar as 
dificuldades cotidianas. Dessa forma, a dependência se sustenta nessa promessa, que se 
sabe ser falsa, pelo preço que a droga cobra posteriormente. Com isso, o uso 
dependente, onde a vida do sujeito passa a girar em torno do uso da droga, na qual ele 
experimenta-se levado pelo seu destino, marca a perda do movimento dialético em 
direção a este futuro. Eis o paradoxo: o sujeito entra no uso abusivo da droga para 
tentar, de alguma forma, lidar com suas dificuldades e viabilizar seu ser, seu projeto, 
mas o faz por vias que o submetem a uma passividade existencial, pois ao usar 
substâncias cujos efeitos são alterar os estados de consciência e nas quais, em sua 
grande maioria, perde sua posição de sujeito, perde o “mando” de seu projeto. 

  
Palavras-chaves: Uso de Drogas; Psicologia Existencialista; Narrativas; Jean-
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Formação do Psicólogo Clínico na Perspectiva 
Fenomenológico- Existencial: Dilemas e Desafios na 

Formação Ante uma Atitude Fenomenológica em 
Tempos de Técnicas 

  
Elza Maria do Socorro Dutra* 

  
Neste trabalho pretendemos discutir a formação do psicólogo clínico na 
perspectiva fenomenológico-existencial, numa época em que a técnica 
prevalece, inclusive no campo da psicologia clínica. Tomando como referência a 
Analítica da Existência, desenvolvemos algumas reflexões sobre as angústias, 
dilemas e, principalmente, os desafios que perpassam as experiências dos 
aprendizes de psicoterapeutas, ao se defrontarem com as demandas de 
respostas imediatas e eficientes que frequentemente são dirigidas à clínica, nos 
dias atuais. No sentido oposto ao cenário cientificista que impregna a psicologia, 
a perspectiva adotada aqui aponta para uma atitude fenomenológica, a qual vai 
de encontro à atitude natural, valorizando, assim, a ideia de um Dasein que 
existe num horizonte de abertura de sentidos e sobre o qual não caberia 
qualquer determinação. Para o propósito deste trabalho, algumas ideias 
heideggerianas como Dasein, ser-com, cuidado e técnica, entre outras, 
nortearão as reflexões. Esperamos que o partilhamento de tais ideias possa 
ensejar outras reflexões acerca deste tema, o qual consideramos ainda pouco 
tematizado nos contextos acadêmico e profissional. 
  
Palavras-chave: Formação Clínica; Formação na Perspectiva 
Fenomenológico-Existencial; Heidegger; Supervisão em Clínica 
Fenomenológica. 
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Elementos Para uma História da Psicoterapia de 
Grupo 

  
Georges Daniel Janja Bloc Boris* 

  
O texto discute a história da psicoterapia de grupo, desde os seus primórdios à 
contemporaneidade, destacando suas transformações até o surgimento dos 
grupos gestálticos. A história da psicoterapia de grupo revela uma evolução dos 
seus aspectos sócio pedagógicos. As primeiras propostas, eminentemente 
didáticas e exortativas, ou mesmo repressivas, foram seguidas pela inclusão da 
perspectiva psicanalítica, que permitiu a ampliação do enfoque sobre o 
indivíduo isolado para uma perspectiva interpessoal, mais precisamente, uma 
ênfase no grupo como uma “família”. O texto destaca, em seguida, o advento de 
várias propostas, como as de Moreno (teatro da espontaneidade e representação 
de papéis psicodramáticos), de Adler (interesse social), de Burrow e Bierer 
(comunidades terapêuticas e tratamentos situacionais), de Lewin (dinâmica de 
grupo e noção de campo) e de Rogers (grupos de encontro), que criaram um 
vasto campo de atuação no que se refere às práticas grupais, especialmente 
entre as psicoterapias humanistas, que podemos caracterizar como pedagogias 
da vida, voltadas à utilização dos vários recursos disponíveis nos grupos, não 
apenas para as vivências pessoais, interpessoais e grupais, mas indo além das 
possíveis representações simbólicas e ideais; ou seja, tratam do contexto real em 
que tais grupos estão inseridos, suscitando, além da conscientização da 
reprodução das relações sociais de dominação no contexto grupal, também o 
reconhecimento do poder de interferência, resistência, influência e ação do 
grupo sobre a sociedade. É nesta última perspectiva que podemos incluir a 
Gestalt-terapia, apesar de alguns limites quanto às suas iniciativas grupais, 
pelo menos na prática de seu criador, Frederick Perls, e de alguns de seus 
seguidores. De formação psicanalítica, Perls incorporou, através de sua própria 
experiência, uma série de influências, que vão desde o teatro expressionista ao 
zen-budismo, passando pela análise do caráter, o psicodrama, até a 
fenomenologia e o existencialismo. Perls, que se considerava um psicanalista 
medíocre, criou uma abordagem viva, que, hoje, integra o rol dos referenciais 
psicológicos mais reconhecidos, particularmente no que se refere às práticas 
grupais. 
 
Palavras-chave: História da Psicologia; Psicoterapia de Grupo; Gestalt-
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O Vital na Melancolia: uma Compreensão a Partir da 
Fenomenologia da Vida de Michel Henry 

  
Gustavo Alvarenga Oliveira Santos* 

  
A fenomenologia proposta por Michel Henry, conhecida como fenomenologia 
da vida, será aqui utilizada como forma de compreensão de um modo patológico 
de existir: a melancolia. Para tal demonstrar-se-á a crítica empreendida pelo 
autor sobre o conceito de hylé de Edmund Husserl em dois momentos de sua 
obra: Ideias I e II e Lições para uma consciência interna do tempo. 
Demonstrada a crítica e erigida a compreensão de Michel Henry sobre Vida e 
sua fenomenologia, uma articulação com a compreensão de melancolia segundo 
Tatossian será feita. O conceito de Endon, proposto por Tellenbach e sua íntima 
articulação com o vital e as pulsões invisíveis do corpo, servirá como ponto 
importante de discussão e esclarecimento. As patologias psíquicas em que o 
componente endógeno é importante serão também discutidas na relação com a 
fenomenologia proposta por Henry. Assim se demonstrará como a 
fenomenologia da vida é relevante para a explanação de temas referentes ao 
componente vital nas psicopatologias, em especial na melancolia. 
  
Palavras-Chave: Michel Henry; Fenomenologia da Vida; Melancolia; 
Psicopatologia Fenomenológica. 
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Fenomenologia da Crise Psíquica Grave 

  
Ileno Izídio da Costa* 

  
As chamadas psicoses receberam historicamente um status sindrômico que foi sendo 
nosograficamente especificado através de algumas manifestações sintomatológicas que 
se tornaram doenças tais como esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose maníaco-
depressiva, paranoia, dentre outras. Esta nosografia tornou o fenômeno do sofrimento 
psíquico agudo apenas uma categoria inespecífica na base desta sintomatologia, o que, 
por certo, obscurece (u) a observação e a descrição da complexidade das manifestações 
fenomenológicas subjacentes. Neste caminho, os fenômenos do sofrimento psíquico e 
da crise psíquica grave em si (ou aguda, que foram agrupados sob a denominação de 
transtornos psicóticos) se tornaram subsumidos nas manifestações elementares dos 
sintomas essenciais, tais como os delírios, as alucinações, comportamentos 
desorganizados ou catatônicos, embotamento afetivo, alogia ou abulia, dentre outros. O 
presente trabalho pretende, à luz de alguns pressupostos e autores da fenomenologia 
problematizar as manifestações das crises psíquica graves, tidas como crises 
psiquiátricas, emergenciais ou urgentes, em suas possibilidades de compreensão dos 
sofrimentos inerentes que caracterizam uma vivência genuína de ser-no-mundo, para 
além de se constituir, a priori, uma categoria patológica. Defendemos uma necessária e 
contundente focalização na crise psíquica como manifestação fenomenológica genuína 
de um sofrimento humano instituinte, não apenas descrevendo eventos ou fatos (aqui 
entendidos como experiências) “dos transtornos”, mas, como defendeu Jaspers, 
percebendo” a questão do patológico a partir de uma relação afastamento-aproximação, 
tanto do outro quanto de si mesmo, numa relação igualmente dialética que perpassa a 
consideração do “mesmo”, da “similitude” daquela loucura que nos é “alheia”, para 
percebê-la não mais como distanciada pela “diversidade”, que tanto atrai quanto 
rechaça, mas como uma manifestação do humano presente em mim e no “outro”. 
Defendemos que está na hora de aprofundarmos a descrição, a compreensão e a 
hermenêutica da crise psíquica grave. Assim, conceitos tais como “estar com”, “estar 
aí”, “ser-no-mundo”, “angustia existencial”, o “outro”, “intersubjetividade”, 
“linguagem” e as éticas do cuidado (Boff, Heidegger, Winnicott), da responsabilidade e 
da alteridade (Lévinas e Jonas) fazem parte do mesmo arcabouço que pode nos fazer 
caminhar numa maior compreensão da crise psíquica grave, enquanto manifestação 
humana genuína, para podermos ter uma atitude de efetivo compromisso de minorar 
as dores e desafios inerentes a ela. 
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Meu Trajeto na Psicologia Brasileira 
 

Irmão Henrique Justo* 
  
Meu primeiro contato com Psicologia ocorreu na Escola Normal La Salle, de 
Canoas, RS, em 1942. Continuando, de 1944-47, no curso de Pedagogia da 
PUCRS. Professor do mesmo curso em 1948 e na Escola Normal na qual me 
formara. Curso de mês e meio com o Dr. Húngaro Bela Szekely, radicado na 
Argentina, culminando na criação de um curso de Psicologia em nível de pós-
graduação lato sensu na PUCRS, a 30 de junho de 1953. Em dezembro de 1953, 
com um trabalho, estive no I Congresso Brasileiro de Psicologia em Curitiba. O 
Congresso encaminhou documento ao MEC, sugerindo cursos de graduação em 
Psicologia e a regulamentação da profissão. Em 1954, participei de um encontro 
na Universidade do Brasil (Rio) para debater a situação desses cursos e visar 
certa uniformidade nos currículos com o objetivo de facilitar futura aprovação 
dos estudos. Na Sociedade de Psicologia do RS, fui, sucessivamente, tesoureiro, 
diretor da revista e Vice-diretor a partir de 1956. Nesse ano, curso com base 
existencialista, de Igor Caruso, de Viena. Em novembro, parti, com bolsa de 
estudos, para o Instituto Psicotécnico de Barcelona. Em 1957, curso de verão em 
Paris. Em Bruxelas, Congresso Internacional de Psicologia. Troca de ideias com 
professores do Instituto de Psicologia da Universidade de Friburgo, Alemanha. 
Visita a Institutos de Psicologia em Turim e Bolonha (Itália). Em 1966-67, curso 
de Psicologia Humanista em Paris, na AMAR (Associação Médico-psicológica). 
1976, curso com Carl Rogers e equipe nos USA. Em 1977, com os mesmos, curso 
de 3 semanas intensivas em Arcozelo (RJ). Em 1994, a convite, apresentei 
pesquisas minhas na Universidade Autônoma de Madri e na Universidade 
Louvain la Neuve (Bélgica). Integrei bancas de Livre-Docência, Mestrado e 
Doutorado em muitas Universidades do RS e outros Estados. Publiquei alguns 
livros de Psicologia e testes. 
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Fenomenologia da “Financeirização” das 
Subjetividades no Mundo-da-Vida Contemporânea 

  
Jean Marlos Pinheiro Borba* 

  
Apresenta-se inquietações sobre o mundo-da-vida contemporâneo a partir da 
percepção das constantes evidencias da “financeirização” das subjetividades nas 
relações entre o homem, o consumo, o dinheiro e o endividamento. Discutem-se 
os modos como agentes da economia, as Igrejas, os meios de comunicação e o 
próprio governo oferecem inúmeras oportunidades para aquisição de serviços 
financeiros, como a tomada de empréstimos (crédito fácil) e/ou solução de 
dívidas com cartão de crédito até o uso de parcelamento para tratamentos 
estéticos. Ratifica-se que a essência da sociedade contemporânea é de uma vida 
financeira naturalizada e pautada em constantes atos de compra e contração de 
dívidas como processos “naturais” do existir no mundo, nesse sentido, os 
contemporâneos são seres-para-o-consumo e seres-para-o-endividamento. O 
mundo da vida revela o crescimento exponencial de envidados e de 
consumistas, bem como das estratégias de subjetivação. A análise reflexivo-
compreensiva foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico, 
documental e no meio virtual que buscou compreender os fenômenos citados 
tendo a fenomenologia de Edmund Husserl e os diálogos com ideias dos 
frankfurtianos como suporte teóricos. A metodologia utilizada foi a 
compreensão e análise das evidências da financeirização das subjetividades em 
periódicos, reportagens e outros modos de manifestação dos fenômenos (apego 
ao dinheiro, consumismo e endividamento) que se revelaram ao pesquisador 
durante a investigação e redação do texto. Entende-se por fim, que a psicologia 
fenomenológica fornece condições de “ver” diretamente como o homem 
contemporâneo está-no-mundo e, se configura, numa atitude intelectual 
rigorosa de análise do vivido. As evidências atuais mostram a emergência de 
uma cultura do endividamento e do consumismo fruto das estratégias 
capitalistas de subjetivação, culturas que foram naturalizadas na sociedade 
contemporânea. A Psicologia Fenomenológica é capaz contribuir para clarificar 
a emergência do modo de ser e estar no mundo que o homem, em atitude 
ingênua escolheu se manter. A fenomenologia enquanto atitude intelectual pode 
permitir ao homem em situação de crise e perda de sentido da vida, por apego 
ao consumismo ou endividado, a possibilidade de (des)naturalizá-los. A 
naturalização das práticas de consumo e de endividamento, principalmente, as 
práticas de estímulo ao endividamento, se constituem como modos de ser-do-
endividado e podem vir-a-ser re-significadas caso o homem em crise se permita 
ver tal condição. 
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Infância, Desenvolvimento e Fenomenologia 
  

Joanneliese de Lucas Freitas* 
  
O tema da criança é particularmente opaco à fenomenologia, pois, mesmo com a 
aplicação do método fenomenológico é um desafio o acesso ao mundo infantil, 
às suas vivências, tal como experienciadas desde seu ponto de vista, sem que 
haja qualquer violação de sua condição, a partir de um julgamento adulto. 
Husserl e Merleau-Ponty foram dos poucos fenomenólogos que se aventuraram 
em uma compreensão sobre a infância. Husserl se preocupa com a temática da 
infância como modo de compreender o nascimento do mundo para o homem, o 
surgimento da empatia e portanto, da compreensão do eu e do tu, da 
intersubjetividade. Para tal, tece considerações acerca da relação mãe e filho e 
aponta que o nascimento do mundo e da ideia de eu acontece via carne. À 
medida que se relaciona com os outros, a criança aprende e se apropria das 
palavras, aprende a relacioná-las com os objetos e assim se comunica com os 
outros, transitando neste campo comum que é a linguagem. Merleau-Ponty 
critica a psicologia do desenvolvimento como se essa preconizasse um homem 
realizado que caminha em direção a um telos, em um caminho 
desenvolvimental típico, onde as crianças seriam consideradas incompletas. Se 
tomarmos a criança como um ser-no-mundo e não mais como uma pessoa em 
desenvolvimento, diante de uma imaginária realização do que é o homem, 
precisamos realizar a tarefa já anunciada por Jaspers: não podemos nos pautar 
apenas nas ações dos jovens e crianças como adequadas ou inadequadas, é 
urgente compreendermos este homem que atua em uma condição existencial 
própria e não apenas transferir compreensões sobre sexualidade, juízo, e 
cognição do horizonte do adulto para a criança. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento; Fenomenologia; Infância; 
Intersubjetividade. 
 
*Graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília, mestrado em Processos de 
Desenvolvimento Humano e Saúde pela Universidade de Brasília e doutorado em 
Psicologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é Professora adjunto da 
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Fenomenologia e Ciência Social. Questão de Ética e 
de Método 

  
Josemar de Campos Maciel* 

  
O texto explora alguma documentação que desenvolve a ideia de que a pesquisa 
orientada pela escuta dos problemas, atores, relações e situações tipicamente 
humanas não é privilégio de uma área específica – qual seja, antropológica, 
psicológica ou sociológica, por exemplo, mas caracteriza a ciência social como 
tal, enquanto campo de práticas e estudos sistemáticos de interlocução com a 
experiência humana. Isso implica em afirmar que a experiência que se 
autodenomina como sendo humana, e não a designada assim, do interior de 
sistemas analíticos, é a que importa. A partir dessa proposição, pretende-se 
explorar alguns temas importantes que traçam as fronteiras entre uma projeção 
epistêmica de preconceitos e uma escuta do tecido social. Três núcleos de textos 
fundacionais são examinados. Oriundos da psicologia (a transferência e os 
estudos da experiência), antropologia (retórica e reflexividade) e sociologia 
(usos da etnografia). O recorte escolhido é o da escuta metodológica, ou como se 
anda dizendo na literatura, a reflexividade – que inclui a escuta de si. A questão 
da exatidão ou suposta neutralidade das orientações da investigação é 
reproposta em novos termos, como a pergunta sobre se e até quando a pesquisa 
e as suas pessoas interessadas representa uma tentativa de efetivo diálogo com a 
realidade humana, ou uma fabricação prescritiva de ideais no estilo top bottom. 
  
Palavras-Chave: Ciências Humanas; Ciências Sociais; Pesquisa; 
Reflexividade. 
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Universidade Gregoriana de Roma e Doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Docente da Universidade Católica Dom Bosco (Mestrado em 
Desenvolvimento Local e Graduação em Filosofia e Psicologia). E-mail: 
maciel50334@yahoo.com.br. 
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Ludwig Binswanger e a Psicoterapia 
Fenomenológico-Existencial 

  
José Paulo Giovanetti* 

  
O homem atual tem apresentado uma variedade de patologias diante do ritmo 
acelerado da sociedade contemporânea. Fundamentalmente, a desorientação de 
valores, que acarreta uma falta de perspectiva de vida, e a fragilidade das 
relações afetivas são as causas mais imediatas do sofrimento do homem neste 
início de século XXI. Ora, é a partir desse contexto conturbado e impreciso que 
o psicólogo clínico, como um profissional de saúde, é chamado a ajudar esse 
homem a encontrar o seu lugar no seu existir histórico. Assim, o manejo da 
prática clínica, especialmente a psicoterapia, aparece como um instrumento 
especial em que a relação entre os dois seres humanos pode ser um lugar 
privilegiado para ajudar o homem que sofre a se posicionar mais 
autenticamente no mundo. Nossa reflexão visará a explicitar o que é 
característico da psicoterapia, partindo de uma inspiração do psiquiatra suíço 
Ludwig Binswanger. Assim, dividiremos nossa exposição em três partes, 
apresentando, em primeiro lugar, a preocupação de Binswanger com a 
psiquiatria, para, num segundo momento, tecermos uma reflexão sobre a 
psicoterapia. Finalmente, algumas pequenas conclusões serão apresentadas. 
  
Palavras-chave: Binswanger; Psicoterapia; Análise Existencial. 
  
*Doutor em Psicologia pela Université Catholique de Louvain, Professor titular da 
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A Angústia na Contemporaneidade: Essa 
Insuportável! 

  
Lúcia Cecília da Silva*  

  
Conforme a analítica existencial heideggeriana, a angústia é uma disposição 
afetiva fundante do ser-aí do homem, inalienável da experiência de ser-no-
mundo.  Só o homem se angustia, pois compreende-se como abertura, como um 
“estar em jogo” ante o horizonte de possibilidades que tange sua existência. A 
angústia conclama o ser-aí a decidir-se por si mesmo, a responsabilizar-se pelas 
escolhas que faz, a singularizar o seu existir. Podemos dizer que a angústia 
caracteriza o sentir-se ameaçado de uma forma indefinida, por se estar sempre 
em jogo, desenraizado.  O ameaçador não se aproxima a partir de uma direção, 
mas é sentido na proximidade; em última instância, o ameaçador é a morte que 
ronda, a finitude enquanto possibilidade inarredável da experiência humana.  
Para encobrir essa ameaça e o seu desconforto levamos a existência na 
impessoalidade, “levamos a vida” e, de ordinário, assumimos que temos total 
controle sobre a existência. A sociedade contemporânea é pródiga no 
encobrimento da angústia ante a dificuldade de suportá-la. Este trabalho tem 
por objetivo levantar alguns elementos para se discutir acerca dos modos de 
aparecimento desse encobrimento, tais como a medicalização e a patologização 
da própria angústia. Para isso será discutido como a Psicologia e a Psiquiatria 
têm contribuído para a intensificação dos modos de aparição da angústia na 
atualidade. 
  
Palavras-chave: Angústia; Morte; Medicalização; Psicopatologia. 
  
*Doutora em Psicologia pela USP/Ribeirão Preto, atua como docente na graduação e na 
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A Fenomenologia do Ser Humano: Percurso 
Intelectual e Espiritual de Edith Stein 

  
Márcio Luiz Fernandes* 

  
Propõe-se o exame das questões relativas ao tema da subjetividade e 
intersubjetividade em Edith Stein. A partir da análise fenomenológica dos 
relatos de sua vida será possível destacar as ideias da unidade antropológica do 
ser humano (corpo, psique e espírito); do valor das narrativas e a forma da 
descrição da interioridade. No seio da cultura cristã delineia-se, portanto, um 
tipo de antropologia que se mostra atenta à estrutura complexa do ser humano. 
As indicações teóricas do método fenomenológico de Edith Stein nos parecem 
válidas para elaborar uma reflexão que, de um lado, valoriza a singularidade do 
ser humano sem perder a visão da totalidade e universalidade e, por outro, nos 
faz compreender o relacionamento do indivíduo humano (referência a 
interioridade) com a potência misteriosa.  Além disso, a abordagem 
fenomenológica evidencia o universo de significados elaborados pelo homem 
religioso. Por fim, o trabalho aponta as contribuições de Ales Bello na 
interpretação do percurso intelectual e espiritual de Edith Stein presentes no 
livro “A paixão pela verdade”. 
  
Palavras-Chave: Fenomenologia; Edith Stein; Espiritualidade. 
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Intuição Categorial na Fenomenologia de Husserl e 
na Fenomenologia de Heidegger 

  
Marcos Aurélio Fernandes* 

  
Heidegger, numa preleção marburguense do semestre de verão de 1925, 
intitulada “Prolegômenos à história do conceito de tempo”, discute 
preliminarmente aquilo que ele considera três descobertas fundamentais da 
investigação fenomenológica: a intencionalidade, a intuição categorial e o 
sentido de a priori.  O que se pretende, com esta apresentação, é expor o que 
Heidegger discute no tocante à “intuição categorial”. Obviamente, isso implica 
em apresentar como Heidegger retoma a descoberta apresentada por Husserl e 
como ele se apropria desta descoberta no horizonte de usa investigação 
fenomenológica, que é encaminhada a partir da provocação de pensar a “coisa” 
que pode ser nomeada com o título “ser e tempo”. No §24 das Ideias I de 
Husserl, anuncia-se o “princípio dos princípios” do método fenomenológico, a 
saber, ater-se à intuição, ao que nela se doa de modo originário. Intuição 
significa aqui, segundo Heidegger, “ver”, ou seja, um apreender simples do que 
se dá “em carne e osso”, bem como do modo como isso se mostra. Ora, a 
descoberta da “intuição categorial” atesta que há um apreender simples não só 
do que se dá na percepção sensorial, mas também há, junto com essa, um 
apreender simples do “categorial”. Com outras palavras, a descoberta da 
“intuição categorial” atesta que, na percepção cotidiana, ou seja, na percepção 
concreta da coisa, em toda experiência, se dá também uma percepção do que na 
filosofia se costumou chamar de “categoria”. Isso significa, ainda, que há atos 
em que consistências ideais se mostram a si mesmas, sem que sejam criações 
destes atos, funções de pensamento, produtos do sujeito. Entretanto, é preciso 
explicitar melhor o que é apreendido nessa intuição e como algo deste modo de 
ser é intuído. O que se pretende com esta exposição é realizar tal explicitação no 
horizonte de pensamento de Heidegger, em que fenomenologia se mostra como 
ontologia. Isso implica discutir também importantes temas, como “intuição e 
expressão”, “verdade e ser”. 
 
Palavras-chave: Intuição; Categoria; Expressão; Verdade; Ser. 
  
*Doutor em Filosofia. Autor do livro “À clareira do ser: da fenomenologia da 
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Corporeidade Travesti: Experiência de Tornar-se 
Outro 

  
Maria Alves de Toledo Bruns* 

  
O foco deste encontro é dialogar acerca de horizontes da corporeidade do 
Lebenswelt/mundo vida travestis. Seguimos pela trilha dos sentidos que 
travestis atribuem às marcas da subversão de gênero ao inscreverem na pele – o 
maior órgão do corpo humano – gestos, sinais, tatuagens, piercings, aplicações 
de silicones e botox, cirurgias plásticas, depilação definitiva entre outros 
procedimentos estéticos que denunciam no corpo o que, em geral, a família, a 
escola, a religião, entre outras matrizes de sentidos, buscam ocultar. O 
fenômeno travesti se expressa em homens cujo desejo sexual é atiçado por 
fantasias e pensamentos de ser uma mulher e não apresenta conflitos em 
relação ao seu sexo e nem com a sua identidade de gênero.  Atribui ao pênis um 
lugar de importância para não só pelo seu prazer sexual, mas pelo papel ativo 
que desempenha com seus parceiros ocasionais ou fixos. Seu Lebenswelt é o 
trânsito que realiza entre o masculino ao feminino. A travesti é, e não é, mulher. 
É, e não é, homem. Essa é a intrigante questão! Esse seu modo de ser, rompe 
com a lógica binária - masculino e feminino-. Aprecia seu pênis, adereços e 
silhuetas femininas. Enfim a travesti é o todo, é a síntese. Nesse trânsito, ao 
transformar seu corpo a travesti recria uma nova ordem e formas de 
comunicação e expressão do desejo. Transcende o uso de seu corpo biológico – 
seu habitat – pela e na intersubjetividade e reciprocidade do desejo do outro, é 
que se funde e legitima seu Lebenswelt travesti. 
  
Palavras-chave: Travestilidade; Lebenswelt; Corporeidade; Desejo. 
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Os Sentidos das Expressões Religiosas: Dimensões 
Corporais, Existenciais e Cognitivas 

  
Marta Helena de Freitas* 

  
Pretende-se explorar, numa perspectiva fenomenológica, diversos sentidos das 
expressões religiosas, com destaque para suas dimensões corporais, existenciais, 
cognitivas e teleológicas, bem como suas respectivas interconexões, dinamismo 
e globalidade. Para tanto, retoma-se a noção de sentido, tal como derivada da 
fenomenologia, especialmente em Husserl e Merleau-Ponty, com ênfase sobre a 
sua multiplicidade de significados e riqueza concernente. Dentre essa 
multiplicidade e riqueza, destacam-se os aspectos ligados ao corpo próprio 
(sensação, percepção, motricidade), passando pelas dimensões existenciais 
(afetos, emoções, sentimentos) e pelas dimensões cognitivas (entendimento, 
significado), culminando nas dimensões de ordem teleológica (espiritualidade, 
transcendência).  Ilustra-se o exposto com exemplos de fenômenos e 
experiências religiosas típicas de algumas comunidades brasileiras, em especial 
as de origem indígena e afro-brasileiras, apresentando alguns resultados de 
pesquisas recentes desenvolvidos por orientandos de mestrado ou doutorado e 
pelos pesquisadores integrantes do GT de Psicologia & Religião da ANPEPP. 
Discute-se as implicações práticas e éticas para a atuação do profissional em 
saúde mental num contexto onde mais de 90% das pessoas acreditam em Deus 
ou cultivam uma religiosidade, privada ou coletiva, mas onde, paradoxalmente, 
o tema é praticamente inexistente ao longo da formação destes profissionais, 
caracterizado pelos modos da racionalidade científica. Adota-se uma 
perspectiva crítica em relação a esse paradoxo, buscando identificar possíveis 
aspectos fenomenológicos, mas também ideológicos, preconceituosos e 
defensivos a ele subjacentes. 
  
Palavras-chave: Expressão Religiosa; Sentidos; Fenomenologia; 
Religiosidade; Religião. 
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Fenomenologia da Oração no Protestantismo 
Americano. Questões Para a Psicologia. 

  
Mary Rute Gomes Esperandio* 

  
Merleau-Ponty compreende o corpo como fenomenal. É pelo corpo que se 
percebe, reflete, constrói-se o conhecimento. A partir da experiência da oração, 
na forma como esta é vivida e percebida pelo sujeito que ora, discute-se os 
resultados de uma pesquisa realizada entre sujeitos protestantes americanos. 
Uma fenomenologia da oração entre essa população de 104 sujeitos permite-nos 
discutir as relações entre saúde e espiritualidade. A análise dos vídeos com 
entrevistas gravadas sobre a experiência de oração dos sujeitos levantou quatro 
categorias descritivas do uso da oração: 1. Como estratégia de coping 
(enfrentamento) (62,5%); 2. Para manter viva a espiritualidade (15,3%); 3. 
Como técnica de empoderamento mútuo (8,6%); 4. Como ponto de mudança no 
processo existencial (13,4%). Os achados indicam estreita relação entre oração e 
saúde mental e espiritual, como por exemplo, diminuição da ansiedade, direção 
e propósito na vida, e apontam a importância e necessidade de maiores estudos 
na interface entre teologia e psicologia da religião. 
  
Palavras-chave: Oração; Coping Religioso-Espiritual; Saúde; Fenomenologia; 
Psicologia da Religião. 
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Corpo, Arte e Clínica: Forma e Sentido 
  

Mônica Botelho Alvim* 
 
Arte, psicologia e filosofia estão envolvidas, cada qual a seu modo, com uma 
dimensão de trabalho de significação e ressignificação de existências, 
singularidades, cultura e mundo. Articulando em nossas pesquisas os três 
campos de saber em torno das dimensões do corpo, da ação (práxis) e da forma 
como criação de sentidos, nossa proposta neste trabalho é pensar de modo 
interdisciplinar essas relações. Para Merleau-Ponty, é como corpo situado que 
nos relacionamos com o mundo. Sensível-sentiente, visível-vidente, o corpo tem 
uma dupla pertença ao campo do subjetivo e do objetivo.  Coisa entre as coisas, 
é na condição de um corpo situado no mundo, de dentro dele, que se realiza 
uma verdade como sentido em estado nascente. A intencionalidade é, assim, um 
processo que implica um campo de presença: eu-outro-mundo envolvidos em 
uma experiência que é temporal. O corpo é poder de expressão, ato 
comunicativo que se dá na arte e no discurso falado. A arte e a estética nos 
remetem ao âmbito corporal e da experiência da forma. A Gestalt-terapia é uma 
terapia da formação de formas, compreende a existência como criação, os 
arranjos possíveis como formas espontâneas do existir e visa a ampliação da 
experiência do cliente no aqui e agora do encontro terapêutico para significar 
sua ação criativa no lidar com o mundo. Nesse campo de experiência, terapeuta 
e cliente estão engajados e vivem uma experiência estética, instaurando e re-
instaurando sentidos e significações. A proposta de transitar para o domínio da 
experiência na arte faz com que o corpo do espectador assuma um estatuto de 
suporte na produção de arte.  Há ênfase em um tipo de fazer artístico que 
proporcione a ação corporal do espectador, experimentando e resinificando a 
existência e o mundo. A forma é expressão e é apenas a experiência que pode 
mostrar a forma em formação, o ato da expressão, o gesto. Nesse argumento se 
reúnem ideias de Merleau-Ponty, da Gestalt-Terapia e da arte neoconcreta. 
Partindo de um referencial fenomenológico, os três campos propõem trabalhar 
com a experiência e atentar para a forma como significação. Neste trabalho 
discutiremos as relações entre forma e sentido a partir de trabalhos de artistas 
contemporâneos e de vinhetas de trabalhos clínicos em contextos de consultório 
e de grupos comunitários, dialogando com a fenomenologia de Merleau-Ponty. 
  
Palavras-chave: Corporeidade; Produção de Sentido; Merleau-Ponty; 
Fenomenologia. 
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Considerações Filosóficas Sobre a Psicoterapia: 
Finitude, Sofrimento e Liberdade 

 
Roberto Novaes de Sá* 

 
“Considerações filosóficas” não deve ser compreendido, no título deste trabalho, 
como uma reflexão preliminar e externa à psicoterapia propriamente dita. A 
perspectiva de oposição entre conhecimento teórico e prático que usualmente 
separa e afasta filosofia e psicoterapia deve ser pensada criticamente por uma 
consideração já filosófica e terapêutica que coloque em jogo os sentidos, 
historicamente predominantes no horizonte moderno, de filosofia e 
psicoterapia. A filosofia antiga era originalmente um modo de vida, uma prática 
existencial que implicava conhecimento e cuidado de si. Na filosofia moderna, o 
pensamento de Heidegger estabeleceu um diálogo profícuo com a psicoterapia, 
mostrando que a experiência de sofrimento existencial só pode ser 
compreendida de modo próprio à luz da transitoriedade e da liberdade 
essenciais da existência. Temas aparentemente específicos, como finitude, 
angústia e liberdade, são tratados por Heidegger em suas relações ontológicas 
com a compreensão do ser-no-mundo e da totalidade dos entes. Isso significa 
que o filosofar nunca se reduz ao discurso filosófico, mas implica a mobilização 
e a transformação dos modos de ser da existência. Sob esta perspectiva, a 
psicoterapia enquanto cuidado pelo sofrimento humano, não retira suas 
possibilidades mais próprias de saberes ônticos e objetivações científicas sobre a 
finitude, o sofrimento e a liberdade. É na conjuntura ontológico-existencial de 
ser e saber que se move o diálogo psicoterapêutico, articulando o sofrimento e a 
liberdade aos sentidos das experiências de si, do outro e de mundo. 
  
Palavras-chave: Psicoterapia; Filosofia; Finitude; Sofrimento; Liberdade. 
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Análise Compreensiva de uma Dinâmica Familiar a 
Partir do Método Progressivo-Regressivo: 

Dependências e Co-dependências 
  

Sylvia Mara Pires de Freitas* 
  
O presente resumo mostra uma das maneiras de fundamentar ontológica e 
antropologicamente, a compreensão da dinâmica de uma respectiva família com 
membros adictos à comida, às substâncias psicoativas e ao consumo. A 
dinâmica dessa família se constitui a partir de crenças de que cada membro 
pode satisfazer os projetos dos demais direcionados ao ideal de família. O 
encantamento pelo que se imagina sobre o ser filho, pais e irmãos é perseguido, 
negando as contradições que permeiam suas relações criando dependências e 
co-dependências na dinâmica familiar. Ao perseguirem o idealizado deparam-se 
com uma realidade que não ocorre espaço-temporalmente da mesma maneira 
como a imaginação se constrói. Pela espontaneidade da consciência, também 
conservam-se entre si como imagens, mas reagem à estas com sentimentos 
ligados à vida real, e suas consciências perceptivas situam suas liberdades num 
contexto de ação possível. Diante o fracasso de fazerem o outro pleno em seus 
desejos, e sem consciência que posicione esta condição e seus projetos ambíguos 
à realidade, a consciência mágica encontra eco na plenitude vivenciada pela 
adicção. Apesar de serem saídas mágicas quanto à obtenção da plenitude, a 
saciação imediata reforça a crença na possível totalização do estado de 
satisfação. Destarte, tais dinâmicas e saídas não devem ser compreendidas 
descontextualizadas, haja vista que a família dialoga com uma sociedade cujos 
mecanismos de poder para controle da liberdade, foram construídos 
historicamente com base na sedução, o que torna a adicção e a co-dependência 
um problema não tão fácil de ser tratado e superado. 
  
Palavras-chave: Existencialismo Sartreano; Dinâmica Familiar; Adicção. 
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Fenomenologia Experimental e Naturalização da 
Fenomenologia: Raízes, Polêmicas e Futuro 

  
Thiago Gomes de Castro* 

  
A exposição aborda os aspectos históricos da relação entre fenomenologia e 
psicologia experimental alemã nas duas primeiras décadas do século XX. O 
campo da fenomenologia experimental, que tem como primeiro difusor 
sistemático o filósofo-cientista Carl Stumpf, é tomado como heurística para 
discutir o recente movimento de naturalização da fenomenologia. As raízes da 
fenomenologia experimental são ilustradas com os programas de pesquisa em 
psicologia experimental das Universidades de Würzburg e Berlin e com o círculo 
de Göttingen, cidade onde Husserl lecionou na década de 1900. As polêmicas do 
encontro entre fenomenologia e psicologia experimental circundam em linhas 
gerais a dificuldade de naturalização da consciência e do fenômeno perceptivo 
pelo uso de métodos experimentais. De um lado os argumentos acadêmicos são 
levados pela busca de métodos que promovam a variação experiencial, 
afirmando a psicologia como ciência (Fenomenologia Experimental). De outro 
revelam uma vertente refratária ao diálogo horizontalizado entre filosofia e 
psicologia, uma vez que a fenomenologia deveria ser uma ciência de fundação 
(Fenomenologia Transcendental). A bifurcação dos interesses possui nesse 
contexto uma conotação mais afirmativa dos discursos do que propriamente 
fundada em argumentos teóricos sustentáveis. A crítica comumente 
referenciada de Husserl quanto aos malefícios dos psicologismos, indicada nas 
Investigações Lógicas, não endereça o movimento de fenomenologia 
experimental. Seu alvo são as tendências psicofísicas da psicologia alemã e o 
acoplamento direto do método natural às ciências humanas. Portanto, a recusa 
da fenomenologia experimental por Husserl não ocorre sistematicamente no 
certame teórico. Evidentemente Husserl recusou as investidas dos psicólogos 
experimentais ao método fenomenológico, fato que não desanimou o 
movimento experimental, mas gerou divórcio permanente. A retomada recente 
da literatura fenomenológica pelas ciências cognitivas, no que se convencionou 
internacionalmente como naturalização da fenomenologia, é vista com 
ambivalência. Aos olhos dos críticos e puristas alega-se que a naturalização seria 
uma anti-fenomenologia e aos olhos dos cientistas a recepção é positiva, vista 
como uma alternativa interessante para os estudos com consciência. A 
naturalização da fenomenologia reedita a fenomenologia experimental do início 
do século e retoma uma linha de pesquisa experimental mais preocupada com 
os ensaios experienciais do que com o teste de hipóteses. 
  
Palavras-chave: Fenomenologia Experimental; Naturalização; História da 
Psicologia. 
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Instituto de Psicologia da UFRGS. Professor do Departamento de Psicologia da 
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A Psicologia Fenomenológica de Edmund Husserl: 
Concepção, Método e Desenvolvimento. 

  
Tommy Akira Goto* 

  
A Fenomenologia Transcendental surgiu como uma filosofia no início do século 
XX, fundada por Edmund Husserl (1859-1938), cujo pensamento produziu uma 
autêntica e verdadeira escola filosófica, atraindo o interesse de diversos 
estudiosos que foram se apropriando dessa filosofia em diversas áreas e de 
diversos modos, promovendo assim um “movimento fenomenológico”. Dentre 
as diversas áreas, pode-se dizer que a Psicologia tem sido a ciência que mais 
mantém uma relação epistemológica com a Fenomenologia, desde seu início. 
Husserl (1927/1990) declarou que ao mesmo tempo em que a Fenomenologia 
Transcendental surgiu, iniciou-se também “uma nova disciplina psicológica 
paralela a ela, no que se refere ao método, e ao conteúdo: a psicologia 
apriorística pura ou “psicologia/fenomenológica”. Para o filósofo, a psicologia 
fenomenológica é a autêntica ciência da vida psíquica (anímica), porque 
somente ela está genuinamente dirigida à vida psíquica em si mesma e às suas 
estruturas, mantendo seu “olhar” verdadeiramente para a interioridade 
psicológica. Diante disso, o objetivo desse estudo é apresentar, a partir da 
concepção de psicologia fenomenológica de Husserl, argumentos que mostram 
que depois da morte do filósofo e da publicação de seus escritos sobre a 
Psicologia, muitas foram as interpretações e as propostas de uma “Psicologia 
Fenomenológica”, mas que, até onde se tem notícias, nenhuma proposta 
epistemológica e/ou mesmo clínica, alcançou a realização de tal 
empreendimento psicológico como proposto pelo fundador da fenomenologia. 
O que parece ter ocorrido na constituição das diversas escolas e abordagens 
psicológicas denominadas como fenomenológicas e existenciais foi, em verdade, 
uma apropriação da “visão filosófica de mundo” produzida pela Fenomenologia 
filosófica e de suas implicações com a Psicologia. 
  
Palavras-Chave: Psicologia Fenomenológica; Edmund Husserl; 
Fenomenologia; Psicologias Fenomenológico-Existenciais. 
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O Inconsciente na Fenomenologia Clínica: a 
Perspectiva de Tatossian e a Possível Contribuição de 

Merleau-Ponty 
  

Virginia Moreira* 
  
Tatossian descreve diferentes compreensões fenomenológicas do inconsciente, 
tanto no âmbito da filosofia, como da clínica, no campo epistemológico, 
experiencial e do próprio encontro clínico. Já pensado por Husserl, a noção de 
inconsciente é retomada no pensamento de Maurice Merleau-Ponty, que 
desenvolve uma fenomenologia existencial ambígua superando, 
definitivamente, qualquer dualismo, se desviando da consciência perceptiva na 
direção do corpo vivido, da intercorporeidade, da carne. Não se trata de um 
inconsciente a ser buscado, atrás da consciência, mas um inconsciente que está 
diante de nós como articulações de nosso campo, que está no quiasma como 
carne, como experiência sensível de interseção corpo-mundo, como uma espécie 
de tecido, uma atmosfera do entrelaçamento do mundo. Neste sentido, o 
inconsciente é inseparável do corpo que sente, funcionando como articulação do 
visível e do invisível. O último Merleau-Ponty supera a noção de inconsciente 
freudiano, colocando o inconsciente não como algo que possa estar escondido, 
mas como campo, no quiasma da relação homem-mundo. Esta comunicação 
tem como objetivo discutir a noção de inconsciente sob a ótica de Arthur 
Tatossian, propondo a contribuição da fenomenologia ambígua de Merleau-
Ponty para a compreensão da noção de inconsciente na fenomenologia clínica. 
  
Palavras-Chave: Inconsciente; Fenomenologia; Clinica; Merleau-Ponty; 
Tatossian. 
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Experiências na Psicologia 
  

Yolanda Cintrão Forghieri* 
  
Meu desejo para me tornar terapeuta surgiu desde a infância quando procurava 
acalmar minha mãe nos dias em que ela sofria de intensas crises de angústia. 
Com muito carinho eu penteava seus cabelos e a levava até o jardim para ver 
suas plantas, das quais ela muito gostava. E conseguia acalmá-la, mas apenas 
por alguns instantes... E eu ficava a imaginar que deveriam haver recursos para 
aliviar o sofrimento de pessoas por tempo prolongado. E aos dezesseis anos me 
preparei e consegui entrar na Faculdade de Pedagogia; depois de formada fiz o 
curso de Especialista em Psicologia Clínica, tornando-me, então, psicóloga e 
terapeuta. Porém, as disciplinas me pareciam muito abstratas e eu tinha pressa 
para ajudar as pessoas aflitas a se acalmarem. Foi só no último ano desse curso 
que obtive informações sobre a prática terapêutica sob um processo 
psicoterápico de perspectiva psicanalítica. E quando no terceiro ano, que era 
dedicado a pratica, atendi ao primeiro cliente: Artur, um jovem que havia 
tentado suicídio e encontrava-se profundamente deprimido e acabrunhado, sem 
encontrar o menor sentido para sua existência. Conforme fui conseguindo, com 
muita dificuldade, que ele falasse, fui ficando muito comovida a ponto de chorar 
junto com ele. Depois, ficamos em silencio por alguns instantes e quando ele se 
levantou para ir embora, colocou sua mão sobre a minha, dizendo muito 
emocionado "a senhora não precisa ficar tão triste, pois eu já estou um pouco 
melhor”. Meus supervisores me criticaram severamente, afirmando que eu não 
tinha condições para ser psicanalista, ou qualquer outra forma de atuação 
psicoterápica. Entretanto, Artur voltou bem menos deprimido, até com alguma 
esperança disse-me muito comovido: “encontrei na senhora alguém que 
realmente me compreendeu e esteve junto de mim, mostrando-me que ainda 
vale a pena viver”. Continuei a atendê-lo durante alguns meses até o dia em que 
ele se despediu, dizendo que já conseguiria prosseguir sem minha ajuda. Eu 
descobrira uma forma de ajudar as pessoas com atenção, carinho e muita 
dedicação. Precisava, agora, encontrar seus fundamentos que acabei 
encontrando na Fenomenologia, nos filósofos Buber, Husserl, Merleau-Ponty e 
nos psiquiatras Binswanger, Boss e Vandenberg. 
  
Palavras-chave: Psicanálise; Fenomenologia; Psicoterapia. 
  
*Doutora em Ciências-Psicologia, Livre Docente e Professora Titular pelo Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica. 
Psicóloga, Pedagoga, Especialista em Psicologia Clínica pela memorável Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras “Sedes Sapientiae de São Paulo. Aconselhadora Terapêutica. 
Acadêmica Titular da Academia Paulista de Psicologia, Titular da Academia de Ciências 
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Homenageada em 
Paris-França pela Academie Internationale Le Merite et Devouement Français, 
Diplome de Medaille d´Argent decerné pour Servirces exceptionnels rendu à la 
Collectivité Humaine. Livros: Psicologia Fenomenológica: Fundamentos, método e 
pesquisas (2012); Aconselhamento Terapêutico: Origem, desenvolvimento e prática 
(2003); Fenomenologia e Psicologia (1984). E-mail: yolandaforghieri@uol.com.br. 
 



53 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simpósios 



54 
 

       

SIMPÓSIO 1 - A HERMENEUTICA FILOSOFICA DE 
GADAMER E A PESQUISA EM PSICOLOGIA 

 

A Hermenêutica Filosófica de Gadamer e a Pesquisa 
em Psicologia 

 
Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto* 

Danielle de Fatima da Cunha C. S. Leite 
Suely Emilia de Barros Santos 

Ellen Fernanda Gomes da Silva 
Ana Paula Noriko Cimino* 

 
Esse trabalho objetiva ampliar discussões acerca da Hermenêutica Filosófica de 
Gadamer enquanto epistemologia de pesquisa, voltada para interrogar o 
fenômeno que se manifesta sem tentar adequá-lo à pressupostos prévios, 
revelando-se como uma análise compreensiva da ação humana. Para tanto, 
aproxima-se da compreensão interpretativa proposta pelo filósofo e suas 
ressonâncias na compreensão das narrativas. Importa destacar que Gadamer 
comunga com a compreensão ontológica do ser do homem como proposta por 
Heidegger, revelando-se necessário, num primeiro momento, destacar as 
premissas heideggerianas que ontologiza a compreensão. Neste sentido, 
importa relembrar que Heidegger desvela a compreensão como condição 
ontológica própria do poder ser do homem, que passa ser pensado como ser-aí, 
ser-no-mundo. Nesta perspectiva, a compreensão se distingue da dimensão de 
atributo humano que permite a reconstrução de uma base comum de vivencias, 
revelando-se como elaboração co-constitutiva e originária da “relação” com o 
mundo que constitui o ser-aí. Vale, aqui, deixar claro que Gadamer aporta-se 
em tal perspectiva ao atribuir à compreensão uma dimensão originária, mas 
direciona seu interesse para o movimento da compreensão e da situação 
hermenêutica em sua especificidade. Desse modo, introduz a noção de horizonte 
compreensivo e revela a dinâmica que constitui o acontecimento da 
compreensão como interpenetração de dois horizontes que obedece às 
condições particulares de cada um dos horizontes que se interpenetram no jogo 
compreensivo. Finalmente, à guisa de conclusão, são consideradas ressonâncias 
da Hermenêutica Filosófica sobre as possibilidades compreensivas das 
narrativas em pesquisas qualitativas, que revelam-se como possibilidade dos 
interlocutores (pesquisado e colaborador) se disponibilizarem ao jogo 
compreensivo. 
 
Palavras-chave: Hermenêutica Filosófica; Compreensão; Narrativa. 
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Diálogo entre Gadamer, Benjamin e Serres no 
Caminhar da Pesquisa Fenomenológica Existencial 

 
Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto* 

Suely Emilia de Barros Santos 
Ellen Fernanda Gomes da Silva 

 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a pesquisa qualitativa de cunho 
fenomenológico existencial, atravessada pela hermenêutica filosófica de 
Gadamer num diálogo com a narrativa de Benjamin e com o pesquisador como 
viajante-mestiço de acordo com a compreensão de Serres. Pesquisar a partir da 
perspectiva heideggeriana fala do estar implicado, se dirigi para aquilo que se 
quer compreender, diz do modo de existir do humano, interroga o fenômeno e 
não vai ao fenômeno para confirmar teoricamente, mantém-se no 
estranhamento, não chega a uma conclusão, mas abre possibilidade para mais 
questionamentos. Esse modo de compreender a pesquisa se mostra num 
movimento, no qual o pesquisador vai cartografando seu trânsito em territórios 
que se revelam como espaços de investigação/intervenção. Nessa caminhada o 
pesquisador se coloca à disposição para que o outro imprima sua tatuagem, 
surgindo o pesquisador-viajante-mestiço, tatuado por histórias e 
acontecimentos narrados e vividos com-outros. Vale ressaltar que o modo de 
colher as histórias se dá pela via das narrativas, as quais de acordo com 
Benjamin, buscam a compreensão do sentido atribuído pelos narradores-
ouvintes à sua experiência. A partir das histórias acolhidas e colhidas, nossa 
pretensão será olhar para o modo como o pesquisador-viajante-mestiço pode 
tecer fios de entrelaçamentos nos quais estejam tatuadas as experiências 
narradas em um diálogo com a hermenêutica gadameriana, em especial os 
pontos assinalados pela tradição, a fusão de horizontes, a conversação e o jogo. 
 
Palavras-chave: Diálogo; Fenomenologia Existencial; Hermenêutica 
Filosófica; Cartografia. 
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A Hermenêutica Filosófica e a Compreensão de 
“Fusão de Horizontes” de Gadamer 

 

Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto* 

Danielle de Fatima da Cunha C. S. Leite 
Ana Paula Noriko Cimino*** 

 
A Hermenêutica Filosófica de Gadamer constitui-se numa epistemologia de 
pesquisa que privilegia uma análise compreensiva da ação humana. Gadamer, 
assim como Heidegger, concebe a compreensão em uma dimensão ontológica, 
mas volta-se para o movimento da compreensão e da situação hermenêutica em 
sua especificidade. Nesta direção, ressalta a “tradição” como fundamental ao 
processo do conhecimento, e não como algo externo do qual precisamos nos 
livrar para vermos o mundo corretamente. Para ele, todo conhecimento 
presume a existência de pressupostos que, ao serem colocados em xeque, 
possibilitam o próprio compreender. Nessa perspectiva, a interpretação implica 
um encontro de horizontes que abre o ser do homem para a possibilidade de 
rever e refletir suas tradições, que não são algo imutável e congelado no 
passado, mas que estão sempre em movimento contínuo de reivindicações do 
presente e do futuro, o que possibilita o “des-velamento” de novos horizontes 
compreensivos. Horizontes estes que se “re-velam” numa “fusão de horizontes”, 
e não como reprodução racional do discurso que o interprete pretende 
compreender. Ao introduzir a noção de horizonte compreensivo, reconhece que 
a compreensão comporta uma série de determinações prévias interdependentes 
para sua realização que se encontram inseridas no cerne de nossas 
possibilidades linguísticas. Neste aspecto, a Hermenêutica Filosófica 
compreende que todo conhecimento (interpretação) se dá num jogo 
compreensivo, que privilegia, pelo menos, dois horizontes: o horizonte inerente 
à coisa/ação a ser compreendida; e o horizonte próprio àquilo que se busca 
compreender. Sendo a compreensão uma interpenetração de horizontes, e não a 
sobreposição de um sobre o outro. 
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SIMPÓSIO 2 - A REFLEXÃO E A AÇÃO VISTAS A 
PARTIR DE PRÁTICAS PSICO-EDUCATIVAS 

 

O Psicólogo em Meio Forense: Possibilidades de 
Reflexão e Ação Ético-Política 

 
Sashenka Meza Mosqueira* 

 
A despeito da vigência do ECA (1990) convive-se com resquícios do pensamento 
do Código de Menores. Na esfera judiciária que atende adolescentes infratores a 
transição da concepção de criança-adolescente como objeto de intervenção do 
Estado para a de sujeitos de direitos ocorre com marcadas dificuldades. A 
interlocução Psicologia-Direito acontece no lastro de sua associação histórica a 
processos de controle/normatização social. Esta pesquisa objetivou 
compreender a ação do psicólogo em fórum que julga processos de adolescentes 
internos A Analítica do Sentido, articulação metodológica fenomenológica 
existencial proposta a partir de Heidegger e Arendt, norteou os modos de 
interrogar o que se buscava conhecer e compreender. Entrevistas, visitas ao 
Fórum e consultas a processos, revelaram a ação do psicólogo, por 
apresentarem o acontecimento do fenômeno: o agir cotidiano de operadores do 
direito e psicólogos com adolescentes infratores. A partir da condição de ser-no-
mundo, de ser coexistência, revelaram-se para reflexão os modos de ser 
coletivos que agem, reagem e co-constituem a temática da ação dos psicólogos 
forenses que avaliam adolescentes. Os resultados mostram: jovens alvos de 
aplicação da lei e, simultaneamente, excluídos da condição de sujeitos de 
direitos, aproximando-os da condição de vida nua; produção de demanda 
específica de avaliação psicológica de adolescentes nas Varas Especiais da 
Infância e Juventude que restringe a atuação das psicólogas da Equipe Técnica 
do Juízo (ETJ) à produção de laudos como subsídios técnicos para decisões 
judiciais (suspensão/manutenção internação). A ETJ apresentou críticas à 
própria atuação, questionando a viabilidade de uma ação ético-política distinta 
do proceder burocrático ao qual sentem-se aprisionadas. A restrição do agir 
profissional e as represálias sofridas quando empreendidas iniciativas de 
transformação aproximam algumas das profissionais entrevistadas da condição 
de vida nua testemunhada na experiência dos adolescentes 
 
Palavras-chave: Adolescentes em Conflito com a Lei; Avaliação Psicológica; 
Psicologia Forense; Fenomenologia Existencial. 
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Atenção Psicológica em Comunidade Terapêutica: 
Dialogia, Reinserção Social e Resgate de Cidadania 

 
Tatiana Benevides Magalhães Braga  

 
Problematizando o sentido originário de comunidade terapêutica como 
promoção dialogia, esta pesquisa interventiva investigou, através de diários de 
bordo, um projeto de atenção psicológica em comunidade terapêutica para 
recuperação de usuários de álcool e outras drogas. A práxis psicológica baseou a 
intervenção na promoção de espaços de compartilhamento e compreensão da 
experiência, por meio de grupos de atenção psicológica, plantão psicológico, 
reuniões de trabalho, oficinas de recursos expressivos, acompanhamento 
terapêutico e supervisão de apoio psicológico. Os grupos de atenção psicológica 
e o plantão psicológico abordam a trajetória e o sentido da dependência, do 
tratamento e das relações com outros, buscando novas possibilidades para o 
projeto existencial. As reuniões de trabalho consistem em assembleias de gestão 
participativa da instituição, mediadas por psicólogos para permitir a elaboração 
de consensos. As oficinas de recursos expressivos buscam construir alternativas 
de reinserção social junto aos usuários. Tais espaços direcionam o 
acompanhamento terapêutico, em que o usuário visita o meio aberto 
juntamente com psicólogos para inserir-se em atividades de seu interesse e 
reconstruir meios básicos de vida (habitação, documentação, emprego, 
escolarização etc.). As supervisões de apoio psicológico direcionam-se à reflexão 
sobre a práxis de atuantes na instituição. No percurso interventivo, percebem-se 
dificuldades de ressignificação e democratização das relações, tanto de internos 
quanto de outros atuantes na instituição. Nesse sentido, emerge o caráter 
terapêutico da promoção da cidadania enquanto espaço de fala e escuta: o 
compartilhamento da experiência e a discussão de seu sentido simultaneamente 
ampliam para outras interpretações e redirecionam a relação com outros. 
 
Palavras-chave: Comunidade Terapêutica; Dialogia; Atenção Psicológica; 
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A Reflexão e a Ação Vistas a Partir de Práticas 
Psicoeducativas 

 
Simone Dalla Barba Walckoff Calil 

Heloisa Szymanski*  
 
A apresentação aborda uma pesquisa que investigou três práticas 
psicoeducativas: o plantão psicoeducativo, o encontro reflexivo e a entrevista 
reflexiva. Essas práticas foram elaboradas e utilizadas em pesquisas 
interventivas realizadas em uma mesma comunidade há mais de dezoito anos, 
pelo Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional à 
Família, Escola e Comunidade (Ecofam), do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Educação da PUC-SP.  Realizaram-se leituras dos relatos dos 
procedimentos utilizados durante o período de 2004 a 2006, buscando 
compreender como essas práticas se apresentavam e quais as consequências 
para os que dela participaram. A pesquisa tinha como pano de fundo a 
interrogação a respeito da possibilidade de convocação para a ação dessas 
intervenções, à luz do pensamento de Hannah Arendt. A análise dos relatos e as 
reflexões trazidas por Hannah Arendt sugerem a necessidade de uma 
relativização do pensamento concernente ao fim último das intervenções 
realizadas na comunidade, qual seja a ação: essa é aqui compreendida, segundo 
Arendt, como a iniciação de um novo movimento. A faculdade humana do 
querer e do julgar, além da condição humana de co-autoria da existência 
aparecem como igualmente importantes no que se refere à interrupção da 
biografia e a inauguração de algo novo. 
 
Palavras-chave: Prática Psicológica; Hannah Arendt; Reflexão e Ação. 
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SIMPÓSIO 3 - AÇÃO CLÍNICA E O SOFRIMENTO 
HUMANO NA ERA DA TÉCNICA 

 

Saúde e Sofrimento: Possibilidades Compreensivas 
da Fenomenologia Existencial ao Modo de Heidegger 

 
Ana Maria de Santana* 

Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto** 
 

Em saúde, nota-se o realce em práticas que cultivam arte de curar doenças em 
detrimento da arte de cuidar. Esta última solicita atenção às dimensões de estar 
no mundo com outros, exercendo possibilidades. Saúde remete ao modo pelo 
qual as pessoas se relacionam em vida, tem caráter singular, histórico e político. 
O objetivo do presente trabalho é questionar o conceito metafísico de saúde e 
propor uma compreensão que acolha o sofrimento existencial de quem adoece a 
partir do diálogo com o pensamento heideggeriano. Para tanto questiona as 
práticas clínicas atuais em saúde humana que cultivam procedimentos de curar 
doenças com ênfase na atitude de manipulação, controle e objetivação do 
sofrimento humano. Nesta vista, a hermenêutica filosófica de Heidegger e 
Gadamer pode propiciar um espaço de diálogo que enseje respostas à questão - 
o que é a saúde? - com realce para o movimento compreensivo da vida, uma vez 
que sinaliza o que está sombreadamente esquecido na racionalidade cartesiana 
do modelo biomédico das práticas clinicas. A ontologia do Dasein, desenvolvida 
por Heidegger, recoloca a questão da existência humana, compreendida como 
possibilidade de existir, implicada no poder-ser. Partindo desta compreensão, 
podemos ousar pensar a saúde como disposição afetiva de abertura às 
possibilidades de diversos modos de ser, inclusive diante da impossibilidade de 
qualquer possibilidade – a morte. Morte compreendida como dimensão da vida 
que, quando antecipada, abre-se para modos de existir diante da dor e do 
sofrimento, enquanto dimensões constitutivas do Dasein. 
 
Palavras-chave: Saúde; Perspectiva Fenomenológica Existencial; Sofrimento 
Humano. 
 
* Docente da UPE do Curso de Psicologia, exercendo Pesquisa, Ensino e Extensão no 
âmbito das Práticas Psicológicas em Saúde Pública. Doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica da Unicap/Pe; 
**Universidade Católica de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica, Recife, PE, Brasil. E-mail: carmemluciabarreto@hotmail.com. 
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A Hegemonia da Técnica Moderna e a Crítica 

Heideggeriana 

 
Mércia Gomes da Silva* 

Maria J. H. de Aquino Oliveira** 
 
O objetivo deste trabalho é refletir acerca da crítica, apontada por Heidegger, à 
hegemonia do pensamento técnico-científico moderno, última expressão do 
paradigma metafísico. Voltado para a presentidade dos entes, tal modo de 
pensar esqueceu a diferença ontológica entre os planos do ente e do Ser que, 
estreitado apenas ao âmbito da razão, foi objetificado na modernidade e na 
atualidade transformado em mercadoria. Determinado e requisitado pelo modo 
de desabrigar da essência da técnica, o homem moderno é convocado para 
transmutar a essência e destinação do homem que, de “guardião do Ser”, deixa 
de projetar-se sobre suas possibilidades, escapando do cuidar de si, assumindo, 
cada vez mais, o modo impróprio de viver enredado pela norma social, ou seja, 
torna-se, também, uma matéria-prima a ser consumida no desgaste universal 
do ente. Tal fenômeno, no qual o homem desresponsabiliza-se de sua tarefa de 
ser si próprio, passando a viver sua existência como os próprios objetos que 
manipula, ou seja, como um ente intramundano ao qual já está dado o sentido, 
o coloca frente à atitude de fuga ao mistério que é ser-no-mundo, enquanto 
poder-ser constante. Desse modo, afasta-se da possibilidade de refletir sobre a 
perda do enraizamento de nossa época, condição indispensável para alertar 
sobre o perigo do pensar calculante, derivado da técnica, ser considerado como 
“único” modo de pensar admitido no momento atual. Para finalizar, aponta para 
a necessidade de outro modo de pensar – o pensamento meditante – que 
poderia ajudar ao homem situar-se e refletir sobre o nosso momento 
contemporâneo de desenraizamento, compreendido por Heidegger como 
ausência de pensamento e de linguagem 
  
Palavras-chave: Técnica; Metafísica; Pensamento Calculante; Pensamento 
Meditante. 
 
*e-mail: merciags@gmail.com; 
**e-mail: m.heraclio@gmail.com. 
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A Ação Clinica e o Sofrimento Humano na Era da 
Técnica 

 
Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto* 

Ana Maria de Santana 
Mercia Gomes da Silva 
Maria José Heraclio** 

 
O presente trabalho objetiva pensar a ação clínica desvinculada do domínio da 
técnica, fenômeno essencial da ciência moderna. Nessa direção busca refletir 
sobre as demandas e o sofrimento do homem contemporâneo acossado pelo 
controle tecnológico da vida biológica e social, pela intensificação da violência 
cotidiana, pela destruição da natureza. Para tanto, reflete a condição de 
exposição da vida humana a toda sorte de riscos na modernidade técnico 
cientifica e assinala a dinâmica de valorização da vida acompanhada por uma 
atitude de depreciação e descarte da própria vida. Em um primeiro momento, 
questiona o fazer psicológico mediado por representações diagnósticas e por 
intervenções prescritivas e técnicas com procedimentos determinados a atingir 
um único fim – a cura dos sintomas, visando à manipulação, o controle e a 
objetivação do sofrimento humano. Em um segundo momento, ressalta a crítica 
apontada por Heidegger à hegemonia do pensamento técnico científico, com 
realce para a postura intervencionista da técnica moderna voltada, cada vez 
mais, para as possibilidades de produção, reprodução e até destruição do 
homem e da natureza. Finalmente, à guisa de conclusão, busca abrir brechas 
para um modo de pensar que possa favorecer a constituição “existencial” da 
ação clinica que, ao escapar do modelo de pesquisa cientifica tradicional, possa 
apontar para novas possibilidades de tematização dos fenômenos psicológicos e 
da própria ação clínica. 
 
Palavras-chave: Ação Clínica; Fenomenologia Existencial; Sofrimento 
Humano; Técnica Moderna. 
 
 
*Universidade Católica de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
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*Doutora em Psicologia Clínica pela USP, Professora adjunta da UNICAP, 
Coordenadora e professora do Programa de Pós-graduação em psicologia Clínica da 
UNICAP, Coordenadora do laboratório de Psicologia Clínica Fenomenológica 
Existencial da UNICAP-LACLIFE. 
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SIMPÓSIO 4 - PRÁTICAS CLÍNICAS E 
EDUCACIONAIS NA PERSPECTIVA 

FENOMENOLÓGICA: A FORMAÇÃO EM FOCO 
 

Contribuições do Pensamento Fenomenológico-
Existencial Para as Práticas Psicoeducativas: o 

Estágio em Foco 
 

Luciana Szymanski  
 
O presente trabalho pretende discutir a atuação de alunos do curso de psicologia 
da PUC-SP em instituições educacionais e comunidades no âmbito dos estágios 
de quarto e quinto anos, quando há uma inserção mais sistemática do estudante 
no contexto da prática. A reflexão sobre essa prática se dará a partir da postura 
crítica do pensamento fenomenológico-existencial, que permite a superação do 
modo dicotômico de se interpretar os fenômenos, abrindo novos horizontes na 
compreensão da realidade e da verdade. Entende-se por práticas 
psicoeducativas um trabalho de atenção junto a famílias, grupos comunitários e 
instituições que se desenvolve desde 1993 no Grupo ECOFAM - Grupo de 
Pesquisa em Práticas Psicoeducativas e Atenção Psicoeducacional a Escola, 
Família e Comunidade (Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: 
Psicologia da Educação, da PUC-SP); envolve várias ações reflexivas e desdobra-
se em estágios e pesquisas. O foco deste trabalho é o estágio acadêmico e sua 
articulação com a atitude fenomenológica a partir da análise de ações que se 
localizam em um território fronteiriço entre a psicologia e a educação. Pretende-
se pensar sobre a formação acadêmica e a possibilidade de se edificar um 
conhecimento específico em relação ao cotidiano de instituições educacionais e 
comunidades (famílias e grupos) que privilegia a postura reflexiva, dialógica e 
de abertura em relação àquilo que aparece, lembrando sempre que o que surge é 
novo, singular e único. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia-Existencial; Práticas Psicoeducativas; 
Estágio Acadêmico; Instituições; Comunidade. 
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A Perspectiva Fenomenológica na Atuação do 
Estudante de Psicologia nas Instituições 

Educacionais 
 

Fabiola Freire Saraiva de Melo* 
 
Esse trabalho visa apresentar algumas experiências de estágio realizadas, sob 
minha supervisão, por alunos do quarto ano do curso de psicologia em 
instituições educacionais, e, refletir sobre as contribuições do pensamento 
fenomenológico para a atuação do psicólogo nesses contextos. As ações 
realizadas têm sido, principalmente, as oficinas psicoeducativas e as 
assembleias escolares. Tais atividades vão ao encontro dos pedidos feitos pelas 
escolas e instituições de contra turno escolar que demandam por trabalhos de 
formação com seus professores e alunos. Essa solicitação é transformada em um 
modo de agir pautado na atitude fenomenológica, isto é, na proposição dessas 
práticas que privilegiam a troca de experiências, a multiplicidade de olhares e o 
aprendizado de valores relacionados a um modo de ser com o outro de 
cooperação e respeito. Esses encontros dão voz aos alunos e professores e 
promovem um espaço de reflexão no cotidiano escolar e contribuem para a 
construção de um espaço democrático inédito nas experiências das escolas em 
que as temos realizado. A postura dos estagiários que conduzem os grupos é de 
busca por manterem-se em abertura para o que está sendo dito de modo a não 
julgar, recriminar ou avaliar o que aparece e sim de potencializar a reflexão das 
narrativas trazidas. Assim, nos colocamos em acordo com a “atitude 
fenomenológica” e exercitamos a “suspensão fenomenológica” no modo de 
conduzir tais encontros. Cabe destacar o modo de subsidiar o estagiário, no 
momento da supervisão, que busca nessa postura ensinar o exercício do olhar 
fenomenológico. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia; Psicologia; Educação; Assembleia Escolar; 
Oficinas Psicoeducativas. 
 
*Doutora em Psicologia da Educação, professora do curso de psicologia da PUC/SP; 
fabiolafreire12@gmail.com. 
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Reflexões sobre a Experiência Clínica de Alunos do 
Segundo Ano de Psicologia 

 
Simone Dalla Barba Walckoff Calil 

Henriette Tognetti Penha Morato 
 
O Laboratório Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia 
(LEFE), do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, tem como um 
de seus objetivos ser um lugar de formação de alunos de graduação em 
Psicologia. Além disso, visa o atendimento gratuito à comunidade que necessita 
de atenção psicológica, ao mesmo tempo em que realiza estudos na direção da 
constituição de modos de prática que atendam a demanda da população. Esses 
três pontos: formação profissional, produção de conhecimento sobre a prática 
psicológica e o atendimento à população, estão imbricados. Isso porque, o 
Laboratório parte da premissa de que a produção de conhecimento acontece a 
partir da tensão entre teoria e prática e por essa razão considera que a formação 
do profissional psicólogo não pode basear-se em um acúmulo de preceitos 
teóricos. Diante disso, o LEFE oferece estágios para atendimento em Plantão 
Psicológico em diversas instituições para alunos de Psicologia de diferentes 
períodos, entre eles, do segundo período do curso de graduação. Essa 
experiência, ainda recente, tem demonstrado o quanto a aprendizagem 
vinculada à prática e à teoria torna-se profícua em diversos aspectos, entre eles, 
no caso da formação clínica do profissional psicólogo. Para dar suporte a essa 
experiência muitos cuidados são tomados, como a presença de um supervisor de 
campo, o atendimento em dupla (sendo o parceiro um plantonista mais 
experiente) e a frequência do aluno em uma disciplina introdutória sobre o 
Plantão Psicológico. Esse trabalho versa sobre essa experiência, as reflexões que 
a sustentam e que dela emergem. 
 
Palavras-chave: Formação do Psicólogo; Aprendizagem Significativa; 
Produção de Conhecimento. 
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SIMPÓSIO 5 - CONSCIÊNCIA E CUIDADO: O 
CUIDADO NOÉTICO DE VIKTOR FRANKL COMO 

ANÁLISE EXISTENCIAL 
 

Análise Existencial como Explicação da Existência 
Pessoal: um Estudo Cartográfico do Espiritismo 

 
Allyde Amorim Penalva Marques* 

 
As discussões a respeito de religião e saúde mental vêm ganhando espaço no 
meio científico. Pesquisas apontam correlações positivas entre prática religiosa 
e a melhora de quadros depressivos, transtornos de ansiedade, diminuição do 
uso de álcool e sustentação de um estado de bem estar psicológico. Assim, o 
presente trabalho visa cartografar a experiência de tratamento no espiritismo. A 
pesquisa é de natureza qualitativa na perspectiva fenomenológica existencial. 
Como instrumentos são utilizados a entrevista semiestruturada e o diário de 
campo. Serão entrevistados 10 sujeitos participantes. Estes estão em 
acompanhamento no Hospital Espiritual Patrícia Bacelar (HEPB), não sendo 
feita distinção de gênero ou de motivo quanto à procura do tratamento. A 
fundamentação teórica dá-se a partir de Viktor Frankl, particularmente nas 
concepções de: análise existencial, espiritualidade e suprassentido. Cabe 
ressaltar que o termo espiritualidade em Frankl vem da tradução alemã do 
vocábulo Geist, que significa mente ou alma sem referências à religião ou ao 
sobrenatural. Nossos resultados parciais apontam para relevância do logos, 
fazendo-se imprescindível compreender os efeitos advindos da fé religiosa, 
profundamente arraigada em nossa cultura, como um desdobramento possível 
dos recursos espirituais propriamente humanos. Tem sido possível observar 
uma eminente busca por “outro cuidado” que não apenas o médico, bem como o 
uso de recursos religiosos como complementares à prática médica. Nesse 
contexto, a responsabilização do indivíduo por seu autocuidado enquanto 
autotranscedência tem se mostrado fundamental na adesão ao tratamento. 
 
Palavras-chave: Religião; Suprassentido; Tratamento; Cuidado; Logos. 
 
*Psicóloga Graduada pela Faculdade Integrada de Recife - FIR. Mestranda em 
Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. Psicóloga do 
CAPS Álcool e Drogas Campo Verde em Camaragibe/PE. 
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Análise Existencial como Terapia de Neuroses 
Coletivas em Agentes de Segurança Pública 

 
Wellington Martins de Lira*  

 
Insegurança e violência são temas do cotidiano brasileiro, direcionando olhares 
- da sociedade, da mídia e da academia – às instituições de segurança pública e 
seus agentes. Estes oscilam entre heróis e vilões. Partindo do marco teórico 
proposto por Victor Frankl na “análise existencial como terapia de neuroses 
coletivas”, o presente estudo teve como objetivo geral compreender/investigar o 
sentido da experiência de ser agente de segurança pública pertencendo a uma 
instituição em crise e inserido num mundo em conflito de valores. O método de 
pesquisa foi o qualitativo, utilizando a entrevista semi dirigida, com a 
participação de doze agentes de segurança pública do Estado de Pernambuco. 
Os dados coletados foram interpretados à luz da abordagem compreensiva e da 
análise de conteúdo. Os resultados apontaram para um sentido ambíguo da 
experiência profissional desses agentes, marcada pela insegurança emocional, 
pela angústia e por sinais e sintomas de neuroses coletivas, associadas ao vazio 
de sentido da própria ação e ao conflito de valores. Como síntese da discussão 
dos resultados, ficou a consideração de que os quatro sintomas das neuroses 
coletivas, referidos por Frankl, (atitude de provisoriedade, atitude fatalista, 
modo de pensar coletivista e fanatismo) podem contribuir para que esses 
agentes reelaborem o sentido de suas práticas e possibilitar outra perspectiva no 
campo da psicologia do trabalho. 
 
Palavras-chave: Neuroses Coletivas; Segurança Pública; Psicologia do 
Trabalho; Ação; Psicológica Clínica. 
 
  



68 
 

       

A Clínica Noética como Análise Existencial 
 

Marcus Tulio Caldas* 
 

Frankl ao pensar seu modelo de clínica, preocupado com o que chamava de 
novo niilismo, o reducionismo, propôs fundamentá-lo ontologicamente, 
desenvolvendo assim um modelo antropológico integrativo. A partir da 
dimensão espiritual que no autor não apresenta conotações místicas ou 
religiosas e sim fundamento do humano em suas concepções de vontade de 
sentido, liberdade de sentido e responsabilidade constrói sua clínica noética. O 
objetivo desse trabalho é apresentar a clínica proposta por Frankl por ele 
chamada Noética, e seus fundamentos na Análise Existencial. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica. A aproximação dos textos examinados se 
fez através da hermenêutica filosófica de Gadamer com sua proposta dialógica 
de fusão de horizontes.  Os resultados mostram que o autor considerava a 
Clínica Noética e Análise Existencial como intimamente relacionadas. Suas 
concepções de autotranscedência e autodistanciamento, embora a princípio 
pareçam exageradamente pragmáticos, a um novo exame mostram desdobrar-
se em ricos entrelaçamentos entre espiritualidade e cognição. Igualmente, suas 
“técnicas” criticadas como behavioristas, apontam para uma fertilização do 
comportamento pela espiritualidade. Chama atenção a admirável capacidade do 
autor de utilizar o humor como ferramenta terapêutica. Concluindo, pensamos 
que por sua elaboração complexa e sofisticada, apesar da aparente simplicidade, 
a obra de Frankl deve ser constantemente revisitada como fonte de 
enriquecimento da prática clínica e de nossa visão de homem. 
 
Palavras-chave: Espiritualidade; Comportamento; Sentido; 
Responsabilidade; Ontologia. 
 
*Médico Psiquiatra da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco; Doutor 
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SIMPÓSIO 6 - CAMINHO PARA UMA PESQUISA 
FENOMENOLÓGICA, PLANTÃO PSICOLÓGICO E 
O SENTIDO INTERVENÇÃO DO LEFE (IP/USP) 

 

Plantão Psicológico: uma Experiência Acadêmica e 
Profissional 

 
Ronny Francy Campos* 

Henriette Tognetti Penha Morato 
Vitor Sampaio 

Simone Dalla Barba Walckoff Calil 
 
Pretendemos apresentar aqui a concepção e organização do projeto de 
Atendimento Psicológico em Plantão (APP) proposto pelo Laboratório de 
Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia (LEFE/USP). 
Este trabalho versa sobre uma experiência de atendimento em psicologia que, 
desde 2007, vem contemplando o ensino, a pesquisa e, simultaneamente, presta 
serviços de atendimento à comunidade e instituições públicas. O presente 
projeto estabelece-se a partir da concepção de clínica ampliada, que visa uma 
redefinição do objeto, do objetivo e dos meios de trabalho da assistência 
individual e/ou familiar. Tal proposta visa superar a clínica tradicional, em 
especial a clínica psicoterapêutica, que tem como objeto o cuidado psicológico 
pela compreensão de teorias de personalidade e/ou da psicopatologia. Concebe-
se como objetivo construir um trabalho clínico e social de base fenomenológica 
existencial para proporcionar a invenção de dispositivos e intervenção que 
procurem ir além das atividades psicoterápicas stricto sensu. Procuramos com 
isso contribuir para a socialização da psicologia indicando outras possibilidades 
para a formação de psicólogos brasileiros. Enfim, queremos refletir (e discutir) 
essa proposta de formação acadêmica e profissional, a partir das experiências de 
estagiários e supervisores de projetos de Plantão Psicológico em Instituições, 
que acreditamos ser bastante pertinente aos desafios atuais para psicólogos na 
saúde e educação no Brasil. 
 
Palavras-chave: Formação em Psicologia; Atendimento Psicológico; Plantão 
Psicológico. 
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Indicações de Caminho Para uma Pesquisa 
Fenomenológica 

 
Vitor Sampaio* 

 
Este trabalho busca refletir sobre uma proposta de metodologia fenomenológica 
na pesquisa e na clínica, através de um projeto já realizado. O trabalho se divide 
em duas partes: primeiro apresenta-se a proposta de um possível método para, 
na sequência, refletir como esta proposta se revela na prática clínica na 
perspectiva fenomenológica. Ao invés de ter a pretensão de se apresentar como 
uma proposta fechada e definida, ou uma técnica que prescreveria o modo 
“correto” fenomenológico de pesquisar, portanto como uma única possibilidade 
existente para uma pesquisa fenomenológica, o trabalho trata de uma 
possibilidade de pesquisa que surge no pesquisar. Fundamenta-se esta 
possibilidade na Ontologia de Martin Heidegger, mostrando-a como um modo 
possível de conhecer pertencente ao ser-no-mundo do Dasein. Heidegger rejeita 
a noção de método, ou seja, um conjunto de técnicas já sabidas a ser aplicada 
sobre o que se quer conhecer e pensa metodologia em seu sentido fundamental, 
ou seja, metodologia seria um “caminho para; caminho em direção a”, que deve 
ser construído na medida em que se aproxima e conhece o fenômeno. Tendo 
como base tal fundamentação de “indicação de caminho”, a possibilidade 
metodológica discutida aqui aborda o próprio trajeto percorrido pelo 
pesquisador, considerando seu caminhar em uma pesquisa como um modo 
possível de seu ser-no-mundo, o que inclui suas experiências e 
experimentações. O caminho traçado por um pesquisador só o pode ser feito na 
medida em que é caminhado, por não ser previamente conhecido, mas dizer 
respeito ao horizonte de realização do existir humano. Por esta mesma razão, 
este mesmo trabalho só pode ser constituído na medida em que foi trilhado, e a 
possibilidade metodológica aqui apresentada foi construída na medida deste 
pesquisar. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia Existencial; Pesquisa em Fenomenologia; 
Martin Heidegger; Prática Psicológica. 
 
*Psicólogo e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professor de Fenomenologia na 
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O Sentido Intervenção do LEFE/IPUSP Visto Através 
da Análise Biográfico-Existencial 

 
Simone Dalla Barba Walckoff Calil 

Henriette Tognetti Penha Morato 
 
Essa pesquisa de pós-doutorado é fruto da participação em um grupo de estudos 
com a Profa. Dra. Dulce Critelli (PUC-SP) a respeito das possibilidades da 
análise da biografia, bem como do aprofundamento de meus estudos das obras 
de Hannah Arendt. Essas experiências apontaram para a constituição da 
biografia, por meio da narrativa, como uma possibilidade de metodologia de 
investigação. Essa metodologia foi utilizada na investigação do sentido da 
prática do Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 
Psicologia (LEFE-IPUSP). Assim, esse trabalho apresentará a pesquisa realizada 
e ao mesmo tempo explicitará essa primeira tentativa de trabalhar com esse 
método de investigação. Através dele desvelou-se que LEFE se dispõe a 
constituir sua intervenção, por meio da abertura no encontro com o outro. É por 
meio do olhar clínico, que permite estar diante do inesperado e se dispor a ele, 
que acontece a prática. A promessa de ser leal a esse propósito de abertura 
explicita seu comprometimento político no respeito ao outro na busca pela 
constituição de uma Psicologia pautada na condição humana de pluralidade-
singularidade. Por fim, a análise biográfica-existencial se mostrou uma profícua 
metodologia de pesquisa, em especial em no que se refere à interrogação do 
sentido, podendo ser utilizada não somente para estudos de biografias pessoais, 
mas também de grupos e instituições. 
 
Palavras-chave: Pesquisa em Fenomenologia; Prática Psicológica; Hannah 
Arendt; Psicologia. 
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SIMPÓSIO 7 - CUIDAR, DO CORPORAL AO 
NOÉTICO: A CLÍNICA NOÉTICA DE FRANKL 

COMO LOGOTERAPIA 
 

O Adoecer a Partir da Perspectiva de Pessoas 
Hospitalizadas: Encontro de Sentidos 

 
Aline Agustinho da Silva* 

 
Sendo um fenômeno que permeia o existir, o adoecer se torna alvo de reflexões 
a partir das mais diferentes abordagens. Enquanto experiência do humano 
possui caráter científico, mas principalmente singular. Para além dos modelos 
causais que parecem não permitir qualquer tipo de escolha por parte daquele 
que vivencia sua patologia temos na perspectiva de Viktor Frankl, psiquiatra 
austríaco, a consideração do modo pelo qual o ser responde aos 
questionamentos realizados pela vida. A partir de conceitos como o de valores 
de atitude, Frankl descreve a capacidade do homem de encontrar um sentido 
para o seu sofrimento, almejando transformar uma tragédia pessoal, como a 
vivência do adoecer; por exemplo, em experiência de sentido. O objetivo do 
presente trabalho é compreender o adoecer pela perspectiva de pessoas 
hospitalizadas que são capazes de encontrar sentidos no que diz respeito às suas 
vivências de enfermidade. A pesquisa será de cunho qualitativo e se realizará em 
Hospital-Escola da cidade de Recife-PE, nas enfermarias de Oncologia. A 
amostra será constituída por colaboradores de ambos os sexos, a partir dos 18 
anos de idade, que estejam hospitalizados. Será feito uso de entrevista 
semiestruturada e diário de campo para o registro das impressões. Atuando 
como psicóloga na Instituição, a pesquisadora tem encontrado na narrativa dos 
pacientes a vivificação dos valores de atitude trazidos pela teoria frankliana, 
através do adoecer como transformador à medida que favorece o encontro de 
sentidos frente à imutabilidade de situações extremas, pelo qual se dá a 
autotranscedência. 
 
Palavras-chave: Psicologia; Doença; Hospitalização; Valores De Atitude; 
Autotranscedência. 
 
*Psicóloga graduada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), residência em 
psicologia clínica e hospitalar pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, 
psicóloga do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e Real 
Hospital Português de Beneficência em Pernambuco (RHP). Mestranda em Psicologia 
Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) na linha de pesquisa 
Práticas Psicológicas em Instituições. 
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Do Sôma ao Noûs: Assistência Médica Espiritual e 
Terapia de Neuroses Noogênicas 

 
Maria Eugênia Calheiros de Lima 

 
O neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, criador da Terceira Escola 
Psicoterápica de Viena, concebeu modos de cuidar que abrangem desde o 
acolhimento pessoal à atenção social. Como Análise Existencial ou como 
Logoterapia, caracterizam-se pela extensão do cuidado à dimensão espiritual do 
homem enquanto dimensão noética (do grego noétós “razão”, “inteligência”, 
“espírito”), distinta de concepções místico-religiosas. A Assistência Médica 
Espiritual e a Terapia de Neuroses Noogênicas são modalidades logoterápicas 
pelas quais psicólogos e médicos de diversas formações e especialidades podem 
responder às demandas por cuidado advindas do vazio de sentido existencial 
dos dias atuais. O principal objetivo deste estudo foi esclarecer os fundamentos 
de tais modalidades de cuidado e as suas possibilidades na práxis clínica atual. 
Optou-se pela metodologia qualitativa, de caráter teórico e cunho 
fenomenológico existencial, através de pesquisa bibliográfica que envolveu as 
obras de Frankl, de suas principais fontes e colaboradores diretos. Lançou-se 
mão da Hermenêutica Filosófica de Gadamer para subsidiar o diálogo entre a 
teoria frankliana e as questões levantadas pelos pesquisadores - acerca da 
atualidade e da propriedade de tais modos de cuidado – e da Analítica do 
Sentido de Dulce Critelli para a interpretação dos dados. O trabalho revelou a 
importância da proposta frankliana no trato das questões relativas ao vazio de 
sentido como gênese do sofrimento noético e de suas manifestações clínicas, 
assim como sua exequibilidade nos fazeres clínicos contemporâneos. Espera-se 
colaborar para a construção interdisciplinar de uma clínica mais sensível e 
abrangente, integralmente aberta ao sentido do sofrimento e capaz de subsidiar 
formas inovadoras de cuidar. 
 
Palavras-chave: Análise Existencial; Logoterapia; Assistência Médica 
Espiritual; Neuroses Noogênicas; Sofrimento Noético. 
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A Logoterapia Como Terapia Inespecífica: Proposta 
de uma Clínica Ampliada pelo Sentido 

 
Marcus Tulio Caldas* 

 
A Logoterapia, desenvolvida por Viktor Frankl, tem um evidente caráter 
integrativo, apesar de suas especificidades. A partir de suas concepções de 
vontade de sentido, liberdade de sentido e responsabilidade, entendidas em sua 
condição ontológica e não subjetivista, aponta para a possibilidade de uma 
clínica ampliada disposta ao diálogo com outras escolas psicoterápicas. O autor 
a partir das obras de Scheler considera a compreensão da espiritualidade, 
tomada como fundamento do humano e, não como comumente se considera 
associada a experiências místicas e/ou religiosas, como possível contribuição a 
reflexão sobre o homem que de diferentes lugares realizam as diversas escolas 
psicoterápicas. O objetivo desse trabalho é apresentar a Logoterapia, em sua 
modalidade inespecífica, como terapia complementar. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica. A aproximação dos textos examinados se fez através 
da hermenêutica filosófica de Gadamer com sua proposta dialógica de fusão de 
horizontes.  Os resultados apontam para a compreensão dos transtornos 
neuróticos como círculos neuróticos, que crescem em direção a um vazio 
existencial. As “técnicas” de derreflexão e intenção paradoxal desenvolvidas por 
Frankl em atenção aos diversos quadros neuróticos, independente de sua 
etiologia, podem se associar sem incompatibilidade teórica e/ou instrumental a 
outras modalidades de clínica. Concluindo, considerando a importância da 
dimensão espiritual humana e suas relações com o psicofísico, a Logoterapia 
pode potencializar o efeito terapêutico de outras psicoterapias, trazendo ao 
campo da clínica a força e a dignidade da espiritualidade. 
 
Palavras-chave: Espiritualidade; Terapia Complementar; Psicoterapia; Vazio 
Existencial. 
 
*Médico Psiquiatra da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco; Doutor em 
Psicologia pela Universidade de Deusto - Espanha; Professor Adjunto III da graduação 
e da pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP. 
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SIMPÓSIO 8 - FENOMENOLOGIA DO 
SOFRIMENTO PSÍQUICO 

 

Intervenções Musicoterápicas no Sofrimento 
Psíquico Grave: um Estudo Fenomenológico  

 
Mariana Cardoso Puchivailo* 

Adriano Furtado Holanda 
 
Esta é uma pesquisa em andamento de Mestrado em Psicologia pela 
Universidade Federal do Paraná. O trabalho tem por objetivo investigar as 
repercussões clínicas, apresentadas por sujeitos em sofrimento psíquico grave, 
frente a intervenções musicoterápicas. Trata-se de um estudo fenomenológico 
quali-quantitativo com 10 à 18 sujeitos portadores de transtornos mentais 
graves. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Paraná, CAAE: 13502213.6.0000.0102, e pelo Comitê 
de Ética da Prefeitura de Curitiba – Instituição coparticipante, prot.21/2013. A 
pesquisa está sendo realizada no CAPS III Bigorrilho. Foram realizadas 
entrevistas iniciais individuais para compreensão da relação dos sujeitos de 
pesquisa com a música, e a aplicação da Escala de Afetos Positivos e Afetos 
Negativos (PANAS), que será utilizada como instrumento de avaliação de 
possíveis mudanças nos Afetos Positivos e Negativos dos participantes após as 
sessões de Musicoterapia. Estão sendo realizadas sessões de Musicoterapia em 
grupo, gravadas em áudio. Elas terão duração de 3 meses (aproximadamente 22 
sessões).  Ao final de cada sessão é pedido aos participantes 
escrevam/desenhem algo que represente o que leva consigo da sessão e que 
escolha um momento musical (música, trecho de canção, instrumento, tipos de 
interação proporcionadas através da música) significativo da sessão. Após as 22 
sessões será realizada uma entrevista final e uma nova aplicação da Escala 
PANAS. Como procedimento de análise dos dados será utilizada para as sessões 
a microanálise fenomenológica em Musicoterapia, para as entrevistas a análise 
fenomenológica de Giorgi e para os dados da Escala PANAS uma análise 
estatística. 
 
Palavras-chave: Sofrimento Psíquico; Musicoterapia; Fenomenologia. 
 
*Psicóloga graduada pela Universidade Federal do Paraná (2011), Musicoterapeuta 
graduada pela Faculdade de Artes do Paraná (2008), Pós-graduada em Psicologia 
Analítica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Mestranda em Psicologia 
pela Universidade Federal do Paraná, bolsista do Reuni. E-mail: 
marianapuchivailo@yahoo.com.br. 
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Reforma Psiquiátrica Antimanicomial: Fundamentos 
 

Guilherme Bertassoni da Silva* 
Adriano Furtado Holanda 

 
A apresentação proposta é parte de pesquisa em andamento, desenvolvida no 
Mestrado em Psicologia da UFPR, realizado pelos autores, sendo o primeiro 
aluno e o segundo orientador. Neste trabalho, que serve de base a uma pesquisa 
maior visando à dissertação, será trazida a cronologia específica da legislação de 
aplicação nacional relativa à atenção em Saúde Mental no Brasil. Tem como 
objetivo clarificar a tendência de mudança de modelo de atenção, com 
prevalência da internação asilar até o ano de 2001, quando a legislação atual se 
solidifica em um viés de rede de atenção psicossocial. Metodologicamente, serão 
selecionados decretos, leis e portarias que ressaltem pontos marcantes de 
mudanças administrativas, organização de serviços e do modelo assistencial ou 
tratamento, com levantamento a partir de dados oficiais da legislação nacional, 
com busca nos sítios da Câmara e Senado Federal.  O desenvolvimento se dará 
em dados cronológicos com breves apontamentos sobre o que foi observado na 
legislação apresentada, com indicação de pontos centrais e de modificações 
significativas de caráter assistencial e/ou paradigmático que existam na lei, 
decreto ou portaria, visando elucidar, já de forma conclusiva, a tendência 
modificadora que se instala principalmente a partir de 1988, com a aprovação 
da Constituição Federal daquele ano e tendo como marco regulatório maior a lei 
10216 de 2001, a principal lei que indica esta modificação apontada.  Como 
referências, a busca principal é nos sites oficiais do Congresso Nacional, no 
intuito de resgatar o discurso legislativo em sua letra impressa. 
 
Palavras-chave: Legislação, Saúde Mental, Fenomenologia. 
 
*Psicólogo e bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (2004), 
Especialista em Saúde da Família/Saúde Coletiva pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (2008), Especialista em Saúde Mental pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (2009), Mestrando em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. E-
mail: silvapsi@hotmail.com 

 
  



77 
 

       

Acompanhamento Terapêutico no Brasil: uma 
Análise da Produção Acadêmica 

 
Marcelo Benatto* 

Adriano Furtado Holanda 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa em andamento do 
Mestrado de Psicologia da Universidade Federal do Paraná cuja temática é o 
Acompanhamento Terapêutico no Brasil: uma análise da produção acadêmica 
na atualidade (2003 - 2012). Essa pesquisa se propõe a fazer um levantamento 
bibliográfico buscando a produção científica que está contribuindo para a 
construção e estruturação teórica desta prática clínica. Pretende-se como 
objetivo dessa investigação, compreender os caminhos que a produção científica 
sobre o acompanhamento terapêutico no Brasil está seguindo na atualidade, a 
partir de um referencial metodológico fenomenológico, tendo em vista o 
enfoque dado por esta abordagem aos aspectos relacionados à compreensão dos 
fenômenos humanos. Espera-se que o presente trabalho possa fornecer 
subsídios para a compreensão do Acompanhamento Terapêutico na atualidade, 
verificando se houve significativo incremento de sua produção cientifica. O 
trabalho busca um olhar fenomenológico sobre o acompanhamento terapêutico, 
que é uma ferramenta de manejo em saúde mental. A revolução paradigmática 
realizada pela Fenomenologia possibilitou uma nova forma de acesso ao mundo, 
especialmente o “mundo humano”, recuperando as relações intersubjetivas e 
recolocação da subjetividade num contexto histórico e mundano. A 
fenomenologia influencia os novos caminhos da compreensão do sofrimento na 
atualidade, a maior parte das concepções atuais de saúde mental encontra nela 
embasamento, apoio e estímulo. 

Palavras-chave: Produção Científica; Acompanhamento Terapêutico; Saúde 
Mental; Fenomenologia. 

Psicólogo graduado pela Universidade Tuiuti do Paraná (2005), Especialista em 
Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade Internacional de Curitiba (2010), 
Mestrando em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná (2012-2014). 
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Contribuições de Sartre e Heidegger para uma 
Compreensão do Ser-Mortal 

 
Edson Pilger Dias 

Marina Menegueti Vaccaro 
Lúcia Cecília da Silva*  

 
Ao longo do tempo a morte foi compreendida de diversas maneiras: como um 
castigo, como um fim, como uma passagem, como solução, entre outros. 
Diversos estudiosos tentaram compreender o que é a morte. Este estudo teve 
por objetivo apontar as contribuições dos filósofos Jean-Paul Sartre e Martin 
Heidegger para tal compreensão. Sartre tem uma postura negativa da morte, ele 
a vê como um absurdo, pois a mesma é a negação do projeto existencial, no 
entanto não há como rejeitá-la, pois é impossível ao homem escolher não 
morrer. Enquanto para Sartre a morte é uma nadificação do ser, Heidegger 
propõe que ela é que confere a plenificação do ser, pois, para ele, a morte é o 
destino para o qual todo homem caminha, ou seja, o homem é um ser-para-a-
morte. Assim, para Heidegger a morte possui uma concepção positiva, pois ao 
saber de sua finitude o homem antecipa a sua morte e pode, a partir dessa 
antecipação, existir no modo de autenticidade, abrindo-se para mundo. Já, para 
Sartre, a morte simplesmente fecha o Para-si, transforma-o em um Em-si. 
Contudo as respostas encontradas sobre a morte, não satisfaz a necessidade 
humana de justificar sua existência e o sentido da vida. A consciência de ser 
mortal convida o homem a refletir e indagar sobre o valor da vida, e a 
responsabilizar-se por sua existência e seu habitar o mundo.  
 
Palavras-chave: Morte; Sartre; Heidegger. 
 
*Graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em 
Educação pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em Psicologia pela 
Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual 
de Maringá, onde atua na graduação e pós-graduação. E-mail: lcsilva2@uem.br 
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Psicanálise Existencial e a Consciência Alucinada 
 

Flávia Augusta Vetter Ferri* 
 

Desde o início de seus escritos filosóficos, Jean-Paul Sartre (1905-1980) confere 
uma atenção crítica às diversas escolas ou tendências circunscritas no campo da 
psicologia e da psiquiatria, sobretudo, as dominantes no século XIX. O aspecto 
crucial que se encontra tanto nas escolas psicológicas de inspiração mecanicista 
quanto na própria psicanálise é o caráter determinista e substancialista que 
impregna a noção de consciência. O conceito de imaginação aí advindo se torna 
teoricamente caudatário dessas pressuposições especulativas. Ora, Sartre se 
propõe realizar um estudo aprofundado, em particular sobre a consciência 
imaginária, com a pretensão de não recair justamente na ilusão da imanência. 
Assim, através de toda esta revisão crítica, que se inicia com a publicação de 
Transcendance de l’Ego e transcorre por Esquisse d’une theorie des emotions, 
L’imagination, L’imaginaire, Sartre passa a elaborar um novo projeto, 
especialmente, no contexto de sua grande obra L'Être et le Néant, qual seja, o 
programa de uma Psicanálise Existencial enquanto um ensaio onto-
fenomenológico acerca de uma nova compreensão do existir humano. O que 
este trabalho pretende apresentar é a concepção de Sartre sobre a consciência e 
o que está em jogo quando se trata de uma consciência alucinada, a partir desse 
contexto psicanalítico existencial aqui sartreanamente em pauta. Para tal, torna-
se necessário, recortar esta temática no horizonte de uma progressão 
argumentativa presente em seus primeiros escritos filosóficos mais voltados 
diretamente às questões centrais da psicologia, e o capítulo consagrado à 
Psicanálise existencial em L'Être et le Néant. 
 
Palavras-chave: Alucinação; Psicanálise Existencial; Sartre; Imaginação. 
 

*Psicóloga, mestranda em filosofia pela Unioeste, sob a orientação do prof. Dr. 
Claudinei Ap. de Freitas da Silva. E-mail: flavinha_ferri@hotmail.com. Pesquisa 
financiada pela CAPES. 
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A Concepção Sartreana do Ego frente a Freud 
  

Siloe Cristina do Nascimento Erculino*  
 

Pretendemos mostrar as críticas que Sartre realiza a concepção de Ego 
desenvolvida por Freud e sua consequente psicanálise. O francês redefiniu as 
formas tradicionais de compreender as relações entre consciência, ego e ação. 
Ele entendeu a partir da fórmula da intencionalidade da consciência que o ego 
não é um núcleo presente na consciência que determina a ação; de outro modo, 
ele é posterior à vivência da consciência que é pura translucidez e 
espontaneidade. Essa nova forma de compreender o Ego implica, por sua vez, 
na necessidade de uma nova psicanálise que entenda o homem como 
absolutamente livre. Assim, ele não poderá mais ser justificado por seus 
impulsos latentes do inconsciente, ou ainda, classificado dentro de padrões 
arquetípicos. Para explicar as críticas que Sartre realiza a teoria freudiana 
desenvolveremos, portanto, três tópicos. De início mostraremos a concepção de 
consciência intencional desenvolvida por Sartre na obra O Ser e o Nada para 
revelar a espontaneidade, vazio e liberdade da consciência – onde não cabe 
inconsciente tal como Freud concebeu. Mostraremos a concepção de Ego 
desenvolvida pelo filósofo francês no livro A Transcendência do Ego que exclui 
a possibilidade de existência do ego como habitante da consciência a gerar 
pulsões. Por fim, indicaremos as distinções estabelecidas por Sartre, também na 
obra O Ser e o Nada, entre a sua teoria psicanalítica existencial e a psicanálise 
empírica e psicologia. 
 

Palavras-chave: Sartre; Consciência; Ego; Psicanálise. 
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Dificuldade de Aprendizagem a partir do Olhar 
Fenomenológico: Um Estudo de Caso  

 
Beatriz Mendes e Madruga* 

Laura Cristina Santos Damásio de Oliveira** 
Symone Fernandes de Melo*** 
Izabel Augusta Hazin Pires**** 

 

Esse trabalho versa sobre um Estudo de Caso de criança do sexo masculino, 10 
anos de idade, encaminhada ao Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com demanda de 
lentidão e consequentes dificuldades no aprendizado escolar. O atendimento, 
solicitado por neuropediatra, referia-se a avaliação neuropsicológica, 
entretanto, os encontros com a criança e as supervisões concomitantes 
desvelaram novas possibilidades de intervenção, a partir de uma perspectiva 
fenomenológica, fazendo-se então delinear um ludodiagnóstico interventivo e 
colaborativo. A partir do enfoque adotado, as demandas trazidas pela criança 
passaram a guiar o processo, buscando-se, assim, maior clarificação do 
fenômeno em foco. A devolução de questionamentos da criança para ela 
própria, e o consequente incremento da reflexão sobre o vivido, possibilitaram, 
a partir da narrativa produzida na relação criança-terapeuta, ampliar a 
compreensão da demanda inicial, evidenciando-se, em especial, a baixa 
autoestima e o perfeccionismo. O reconhecimento da lentidão como uma 
característica de seu aprendizado e a importância de um parceiro quando das 
atividades escolares revelaram-se fundamentais para o avanço em relação às 
queixas apresentadas. A orientação fenomenológica aprofundou a compreensão 
das dificuldades apresentadas pela criança, propiciando intervenções pontuais 
importantes voltadas a esta e aos seus responsáveis. Foi importante a 
flexibilidade, por parte do psicólogo, em relação ao procedimento inicialmente 
demandado. O conhecimento prévio sobre ludodiagnóstico fenomenológico 
revelou-se fundamental na condução do processo. 
 
Palavras-chave: Ludodiagnóstico; Dificuldades Escolares; Infância; Estudo de 
Caso. 
 
*Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
beatrizmadruga@gmail.com; 
**Graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
laura_damasio@yahoo.com.br; 
***Mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo; Doutora em 
Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco; Docente do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
symelo@gmail.com; 
****Mestre (2000) e Doutora (2006) em Psicologia Cognitiva pela Universidade 
Federal de Pernambuco; Docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, izabel.hazin@gmail.com. 

  



83 
 

       

A Ludoterapia Existencial Fenomenológica e sua 
Contribuição diante o Adoecimento de uma Criança 

com Esclerose Múltipla 
 

Sabrina David de Oliveira 
Ana Cecília Faleiros de Pádua Ferreira*  

 

A esclerose múltipla é uma doença crônica que compromete o sistema nervoso 
central.  De causa desconhecida, afeta predominantemente jovens adultos, e é 
rara em crianças. O tratamento altera consideravelmente o curso da vida dos 
adoecidos, podendo incapacita-los para as atividades hodiernas, bem como 
interfere no modo como se relacionam com o seu mundo. Neste sentido, este 
trabalho propõe analisar a vivência de uma criança de oito anos com esclerose 
múltipla, a partir da abordagem fenomenológica-existencial. Pretende-se a 
compreensão da relação desta criança com o adoecimento. Trata-se de 
encontros ludoterápicos, realizados duas horas semanais, onde a criança utiliza 
o brincar como forma de expressar seus sentimentos e o seu ser-aí de 
possibilidades. A psicoterapeuta busca estar com a criança a fim de conhecer 
sua maneira singular de atribuição de sentidos; e assim, compreender e analisar 
sua existência, seu modo de estar no mundo e relacionar-se com ele. Durante os 
encontros, foi possível perceber o quanto sua rotina fica comprometida devido 
ao tratamento medicamentoso, alterando todo o seu estado. São dores intensas, 
vômitos e fragilidade em geral. Mostra-se aflita, com raiva e dividida entre as 
possibilidades que tem diante de si e os limites estabelecidos pela doença. Nota-
se também que o medo da morte, a queixa, a insatisfação e a lamentação estão 
presentes nas suas realizações. O trabalho ludoterápico permitiu à criança 
expressar seus temores, manifestar livremente a sua cólera e intolerância, 
vivenciando as suas dores, realizando enfrentamentos que possibilitaram 
relativa ampliação dos modos de ser no seu mundo. 
 
Palavras-chave: Existencialismo; Fenomenologia; Ludoterapia; Esclerose 
Múltipla. 
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Três Perspectivas em Psicoterapia Infantil: 
Existencial, Não-Diretiva e Gestalt-Terapia 

 
Cristine Monteiro Mattar* 

 
O trabalho pretende apresentar três perspectivas em psicoterapia infantil: a 
psicologia existencial, de acordo com as reflexões de Sören Kierkegaard; a 
proposta não-diretiva de inspiração rogeriana e a perspectiva da Gestalt-
Terapia. As três possuem aproximações no que se refere às atitudes do 
psicoterapeuta e à opção pelo método fenomenológico, que visa apreender o 
sentido do brincar e de outras expressões da criança. Diferem, contudo, quanto 
à concepção do homem, já que a psicologia existencial discorda de que haja 
neste uma tendência à totalidade ou de que ele seja regido por uma força que 
busca sempre o equilíbrio. A psicologia existencial vai pautar-se na estratégia de 
aproximação indireta e paciente que caracteriza a relação de ajuda definida por 
Kierkegaard, a qual permite nítida aproximação entre a filosofia e a psicologia 
clínica. Na ludoterapia de Axline destacam-se as oito atitudes definidas como 
indispensáveis para a atuação do psicoterapeuta infantil, como a aceitação 
incondicional do modo de ser da criança, que fundamentam uma prática não-
diretiva, facilitando a expressão dos sentimentos. A Gestalt-Terapia, por sua vez, 
vai propor técnicas e atitudes também com o objetivo de facilitar a auto-
expressão dos sentimentos vivenciados pela criança e o desenvolvimento da 
awareness de si e do mundo.  
 
Palavras-chave: Psicoterapia Infantil; Psicologia Humanista; Psicologia 
Existencial; Gestalt-Terapia. 
 
*Professora Adjunto I do Departamento de Psicologia da UFF, setor de clínica. 
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Articulação entre Hermenêutica e Fenomenologia 
para uma Clínica Psicológica com Bases 

Heideggerianas 
 

Jean Luca Lunardi Laureano da Silva 
Marina Valente Guimarães Cecchini* 

 
A aproximação de uma clínica fenomenológica hermenêutica com vistas à 
ontologia fundamental de Martin Heidegger (1889-1976) se dá através da 
articulação entre a proposta hermenêutica de Wilhelm Dilthey (1833-1911) e a 
tomada fenomenológica de Edmund Husserl (1859-1938). O surgimento destes 
últimos dois filósofos no século XIX possui um traço fundamental que 
culminará com diversos movimentos chamados antipositivistas. O movimento 
destas duas viradas filosóficas teve início para que fosse buscado o rigor que a 
filosofia perdeu através de sua subordinação aos métodos científicos postulados 
pelas concepções das ciências naturais, com uma imersão sem fundamentos em 
ideais metafísicos da tradição. A proposta da hermenêutica surge como 
possibilidade de se articular o fenômeno através de uma semântica histórica, ou 
seja, uma articulação do mesmo com o seu horizonte historicamente 
constituído, a fim de que este seja compreendido a partir do seu nexo vital e 
totalitário, diferente dos movimentos explicativos das ciências naturais que 
recortam os fenômenos espaço-temporalmente. Por outro lado, a fenomenologia 
surge como o método de apreensão originária no que diz respeito à 
intencionalidade, juntamente com a suspensão (epoché) e a redução 
fenomenológica a fim de que as coisas como elas mesmas possam se dar 
fenomenicamente sem imersão em teorias que reduzem o fenômeno a entidades 
apartadas de sua mostração originária, na forma de hipostasias. A proposta 
deste estudo é uma revisão de literatura para embasar a importância da 
hermenêutica como historicismo e a fenomenologia como método intencional 
para proposta da ontologia fundamental heideggeriana e aproximar de uma 
atuação clínica em psicologia. 
 
Palavras-chave: Dilthey; Husserl; Heidegger; Psicoterapia. 
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Reflexões para uma História da Daseinsanalyse 
 

Arthur Arruda Leal Ferreira* 
Raphael Thomas Ferreira Mendes Pegden** 

William Pereira Penna*** 
 

O seguinte trabalho busca elucidar a história do movimento Daseinsanalítico 
(ou Clínica do Dasein) problematizando sua prática a partir da rede de relações 
que a constitui. Focamos na controvérsia que existiu o filósofo Matin Heidegger 
e o psiquiatra Ludwig Binswanger. O primeiro dirigiu severas críticas ao 
segundo pelo fato do psiquiatra ter modificado alguns elementos considerados 
fundamentais para a compreensão da ontologia visada pelo filósofo. Mediante a 
abordagem deste caso em particular, buscaremos refletir sobre formação da 
Daseinsanalyse na controvérsia entre Binswanger e Heidegger, não a partir de 
um critério de verdade ou erro (boa ou má interpretação da Analítica), mas a 
partir do bom ou mal agenciamento (ou articulação) entre filosofia e psiquiatria. 
Para tal abordagem histórica visamos nos apropriar de alguns dispositivos 
teóricos do pensamento do antropólogo francês Bruno Latour e da epistemóloga 
Isabelle Stengers. Para a realização deste trabalho, no que tange à metodologia, 
consultamos as fontes primárias pertinentes ao tema da Daseinsanalyse, fontes 
secundárias, como comentadores do tema, e entrevistas com representantes do 
movimento no Brasil. Os resultados da nossa pesquisa visam elucidar 
basicamente como um saber psicológico (a Daseinsanalyse) se modula e se 
sustenta, não tanto pelo seu corpo teórico, mas antes pelas formas de 
articulação entre os atores. 
 
Palavras-chave: Rede; Articulação; Binswanger; Heidegger; Daseinsanalyse. 
 
*arleal@superig.com.br, Doutor em Psicologia (Psicologia Clínica) pela Pontifícia 
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**rtpegden@gmail.com, aluno de graduação de Psicologia da UFRJ; 
***willpennah@gmail.com, aluno de graduação de Psicologia da UFRJ. 
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A Experiência da Arte em Vincent - Aberturas para a 
Escuta do Outro 

 

Ana Gabriela Rebelo dos Santos*  
 

O presente trabalho propõe pensar a experiência da arte segundo ideias 
desenvolvidas por Martin Heidegger (1889 a 1976) na conferência A Origem da 
Obra de Arte.  Para este filósofo, ser obra de arte é instalar um mundo, manter 
em aberto o aberto do mundo, ou seja, abertura de sentido. Elaboramos a 
compreensão da proposta de Heidegger partindo de outros recortes da obra do 
pintor holandês Vincent Van Gogh (1853 a 1890), além daqueles que o filósofo 
utiliza nesta conferência. Destacando passagens de suas cartas ao irmão Theo 
(maior documentação escrita registrada do pintor) e evidenciando trabalhos 
como O Par de Sapatos e Comedores de Batatas, é possível desdobrar o diálogo 
entre sua obra e o pensamento fenomenológico hermenêutico conforme 
desenvolvido por Heidegger. A escolha por Vincent acontece devido ao 
reconhecimento, explicitado pelo pintor, da arte como mais que mera 
representação da realidade. Vincent coloca sua própria experiência de mundo, 
com suas deformações e incorreções, como sendo aquilo de mais valoroso em 
seu trabalho. Sua obra presentifica a estranheza de um outro que sempre 
escapa. Desse modo, transitamos da arte enquanto representação da realidade, 
para arte como experiência de realidade. As horas sem comer, roupas sujas de 
barro, paixões avassaladoras, a fé e tantas outras características tinham corpo e 
coautoria em suas criações. É impossível descolar as dobras do corpo de Vincent 
das imagens que são suas obras. Não sugerimos uma gênese psicológica na 
criação artística, ao contrário, buscamos compreender a obra como instalação 
de mundo onde pode habitar a alma. 
 

Palavras-chave: Hermenêutica; Heidegger; Arte; Clínica. 
 
*Graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em Psicologia 
pela Universidade Federal Fluminense. Doutoranda do Programa de Psicologia da 
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Integrante da equipe da Clínica Pomar de Arteterapia do Rio de Janeiro. Integrante do 
Grupo de pesquisas da UFF, Filosofia e Clínica. E, atualmente, trabalha no Centro de 
Atenção Psicossocial Heitor Villa Lobos. 
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A Imagem da Fenomenologia: Perspectivas em 
Psicologia Social 

 
Maíra Mendes Clini* 

 
Esse trabalho tem como objetivo colaborar para a fundamentação e 
consolidação da psicologia fenomenológica como campo de conhecimento 
dentro da psicologia social. Como a psicologia fenomenológica não tem um 
campo teórico sedimentado, e são muitas as divergências em relação às 
afiliações a pensadores e modos de conduzir a prática, muitas vezes essa 
abordagem é acusada de ser vaga e imprecisa. Pretendemos contribuir para uma 
visão mais crítica acerca da fenomenologia no campo da psicologia, 
desmistificando o caráter etéreo e intangível que atinge essa proposta, e 
colaborando com a construção de uma epistemologia que nos levará a práticas 
mais coerentes e consistentes. A psicologia, em suas diversas vertentes e 
concepções, apresenta-se como campo múltiplo. A psicologia social pretende 
interromper algumas dicotomias presentes nas abordagens psicológicas 
tradicionais, entre elas as dicotomias indivíduo versus social e subjetividade 
versus objetividade. Alguns autores contemporâneos defendem que a 
fenomenologia seria uma das vertentes que ajudaria a psicologia social a romper 
com tais dicotomias, e a construir um campo pautado no intervalo entre o 
indivíduo e a sociedade. Esses autores defendem, inclusive, que é possível que a 
fenomenologia na psicologia tenha papel crítico ao questionar os paradigmas 
sedimentados na psicologia enquanto ciência moderna, que muitas vezes pode 
estar a serviço da reprodução dos ditames da dominação. Como essa pesquisa é 
um doutorado em andamento, apresentaremos, no momento atual, a discussão 
sobre o papel da fenomenologia na psicologia social, apresentando a revisão 
bibliográfica concluída até o presente momento. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia; Psicologia Social; Crítica. 
 
*Doutoranda em Psicologia Social e Membro do Laboratório de Psicologia da Arte do 
Instituto de Psicologia da USP. Av. Prof. Mello Moraes, 1721. CEP 05508-030. Cidade 
Universitária. São Paulo - SP. Professora da FMU. E-mail: mairamc@yahoo.com. 
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A Influência do Papel de Líder Religioso os demais 
Papéis Sociais 

 
Leandro Carvalho de Bitencourt 

Pedro Luís Tizo Santos* 
 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa-ação, ou seja, de 
investigação prática, que tem como objetivo identificar a influência de papéis 
religiosos de liderança na vida cotidiana com relação aos demais papéis sociais, 
observando que os dogmas e valores religiosos apresentam forte presença na 
vida dos indivíduos. Estes dogmas e valores religiosos quando desempenhados 
de forma constante, tornam-se conservas culturais que podem limitar as ações 
de um indivíduo, tornando-o menos espontâneo Na fase atual deste estudo, 
serão efetuadas e apresentadas as revisões bibliográficas a respeito do tema por 
um viés Fenomenológico, através de descrições do fenômeno humano, 
relacional e religioso, e Psicodramático, com as bases filosóficas do Psicodrama 
e dando ênfase especial na teoria de papéis. Será utilizada a metodologia 
psicodramática para a efetivação da pesquisa e os instrumentos serão atos 
dramáticos individuais com cada participante. Estes atos dramáticos se 
constituem de aquecimento, dramatização, compartilhar e processar. O 
pretendido público alvo consistirá de 4 indivíduos de diferentes crenças 
religiosas, sendo elas a Católica, a Batista, a Seicho-No-Ie e a Umbanda. A 
amostra será convidada a participar através de indicação dos pesquisadores e 
nas dependências da Associação Paranaense de Psicodrama. Tem-se como 
hipótese que os papéis sociais são influenciados pelo desempenho dos papéis de 
líderes religiosos. Isso tem sido observado na prática cotidiana dos 
pesquisadores. O projeto de pesquisa será enviado ao comitê de ética da 
Universidade Positivo para a aprovação dos estudos de caso pretendidos. 
 
Palavras-chave: Teoria de Papéis; Fenomenologia; Religião; Psicodrama. 
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Construindo o Personagem no Jogo de RPG: 
Reflexões Existenciais 

 
Elza Maria do Socorro Dutra* 

Zara Cristina de Andrade Barbosa** 
 

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa de cunho Fenomenológico-
Existencial de perspectiva Heideggeriana, realizada com jogadores de Role 
Playing Game (RPG). O mesmo tem como objetivo a compreensão da relação 
entre o jogador e o seu personagem no que diz respeito à forma como o jogador, 
enquanto ser-no-mundo, se desvela no personagem por ele criado, partindo do 
fato de que a criação do personagem constitui importância fundamental para o 
jogo. O processo metodológico desenvolvido constituiu-se na realização de 
entrevistas semi-dirigidas com pergunta desencadeadora sobre como é para o 
jogador de RPG criar e viver um personagem no jogo, para que, através da 
narrativa, fosse possível acessar as significações que cada um atribui à sua 
experiência enquanto jogador e sua relação com o personagem criado e 
interpretado. As narrativas mostram que a criação do personagem está 
intrinsecamente ligada aos desejos e anseios do criador. Desta forma, foi 
possível perceber que a relação entre jogador e personagem está atrelada ao seu 
modo de ser e afeta não só a sua forma de pensar, mas de agir, possibilitando ou 
não uma abertura de sentidos e significados que vão para além do jogo, 
repercutindo na vida real. Neste sentido, a teoria Fenomenológico-Existencial 
enquanto proposta de compreensão do ser humano em sua singularidade e 
modo de ser no mundo e em suas relações, contribuiu significativamente para 
melhor compreensão das relações do jogador de RPG com o personagem e das 
possibilidades de desvelamento do ser-com e como estas possibilitam uma 
ressignificação do ser humano enquanto sujeito. 
 
Palavras-chave: Jogadores de RPG; Abordagem Fenomenológico-Existencial; 
Ser-no-mundo 
 
*Professora Doutora do Departamento de Psicologia da UFRN. E-mail: 
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Fenomenologia da Vida nos Fundamentos da Clínica 
 

Andrés Eduardo Aguirre Antúnez* 
 

Michel Henry afirma na obra L’essence de la manifestation (1963) que o eu é a 
relação a si (...) posta por um outro mostrando que a alteridade é fundamental 
em sua fenomenologia. Seu contributo original ao estudo da afetividade é 
revelado na Seção IV, quando desenvolve a interpretação ontológica 
fundamental da essência originária da revelação como afetividade, central na 
Vida humana. Florinda Martins discute as relações sobre o corpo e o espírito no 
Colóquio do Porto 2013, comemorativo aos 50 anos da obra citada; mostra que 
o fio condutor dessa obra é o sentimento de fracasso, como sentimento obscuro 
que a si mesmo se explica mal, sendo nuclear não só na estrutura da obra citada, 
mas em todo pensamento de Henry. O fracasso não pode ser erradicado de 
nossas vidas, é parte integrante da condição humana. Segundo Michel Henry, a 
vida instala-me em mim mesmo e não tenho como evitar o meu ser. Henry 
propõe uma inversão fenomenológica à imanência de si ou à interior 
possibilidade de si. O sentimento é o dom do que não pode ser recusado nem 
dispensado de si. Para Florinda Martins a afetividade é o vínculo no qual corpo 
e espírito se enlaçam, revelando-se um e outro até mesmo no sentimento de 
fracasso. Buscaremos refletir a partir de acompanhamento de casos clínicos a 
manifestação da afetividade e as múltiplas situações de fracasso que hoje 
vivemos na clínica, a partir das pesquisas em rede internacional do grupo O que 
pode um corpo. 
 
Palavras-chave: Afetividade; Fenomenologia da Vida; Psicologia Clínica. 
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Psicodiagnóstico Colaborativo: Uma Modalidade de 
Prática Psicológica na Perspectiva Fenomenológica 

Existencial 
 

Danielle de Fatima da Cunha C. S. Leite 

Carmem Lúcia Brito Tavares Barreto** 
 

Este estudo objetivou ampliar a compreensão colaborativa do Psicodiagnóstico 
a partir de contribuições da perspectiva fenomenológica existencial, ancorada 
na Analítica Existencial de Heidegger com imbricamento na Hermenêutica 
Filosófica de Gadamer. Para tanto trabalhou, predominantemente, com os 
conceitos de Dasein, ser-no-mundo, pré-compreensão e disposição afetiva de 
Heidegger e fusão de horizontes de Gadamer. Sua base fenomenal residiu no 
relato das experiências clínicas de quatro psicólogos que atuam com o 
Psicodiagnóstico Interventivo. As narrativas foram analisadas segundo a 
Analítica do Sentido, proposta metodológica de compreensão do real 
desenvolvida por Dulce Critelli, articulada a Hermenêutica Filosófica de 
Gadamer. Tal procedimento possibilitou refletir a dimensão colaborativa do 
Psicodiagnóstico Interventivo implicada no diálogo entre psicólogo e cliente ou 
entre os clientes que participam do grupo de Psicodiagnóstico. Na linguagem 
gadameriana, todo diálogo não se mostra como mera troca de opiniões, para 
que aja verdadeiramente dialogo é necessário que os parceiros se encontrem 
abertos à possibilidade de modificação proveniente do diálogo. Para tanto, é 
necessário uma disposição afetiva de abertura e acolhimento do outro na sua 
alteridade, o que pressupõe a presença inicial de determinações previas – 
horizonte prévio de cada participante. Nessa direção, a dimensão colaborativa é 
compreendida como “fusão entre os horizontes”, na qual cada componente se 
determina a partir do modo como se integra ao outro, permitindo uma 
compreensão outra, comum sobre o fenômeno interrogado. 
 
Palavras-chave: Psicodiagnóstico Interventivo; Dimensão Colaborativa; Ação 
Clínica; Fenomenologia Existencial; Fusão de Horizontes. 
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Comunicação Não Verbal e Afetos na Relação 
Terapêutica  

 
Maristela Vendramel Ferreira 

Andrés Eduardo Aguirre Antúnez*  
 

A partir de um caso clínico bem sucedido, no qual um menino surdo sem fala foi 
atendido durante três anos por uma psicoterapeuta que não dominava língua de 
sinais, buscou-se um referencial teórico que oferecesse subsídios para 
compreender a relação terapêutica, a comunicação e o desenvolvimento 
psíquico que ocorreram sem o uso de linguagem. Na Fenomenologia da Vida de 
Michel Henry encontramos esse referencial, pois ela aborda o caráter 
fundamental da afetividade na constituição do Si e na intersubjetividade, fora de 
toda representação. O objetivo deste trabalho é apresentar esse caso clínico e 
discuti-lo na interlocução com os pressupostos da fenomenologia de Henry. 
Essa discussão nos permite a compreensão dos fenômenos clínicos vivenciados, 
tais como a relação e comunicação estabelecidas de forma não verbal e a 
afetividade que possibilitaram o desenvolvimento do paciente. A questão do 
corpo se coloca aqui como fundamental, pois antes de ser representada como 
palavra a subjetividade para Henry é carne, é corpo subjetivo, que se expressa, 
se comunica e se constitui na relação com o outro. Como Michel Henry aborda o 
originário, o ontológico, esta discussão não fica restrita a esse caso especifico, 
mas pode contribuir para uma reflexão mais profunda sobre a comunicação não 
verbal e os afetos nas relações terapêuticas de modo geral. 
 
Palavras-chave: Afetos; Comunicação Não Verbal; Michel Henry; 
Fenomenologia. 
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Dinheiro, Individualidade e Percepção: Possíveis 
Contribuições para a Psicologia 

  

Yuri Andrei de Jesus Morais* 
Jean Marlos Pinheiro Borba** 

 
Apresentam-se reflexões apoiadas nas ideias de Georg Simmel, sociólogo 
alemão, que aborda a relação entre a modernidade, a personalidade calculista e 
o dinheiro, acredita-se que estas ideias possibilitam compreender as possíveis 
“influências” do dinheiro nos modos de ser e estar do homem contemporâneo, 
bem como, as formas que este lida com as particularidades do “outro”. O 
trabalho tem como objetivo apontar algumas reflexões baseadas na literatura 
simmeliana, em que se tenta compreender como estão sendo construídas a 
subjetividade e as maneiras de perceber o mundo e os “outros” em meio às 
relações monetárias. Para Simmel (1858-1918), quando o dinheiro passa a ser o 
elemento comum a tudo, há evidências de um caráter impessoal deste, que 
desvaloriza a individualidade das coisas, isto é, o seu caráter homogêneo 
contribui para a perda da capacidade de distinção daquilo que é mais original 
dos objetos. O dinheiro tem sido a recompensa pela venda de valores pessoais, 
do corpo e até de pessoas, já que há uma sensação de autonomia e poder em sua 
posse. Segue-se uma abordagem descritiva tendo como fundamento o enfoque 
fenomenológico, em que a fenomenologia como método e atitude intelectual, 
possibilita o acesso direto à relação homem-dinheiro-mundo. Diante de alguns 
fenômenos ligados ao dinheiro, como o tráfico de pessoas, a prostituição, e com 
alguns ensaios do sociólogo Georg Simmel, por exemplo, A metrópole e a vida 
mental, pode-se perceber que os efeitos causados por este vão além de uma 
organização econômica, relacionando-se com a existência e as práticas pessoais. 
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Um Estudo Crítico do Processo de Seleção de Pessoal 
sob a Perspectiva Fenomenológico-Hermenêutica 

  

Elina Eunice Montechiari Pietrani* 
 

Explicaremos o conflito entre duas liberdades em Sartre, a partir do conceito de 
ser-para-outro e sua relação com outra consciência (ser-para-si), usando como 
referência a obra O Ser e o Nada. Mostraremos, de início, que o para-outro é a 
forma como o homem é apreendido por outra consciência, esta lhe atribui 
significações que ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é esta objetivação, na 
medida em que o Outro o apreendeu como objeto no mundo e lhe deu um 
significado. E o para-si não é essa objetivação, na medida em que ele é absoluta 
espontaneidade sem conseguir fixar sua essência. A significação que dou a mim 
mesmo é da mesma maneira irrealizável – só existo como Nada em busca do 
Ser. Isso nos permitirá entender que enquanto ser-para-outro-objeto percebo, 
com vergonha, o olhar do outro que me aliena e me atribui significações que não 
escolhi. Eu me vejo pelo olhar do outro, ainda que com embaraço, sem 
conseguir, no entanto realizar estas objetivações de meu ser – pois meu ser é 
Nada. Porém, enquanto ser-para-outro-sujeito apreendo o Outro como objeto, 
e lhe atribuo significações, que da mesma maneira, não fixa nele uma essência. 
Dessa forma, concluiremos que, de acordo com Sartre, supera-se o solipsismo, 
porque eu não tenho prioridade sobre o meu próprio ser, logo, o olhar do Outro 
tem a mesma validade que o meu - não existe primazia de cada um sobre a 
certeza de Si.  
 
Palavras-chave: Seleção de Pessoal; Fenomenologia-Hermenêutica; Verdade; 
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Segurança Emocional e Segurança Pública: A Clínica 
Psicológica Dialoga com a Segurança 

  

Wellington Martins de Lira*  
 

A segurança pública no Brasil tem sido alvo de críticas da sociedade e de 
estudiosos. Os agentes da citada segurança são vistos como violentos e 
despreparados, agindo mais pela força que pelo diálogo. Raros são os estudos 
voltados especificamente a esses agentes e mais raros ainda os ligados à saúde 
geral e psíquica dos mesmos. Os autores do presente trabalho, um mestrando e 
sua orientadora, cunharam o termo “segurança emocional” e foram ao campo de 
pesquisa, utilizando o marco teórico da clínica psicossocial e um olhar 
fenomenológico, com o objetivo de investigar se os agentes de segurança pública 
se sentem com “segurança emocional” para o desempenho profissional e como 
eles percebem a ação psicológica clínica oferecida pela instituição. O método de 
pesquisa adotado foi o qualitativo, tendo a entrevista semidirigida, a partir de 
uma pergunta norteadora, como instrumento para colheita de dados. 
Participaram da pesquisa doze agentes de segurança pública (policiais militares, 
policiais civis e bombeiros militares) e doze psicólogos (as) com atuação nas 
referidas instituições, no Estado de Pernambuco. Os dados coletados foram 
interpretados à luz da abordagem compreensiva e da análise de conteúdo. Os 
resultados revelaram “insegurança emocional” na unanimidade dos agentes e a 
insipiência da ação psicológica clínica oferecida pela instituição. Ambiguidades 
e sofrimento são frequentes. A síntese da discussão dos resultados é a 
compreensão de que muito há a ser feito pela psicologia clínica na segurança 
pública, sobretudo para melhorar a “segurança emocional” dos referidos 
agentes. 
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Narrativa de Educadores Sexuais: O Dito e o 
Interdito 

  
Ana Carolina Pinheiro de Souza 

Maria Alves de Toledo Bruns*  
 

O presente trabalho surge da observação da relação professor(a)-aluno(a) na 
educação infantil. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil como documentos oficiais legitimam a realização do trabalho de 
educação sexual na escola, no entanto, há poucas ações sendo realizadas, já que 
pesquisas demonstram existir uma lacuna na formação profissional e a falta de 
cursos de formação continuada na área de educação sexual. Partindo das 
vivências infantis, dos tabus e preconceitos na escola, assim como os valores 
trazidos da vida familiar, buscaremos entender como se dá a postura dos 
professores e professoras diante de tais atitudes, desvelando se há dificuldades, 
omissões e os motivos para tais comportamentos. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, em busca da compreensão das vivências, da subjetividade arraigada 
nas atitudes humanas. O paradigma teórico e metodológico escolhido é o da 
fenomenologia, que nos permite ir além do que está aparente, chegar à essência 
do ser, revelando o que existe de mais significativo nas relações interpessoais. 
Considera que não deve tentar compreender a priori o fenômeno em questão, 
dado que este será desvelado ao desenrolar da pesquisa em que pressupõe a 
interação entre pesquisador e pesquisados. Todavia a literatura e conversas 
informais indicam que os educadores realizam a educação sexual independente 
da sua decisão, pois a sexualidade é parte intrínseca ao ser humano. Para a 
realização da mesma serão utilizadas entrevistas semiestruturadas com 
professores e professoras de três escolas de educação infantil de uma pequena 
cidade da região do Vale do Ribeira no Estado de São Paulo. 
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Dos Tempos de Escola aos Dias Atuais – 
Reminiscências Duradouras da Experiência Escolar 

  

Cynara Carvalho de Abreu*  
 

Este estudo teve como objetivo conhecer como as experiências escolares, para 
além das questões cognitivas, influenciam o processo de subjetivação do sujeito. 
Analisou-se as experiências vivenciadas durante a escolarização e as estratégias 
de enfrentamento dessas situações. Buscou-se compreender o sentido dos 
acontecimentos escolares críticos e como o investimento pedagógico da família 
influencia nas escolhas e constituição dos sujeitos. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa de inspiração fenomenológica utilizando-se de entrevistas 
narrativas com quatro sujeitos, a partir das quais se identificou as principais 
características, estrutura, condições de origem, o contexto social, as estratégias 
escolares, as formas como foram manejadas e suas consequências. Os relatos 
destacaram dois eixos fundamentais das experiências escolares na constituição 
dos sujeitos: a dinâmica do ambiente escolar experienciado que deixa marcas 
indeléveis na memória e determinam muitas das escolhas pessoais; e a 
influência significativa da referência familiar, através das formas de 
investimento pedagógico. Marcas combinadas da escola e da família deixam um 
legado importante para a formação e escolhas que se faz durante a vida. 
Invariavelmente, percebeu-se, que muito do aluno que se foi persiste no adulto e 
profissional de hoje. Assim, o Eu escolar é parte do Eu profissional existente em 
cada um. O cidadão, a pessoa e o profissional são derivados dos processos de 
socialização e subjetivação, os quais em grande parte se definem durante a vida 
escolar. É com o uso desse “capital escolar”, adquirido nos tempos de escola, 
que também desenvolvemos os sentidos que damos a nossa vida e 
desenvolvemos nossos papéis sociais. 
 
Palavras-chave: Experiência Escolar; Narrativas; Fenomenologia. 
 
*Psicóloga, Mestre em Administração e Doutora e Educação. Professora efetiva do 
Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
– Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho – GEPET 
(www.gepet.org ). E-mail: cynara.c.abreu@gmail.com. 

  



99 
 

       

O Estresse em Estudantes da UFRN: Um Olhar 
Fenomenológico-Existencial 

  
Cíntia Guedes Bezerra Catão* 

Elza Maria do Socorro Dutra** 
Cyndiane Mary Antero Cavalcanti.***  

 

A universidade inserida no contexto de mundo contemporâneo e importante 
espaço de acesso ao conhecimento e aquisição de novas competências apresenta 
uma intensificação nas demandas de saúde mental, conforme se constata 
através de pesquisas voltadas para estudantes universitários. A entrada na 
universidade pode contribuir para o desenvolvimento do estresse, tendo em 
vista a exigência pela definição profissional e a necessidade de adaptação ao 
nível superior que apresenta novos métodos de ensino-aprendizagem, cobrando 
do jovem autonomia, responsabilidade e maturidade; além do imperativo de ter 
de se preparar para enfrentar o acirrado mercado de trabalho. Faz-se mister a 
realização de estudos que contribuam para a compreensão das trajetórias 
acadêmicas e proposição de medidas preventivas. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que objetivou analisar a grande procura por atenção psicológica por 
parte de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, discutir e 
refletir acerca do sofrimento psíquico na universidade, bem como compreender 
e explicitar esse fenômeno através de uma leitura fenomenológico-existencial. O 
sofrimento psíquico foi aqui compreendido como condição existencial 
decorrente das vicissitudes do viver humano à medida que enfrenta os desafios, 
as limitações, fragilidades e escolhas que a vida lhe impõe, num constante 
poder-ser. O jovem precisa lidar com a especificidade do mundo universitário, 
além da sua condição ontológica de ter de dar um sentido à vida. Considerou-se 
relevante oferecer um acompanhamento global ao estudante por parte da 
universidade, ultrapassando a formação técnica, contribuindo para uma melhor 
política de assistência aos estudantes, intervindo adequadamente em suas 
esferas acadêmica, social e psicológica. 
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A Clínica da Musicoterapia como Espaço de Escuta 
de Si 

  

Bárbara Penteado Cabral* 
Ana Carolina Arruda Costa** 

 

O presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a importância da 
musicoterapia como auxílio para a escuta de si. Parte-se do princípio de que o 
sentido da existência humana se dá por meio da linguagem, compreendida no 
presente trabalho não somente como articulação verbal ou instrumento a 
disposição, mas fundada a partir do silêncio, constituinte do indivíduo no ato 
relacional. Esse ato é motivado através da conscientização do seu ser mais 
próprio, visando a compreensão e domínio das suas possibilidades de estar no 
mundo. Como metodologia apresenta-se um estudo de caso ainda em 
andamento, realizado com um usuário de um hospital psiquiátrico. O paciente 
apresenta dificuldades de comunicação verbal com emissão vocal em baixa 
intensidade. Utiliza-se como técnica um tambor artesanal, feito de cano de PVC 
e pele de couro. Ao empregar o tambor como amplificador da emissão vocal, 
estimula-se o paciente a desenvolver a percepção a partir de uma experiência 
auditiva e tátil das ressonâncias e reverberações dos efeitos de sua emissão vocal 
projetada no instrumento. O paciente é estimulado a ouvir e sentir o mundo e às 
coisas, de forma cuidadosa e atenta, levado ao que é nomeado por Heidegger de 
“serenidade”. A utilização do recurso em estudo tem como objetivo ampliar as 
possibilidades de expressão do paciente, assim como contribuir para abertura 
de sua relação com o mundo e, consequentemente, proporcionar maior adesão 
ao tratamento. 
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Teatro e Liberdade: O Uso do Teatro no Tratamento 
de Psicóticos 

  

Mário Seto Takeguma Junior*  
 

Este trabalho apresenta um relato do processo psicoterápico de dois grupos de 
pacientes psicóticos que fazem parte do projeto Saúde Mental e Protagonismo 
de usuários, família e comunidade, sendo atendidos pelo Centro de Atenção 
Psicossocial do município de Sarandi-PR. Com base na teoria existencialista, 
que compreende o ser humano pela sua liberdade, e utilizando também 
conhecimentos das Artes Cênicas, foram criados dois grupos, um no período da 
manhã e outro no da tarde, sendo aplicadas diversas oficinas de teatro nestes 
grupos, visando o reconhecimento da alteridade e a valorização de um estilo 
pessoal de relação com o outro. Um caminho muito delicado, composto de um 
lado pelas expectativas da equipe e dos pacientes, e do outro lado pelas 
condições limitadoras, tanto do sistema público de saúde, quanto das diferenças 
entre os horizontes existenciais dos próprios pacientes, pois alguns 
encontravam-se mais comprometidos que outros. O processo mobilizou boa 
parte da equipe - enfermeira, artesã, auxiliar de enfermagem e assistente social - 
que decidiram acompanhar, participar e incentivar. O trabalho mostrou que o 
teatro pode auxiliar o tratamento, sendo uma forma alternativa de abordagem, 
passível de ser utilizada como estratégia psicológica buscando evoluções e 
descobertas dentro das próprias limitações dos pacientes em suas relações 
consigo e com o outro. 
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A Música como Criação de "Mundo": Considerações 
sobre a Relação entre Musicoterapia e 

Fenomenologia 
  

Bárbara Penteado Cabral*  
 

Este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão sobre como a 
musicoterapia pode servir como auxiliar na recriação do sentido da vida em 
paciente psiquiátricos. Toma-se aqui como fundamento algumas noções 
apresentadas pelo filósofo alemão Martin Heidegger como "mundo", "cuidado" 
(sorge) e linguagem. O setting musicoterápico é um espaço sensível, de 
expressão, regado de possibilidades de interação através da experiência do 
paciente com o fazer musical. O trabalho da musicoterapia, entendido aqui 
enquanto proposta de atuação clínica pode, no diálogo com a fenomenologia 
heideggeriana, ser visto não somente como uma intervenção técnica, mas como 
uma conjunção entre techné e poiesis, ou seja, como um dispositivo de criação e 
recriação de novos enraizamentos de sentido. A partir da ideia de que a 
musicoterapia abre canais de comunicação e se torna facilitador de conteúdos 
internos do paciente, muitas vezes dizendo aquilo que não pode ou não quer ser 
expresso verbalmente, entende-se que este processo é também revelador de 
sentidos que o paciente experiencia no seu próprio caminhar, ao falar de si. 
Como exemplo prático dessas considerações, a autora apresenta sua experiência 
na clínica musicoterápica com recortes de casos clínicos na qual a música, ou 
melhor, a intervenção não-verbal proposta pela musicoterapia pode auxiliar na 
retomada de novas possibilidades de estar no mundo. 
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Influências da Fenomenologia em Franco Basaglia e 
na Reforma Psiquiátrica Brasileira 

  

Cláudio Rossano Dias de Lima* 
Elza Maria do Socorro Dutra** 

 
A proposta da reforma psiquiátrica brasileira tem como uma de suas diretrizes 
uma concepção distinta sobre o doente mental e seu tratamento daquela 
tradicionalmente encontrada na psiquiatria, aproximando-se muito mais do 
âmbito da experiência de quem vivencia o transtorno mental, do que da própria 
doença em si. Esse novo olhar que a psiquiatria brasileira inaugura, ergue-se 
sobre os pilares da psiquiatria democrática italiana originada por Franco 
Basaglia. Alguns autores de referência na área da saúde mental consideram que 
Basaglia recebeu influências de filósofos da fenomenologia, como Husserl e 
Sartre, e que essas influencias se apresentam como fazendo parte de suas 
propostas para a reforma psiquiátrica. Entretanto, esses autores não explicam 
claramente em quais pontos da obra de Basaglia essas influencias aparecem. 
Partindo desta problemática, o objetivo do trabalho é o de buscar, nas obras de 
Basaglia e nas propostas da reforma psiquiátrica, quais as referências que 
demarcam a influência da fenomenologia em ambas as situações. Como 
estratégia metodológica adota-se a leitura exaustiva das principais obras de 
Franco Basaglia e dos principais autores de referência para a reforma 
psiquiátrica brasileira, na busca de, a partir da análise dessas obras, responder 
ao objetivo aqui proposto. Entendemos que as propostas da reforma 
psiquiátrica vêm proporcionar uma nova compreensão do transtorno mental e 
de seus tratamentos. Baseado nos pressupostos da reforma psiquiátrica 
brasileira, observa-se uma estreita relação entre a reforma e a fenomenologia. 
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Nise da Silveira, Pioneira da Psicologia e da Saúde 
Mental no Brasil e o Enfoque Fenomenológico 

  

Karoline Stoltz Schleder 
Adriano Furtado Holanda*  

 

O objetivo desta pesquisa foi promover um diálogo entre o trabalho 
desenvolvido pela psiquiatra brasileira Nise da Silveira (1905-1999) e a 
psicologia fenomenológico-existencial, traçando possíveis proximidades e 
divergências. Observa-se que, embora Nise da Silveira não tenha se envolvido 
diretamente com os autores da psicologia-fenomenológico-existencial, seu 
trabalho, concepção de sujeito e postura frente aos pacientes encontram eco 
nesta abordagem. Este é um estudo bibliográfico-qualitativo, no qual foi 
realizada revisão de literatura nas bases de dados SCIELO, PePsic e LILACS, 
além da análise de bibliografias primárias e secundárias de Nise da Silveira e da 
psicologia fenomenológico-existencial. Encontrou-se nove bibliografias 
primárias, que apresentam enfoque eminentemente prático e 19 bibliografias 
secundárias, sendo 13 referentes à revisão de literatura. A maior parte do 
material bibliográfico reflete sobre a prática pioneira de Nise da Silveira com 
esquizofrênicos na Seção de Terapêutica Ocupacional, no hospital de Engenho 
de Dentro, no Museu Imagens do Inconsciente ou na Casa das Palmeiras e a 
reconhece como uma das precursoras do movimento da antipsiquiatria no 
Brasil. Nise da Silveira valorizava a prática, em contraposição à teoria, sendo 
que esta não deveria anteceder a observação do sujeito em seu contexto, de 
modo que fosse possível enxergar o sujeito que se apresenta, para além de sua 
psicopatologia. Além disso, Nise da Silveira observou a potencialidade 
terapêutica do trabalho com animais e a importância da empatia. Nesse sentido, 
adota uma posição muito próxima da perspectiva existencial – como a relação 
Eu-Tu – e compreende a esquizofrenia como um dos modos possíveis de ser no 
mundo.  
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Discutindo as Relações Familiares e o Sofrimento 
Psíquico Grave a partir das Primeiras Crises 

Psicóticas 
  

Ivanilde do Patrocínio de Souza Cunha Kriskovic*  
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso, a partir de dois 
atendimentos no Grupo de Intervenção Precoce nas Psicoses (GIPSI) da 
Universidade Nacional de Brasília, com a escuta terapêutica na saúde mental de 
duas famílias, que apresentavam o mesmo diagnóstico: a “esquizofrenia”. A 
primeira família chegou para atendimento ao seu familiar no início da crise, 
enquanto a outra família nos procurou quando as primeiras crises já haviam 
passado, estando o paciente identificado bastante cronificado. Por outro lado se 
justifica também a motivação de compreender como é a dinâmica cotidiana das 
famílias, cujo um dos seus membros é portador do sofrimento psíquico grave. 
Observou-se que as dificuldades que passa uma família, é a falta de informações 
de como lidar com o doente e a doença, no entanto, para a crise psíquica grave, 
não existe uma receita pronta de como lidar, o sofrimento psíquico se dá no 
vírus das relações que permeiam a família, a qual não se reconhece adoecida, 
atribuindo tão somente as mudanças e sofrimentos para seu membro adoecido. 
O presente estudo teve como base teórica alguns autores da Psicanálise e da 
Teoria Sistêmica. Os resultados obtidos permitiram reconhecer que quando a 
crise grave do tipo psicótica é tratada no início, há muito mais chances do 
sujeito obter sua autonomia e retornar as suas atividades normais. 
 
Palavras-chave: Doença Mental; Sofrimento Psíquico; Psicanálise para 
família; Teoria Sistêmica. 
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Uma Leitura Sartreana sobre a Extimidade Virtual 
Contemporânea 

  

Carolina Mendes Campos 
Teresinha Féres Carneiro*  

 
O presente trabalho é um recorte do Projeto de Tese de Doutorado intitulado 
“Extimidade virtual: a nova perspectiva da intimidade e suas repercussões na 
conjugalidade”, que está sendo desenvolvido, atualmente, na PUC-Rio. 
Decidimos, então, apresentar o que consideramos ser a contribuição mais 
original do referido projeto, a saber, a nova perspectiva da intimidade 
observada, hoje, no fenômeno das redes sociais da internet. Nos últimos anos, 
assistimos à crescente expansão das redes sociais que reúne, em todo o mundo, 
milhões de adeptos que constantemente atualizam seus perfis com fotos, frases 
e testemunhos confessionais de si. Esse novo contexto favorece que inúmeros 
olhares acompanhem de perto o dia-a-dia de supostos “amigos” internéticos, 
acessando uma esfera íntima de suas vidas que, antes do boom da rede, nunca 
tinham atingido tamanha visibilidade. Para apresentarmos essa temática, 
optamos por substituir o prefixo “in” pelo “ex”, referindo-nos a essa nova 
perspectiva da intimidade na internet pelo nome de extimidade virtual, a fim de 
salvaguardar as especificidades próprias desse fenômeno. Consideramos que o 
jogo da extimidade virtual na internet está diretamente ligado à fundamental 
necessidade humana de ver o outro e de ser-visto por ele. Por esse motivo, 
teremos como interlocutor privilegiado o filósofo francês Jean-Paul Sartre, na 
medida em que percebemos em sua fenomenologia do olhar importantes bases 
para compreendermos essa novidade de nosso tempo. 
 
Palavras-chave: Extimidade Virtual; Redes Sociais; Ver; Ser-Visto; Sartre. 
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Solidão: Ausência do Outro e Encontro com o Si 
Mesmo? 

  

Alessandro de Magalhães Gemino*  
Clara Lobo** 

Kássia Rapella*** 
 

Explicaremos o conflito entre duas liberdades em Sartre, a partir do conceito de 
ser-para-outro e sua relação com outra consciência (ser-para-si), usando como 
referência a obra O Ser e o Nada. Mostraremos, de início, que o para-outro é a 
forma como o homem é apreendido por outra consciência, esta lhe atribui 
significações que ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é esta objetivação, na 
medida em que o Outro o apreendeu como objeto no mundo e lhe deu um 
significado. E o para-si não é essa objetivação, na medida em que ele é absoluta 
espontaneidade sem conseguir fixar sua essência. A significação que dou a mim 
mesmo é da mesma maneira irrealizável – só existo como Nada em busca do 
Ser. Isso nos permitirá entender que enquanto ser-para-outro-objeto percebo, 
com vergonha, o olhar do outro que me aliena e me atribui significações que não 
escolhi. Eu me vejo pelo olhar do outro, ainda que com embaraço, sem 
conseguir, no entanto realizar estas objetivações de meu ser – pois meu ser é 
Nada. Porém, enquanto ser-para-outro-sujeito apreendo o Outro como objeto, 
e lhe atribuo significações, que da mesma maneira, não fixa nele uma essência. 
Dessa forma, concluiremos que, de acordo com Sartre, supera-se o solipsismo, 
porque eu não tenho prioridade sobre o meu próprio ser, logo, o olhar do Outro 
tem a mesma validade que o meu - não existe primazia de cada um sobre a 
certeza de Si. 
 
Palavras-chave: Solidão; Relações; Existência. 
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Amor Romântico: Crítica de Jean-Paul Sartre 
  

Sara Campagnaro* 
Ana Claudia Ribeiro Semensato** 

Jorge Antônio Vieira*** 
 

Tratar sobre o amor romântico frente a filosofia sartreana é evidenciar o conflito 
permanente entre os dois objetos de estudo, sendo eles a cultura do amor 
romântico vivenciada pela sociedade ocidental e o pensamento sartreano. A 
partir do resgate histórico da configuração do amor romântico, observa-se que 
este se estabeleceu na cultura ocidental sobre a noção de que o ser humano 
vivencia a sua completude neste tipo de sentimento. Encontrar alguém para 
fundir-se amorosamente passa a ser um objetivo primordial da vida humana, 
baseado nos ideais de sentimento eterno e de permanecer com o amante até a 
morte. É no cerceamento da liberdade inerente a condição humana (ser-Em-si) 
e nos princípios de incompletude da existência que o ser-Para-si é lançado às 
possibilidades do existir. A partir da obra de Jean-Paul Sartre “O Ser e o Nada”, 
buscamos realizar uma crítica da ideologia do amor romântico a partir da 
filosofia sartreana. Evidencia-se a forma do amor romântico, como um projeto 
irrealizável, pois, neste sentido produz relações sadomasoquistas, buscando 
aprisionar a liberdade daquele a quem se ama, na qual o apoderamento da 
subjetividade do outro é a tentativa de transitar entre olhar e ser olhado, passar 
de Para-si (consciência) para o Em-si (objeto) em um círculo vicioso rondado 
pelo amor e desejo.  Desta maneira, discutir o tema do amor romântico frente o 
existencialismo sartreano possibilita a aproximação e a formação do 
pensamento crítico diante de um sentimento constantemente reafirmado na 
cultura ocidental. 
 
Palavras-chave: Amor Romântico; Sartre; Liberdade; Relação 
Sadomasoquista. 
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A Psicologia Humanista Veiculada pela Revista 
Psicologia Atual de 1977 a 1986 
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As décadas de 1970 e 1980 foram cenários para grandes transformações sociais 
no Brasil. A psicologia, como profissão, inaugurou a década de 1970 como uma 
novidade àqueles que buscavam alternativas aos valores apregoados pela 
ditadura militar, mas, ao mesmo tempo, servia para a manutenção deles. A 
criação de cursos de psicologia e a aceitação social desta ciência e profissão 
possibilitaram a criação de veículos de comunicação que facilitassem a difusão 
de conhecimentos e de fazeres psicológicos. Dentre eles, destaca-se a revista 
Psicologia Atual, que começou a ser publicada em 1977 e perdurou até 1986, 
com exatos 48 exemplares, pelo Grupo Editorial Spagat, pois as unidades eram 
distribuídas ao mercado bimestralmente. A presente pesquisa teve por objetivos 
identificar diferentes conteúdos associados à Psicologia Humanista publicados 
na revista, identificar as diferentes abordagens teóricas veiculadas por ela, 
identificar seus proponentes e depreender significados que lhe eram atribuídos. 
Os conteúdos identificados foram categorizados em artigos, reportagens, 
entrevistas e publicidade. Os resultados indicaram um grande número de 
publicidade, que envolvia o oferecimento de cursos, congressos e lançamento de 
livros, além de divulgação de clínicas de psicologia. A maior parte delas se 
referia ao Psicodrama, seguido pela Gestalt-Terapia e Abordagem Centrada na 
Pessoa. Em menor número, identificou-se artigos e reportagens que tratavam de 
temas contemporâneos à época e que eram discutidos sob a perspectiva da 
Abordagem Centrada na Pessoa e do Psicodrama. 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Psicologia Humanista; Revista Psicologia 
Atual; Abordagem Centrada na Pessoa; Gestalt-Terapia; Psicodrama. 
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Resiliência numa Perspectiva Humanista Existencial 
 

Sandra Maria Sales de Paula da Silva Sousa 
 
O objetivo é analisar a resiliência numa perspectiva humanista existencial, 
especialmente na visão rogeriana. Resiliência pode ser definida como o “poder 
de superação” de crises e adversidades em indivíduos, grupos ou organizações, 
sendo complexa, comporta diversas análises e reflexões. Considerando-se a 
concepção de Carl Rogers (1983), ela necessita de condições facilitadoras para 
se desenvolver e neste caso, assumem destaque os processos intersubjetivos que 
priorizam a relação “EU-TU”, a autenticidade, a consideração positiva 
incondicional e a compreensão empática como condições necessárias e 
suficientes para a qualidade dos vínculos formados com os outros, importantes 
suportes promotores de resiliência. Assim, o conceito de resiliência precisa ser 
concebido multifatorialmente, levando-se em conta uma combinação de fatores 
que considerem as condições de risco e vulnerabilidade psicossocial, a 
mobilização de potenciais subjetivos e grupais ao longo do tempo, os 
dispositivos de apoio e enfrentamento das dificuldades reconhecidas, as 
especificidades culturais, as transformações subjetivas, etc. Dessa forma, a 
resiliência é um fenômeno eminentemente humano que pode ser associada à de 
ação política de Hannah Arendt e a concepção rogeriana também aponta nesta 
direção ao descrever a tendência atualizante. Porém, tal visão opõe-se aos 
estudos de resiliência que responsabilizam as vítimas de opressão pelos 
problemas que resultam da interação com ambientes sociais tóxico, pois 
baseado em Buber coloca-se que a singularidade, no caso do homem seria então 
a capacidade de tomar consciência do outro, de representá-lo e de reconhecer 
que cada um de nós somente existe a partir dessa contraposição. 
  
Palavras-chave: Resiliência; Humanismo; Existencialismo. 
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Os Múltiplos Contornos do Corpo Vivido na 
Disfunção Erétil: Uma Perspectiva Fenomenológica 

  
Fabiana De Zorzi* 

Georges Daniel Janja Bloc Boris 
 

O presente artigo apresenta os resultados obtidos na dissertação de mestrado 
intitulada “Os Múltiplos Contornos do Corpo Vivido na Disfunção Erétil: Uma 
Perspectiva Fenomenológica”, buscando compreender os múltiplos contornos 
da experiência do corpo vivido de homens com disfunção erétil (DE). A DE é 
definida como a dificuldade do homem ter ou manter a ereção peniana, 
impossibilitando-o de obter prazer sexual. Os dados obtidos foram coletados 
através de entrevistas com doze homens, entre 20 e 63 anos de idade. As 
experiências vividas dos sujeitos entrevistados foram analisadas e interpretadas 
de acordo com o método fenomenológico, inspirado em Merleau-Ponty e 
refinado por Giorgi e Alvim, por meio da análise dos contornos diacríticos. Os 
contornos diacríticos se referem a todas as enunciações produzidas pelo corpo 
vivido. Eles dão forma à experiência e servem como um código de acesso à 
compreensão do fenômeno. A descrição fenomenológica desvelou 57 temas nas 
12 entrevistas. Através da variação imaginativa, foram eleitos três contornos 
significativos: 1) Sexo “de homem”, que comportou duas subcategorias (o corpo 
[dis]funcional e o caráter visível por outrem); 2) A parceira em coexistência na 
disfunção erétil (relação [des]afinada e o desejo da mulher como repercussão 
direta na DE); e 3) formas de superação. A partir de uma compreensão 
fenomenológica, podemos considerar que a dificuldade ou a ausência de ereção 
faz parte do campo relacional destes sujeitos. Não se trata de um fenômeno 
psicológico que causa uma disfunção física, ou mesmo de um problema 
psicológico. A DE é uma expressão do funcionamento global do corpo. 
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O Corpo e o Fenômeno da Psicossomática sob a 
Perspectiva de Martin Heidegger 
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Este trabalho tem como objetivo identificar e relacionar os elementos presentes 
em Ser e Tempo e nos Seminários de Zollikon necessários para a discussão do 
fenômeno da psicossomática. Para cumprir esses objetivos foi realizada uma 
leitura integral da obra Seminários de Zollikon e parte da obra Ser e Tempo, 
ambas de Martin Heidegger, refletindo sobre os principais pontos que 
contribuem para a compreensão da corporeidade e do fenômeno da 
psicossomática e ao mesmo tempo pontuando com que elementos o autor 
relaciona tal fenômeno. Conclui-se que Heidegger aborda a questão da 
psicossomática contrapondo-a a concepção das ciências naturais, que 
substancializam o homem, tratando-o como mero objeto de estudos, não 
atingindo o que é o ser. As ciências naturais recorrem à concepção cartesiana 
que se fundamenta na distinção entre sujeito e objeto e na exigência da 
mensuração como prova daquilo que se apresenta, dessa forma, o fenômeno da 
psicossomática é abordada em dois âmbitos, o psíquico e o somático, sendo o 
somático o âmbito que pode ser mensurável. Para Heidegger o homem não pode 
ser dividido em dois âmbitos, ele deve ser visto em sua totalidade. A questão do 
corpo e o fenômeno da psicossomática são tratados pelo filósofo sempre em 
relação com os traços fundamentais da existência, tal como a temporalidade e a 
espacialidade. 
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Corpo, Contemporaneidade e Biopoder à Luz da 
Questão da Técnica em Heidegger 

  
Cristine Monteiro Mattar* 

Nathalia Aizman 
Aline Rodrigues 

Paula Zanuto Maués 
 
Atualmente muito se tem discutido a respeito da valorização dos corpos e da 
saúde. Essa valorização é pautada numa ideia de corpo e saúde ideais, 
enfatizados pelo discurso médico e midiático. Segundo Foucault, o investimento 
do corpo através do poder mobiliza o desejo relacionado ao próprio corpo, por 
meio de um trabalho rigoroso capaz de estimular a exaltação de esquemas 
ligados à magreza, beleza, força, apontando para modos de ser saudável. No 
entanto, essa busca está relacionada a um ideal nunca atingido, o que remete a 
um paradoxo: à medida que tentamos atingir esses esquemas de perfeição 
inalcançável, nos distanciamentos do modo como se dá a existência, com sua 
vulnerabilidade, envelhecimento, adoecimento e morte. Autores 
contemporâneos afirmam que vivemos uma espécie de identificação subjetiva 
através do corpo, onde saberes e práticas produzem bioidentidades. Se as 
práticas ascéticas gregas permitiam participar de forma mais livre da 
constituição dos modos de ser, na atualidade a bioascese incrementa o 
dispositivo disciplinar de docilização dos corpos. Hoje tal dispositivo é atribuído 
cada vez mais aos saberes especializados, principalmente o saber médico, 
tomados como verdades, onde a normalidade é definida a partir do horizonte da 
medicação e de prescrições que ganham cunho moral: somos todos meio 
anormais ou doentes. Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre esse 
horizonte histórico e seus efeitos a partir da tematização da técnica moderna 
empreendida por Heidegger, que possibilita dizer sim e não às determinações 
do espírito técnico que vigora em nossa época. 
 
Palavras-chave: Bioidentidade; Morte; Corpo; Técnica Moderna. 
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Psicologia Hospitalar e Psicossomática na 
Perspectiva Fenomenológico-Existencial 
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Este trabalho pretende apresentar as contribuições da psicologia 
fenomenológico-existencial para uma compreensão da psicologia hospitalar e da 
psicossomática que se diferencie da tradição médica e psicológica. Para isso, irá 
compartilhar alguns resultados da pesquisa intitulada “Psicologia hospitalar e 
psicossomática na perspectiva fenomenológico-existencial” empreendida na 
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, especialmente em relação a cinco 
temáticas: história da psicologia hospitalar no Brasil; a psicossomática na 
tradição médica e psicológica, corpo, saúde e questões contemporâneas; 
biopoder; corpo, psicossomática e clínica na Daseinsanalyse. Para tal, revisa a 
literatura pertinente às principais teorias vigentes até o momento sobre o tema, 
colocando em questão aqueles que se trazem uma visão dicotômica 
corpo/mente, a fim de propor, em seguida, outro modo de apreensão dos 
fenômenos da corporeidade, adoecer e clínica, pautado nas reflexões do filósofo 
Martin Heidegger e do psiquiatra Medard Boss. Tais pensadores debruçaram-se 
sobre o tema em questão, propondo inestimáveis, conquanto pouco conhecidas, 
contribuições para uma compreensão fenomenológico-hermenêutica dos 
fenômenos psicossomáticos e dos modos do cuidado possíveis diante daquele 
que adoece. O modo de existir humano visto como abertura é sempre afetado 
como um todo indivisível em cada adoecer, cabendo indagar qual a relação com 
o mundo que se encontra perturbada. Pretende-se, assim, contribuir com as 
possibilidades do cuidado psicológico no ambiente hospitalar, oferecendo uma 
escuta diferenciada, porque aberta ao modo de mostrar-se do outro, a fim de 
captar o sentido em jogo em cada adoecer e na experiência da hospitalização. 
 

Palavras-chave: Fenomenologia; Psicologia Hospitalar; Psicossomática; 
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Temporalidade em Sartre: Sobre a Impossibilidade 
de uma Psicologia da Identidade 
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O presente trabalho objetiva investigar de que modo algumas considerações 
feitas por Jean-Paul Sartre em O Ser e o Nada acerca da temporalidade 
contribui para pensarmos uma psicologia que não se apoie em uma visão 
identitária de homem. Para tal, pretendemos analisar as considerações do autor 
no que diz respeito à descrição do modo de ser do para-si, modo de ser da 
realidade humana, como um ser projetivo que se caracteriza por ser fuga de si 
em direção a si e não idêntico a si. Isto implica ainda numa oposição a uma 
concepção “coisista” de tempo e de duração assim como na reconsideração do 
que seria entendido como mudança no que diz respeito ao modo de ser humano.  
Para a psicologia fenomenológico-existencial, isto se torna de extrema 
importância se considerarmos que a existência temporal, por impossibilitar a 
identidade, deve recolocar a questão da mudança, já que esta só faz sentido em 
oposição algo que permanece. Além disso, deve-se reconsiderar a perspectiva 
como relação ao passado, presente e futuro, de modo a escapar de uma 
consideração linear e, sobretudo, causal, dos acontecimentos no tempo. Tais 
considerações implicam em consequências importantes para pensarmos uma 
psicologia fenomenológica que parte da temporalidade como impossibilidade de 
ser pensar o homem de forma estática, isto é, como identidade. 
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Explicaremos o conflito entre duas liberdades em Sartre, a partir do conceito de 
ser-para-outro e sua relação com outra consciência (ser-para-si), usando como 
referência a obra O Ser e o Nada. Mostraremos, de início, que o para-outro é a 
forma como o homem é apreendido por outra consciência, esta lhe atribui 
significações que ele é e não é ao mesmo tempo. Ele é esta objetivação, na 
medida em que o Outro o apreendeu como objeto no mundo e lhe deu um 
significado. E o para-si não é essa objetivação, na medida em que ele é absoluta 
espontaneidade sem conseguir fixar sua essência. A significação que dou a mim 
mesmo é da mesma maneira irrealizável – só existo como nada de ser em busca 
de ser. Isso nos permitirá entender que enquanto ser-para-outro-objeto 
percebo, com vergonha, o olhar do outro que me aliena e me atribui 
significações que não escolhi. Eu me vejo pelo olhar do outro ainda que com 
embaraço, sem conseguir, no entanto, realizar estas objetivações de meu ser – 
pois meu ser é Nada. O olhar do Outro me atravessa com violência, aliena 
minha liberdade tornando-me objeto e revela a mim mesmo o que sou sem a 
minha permissão. Porém, enquanto ser-para-outro-sujeito apreendo o Outro 
como objeto, e lhe atribuo significações, que da mesma maneira, não fixa nele 
uma essência. Dessa forma, concluiremos que, cada liberdade tenta sobrepor-se 
à Outra, alienando-a, tornando-a objeto, o que torna o conflito algo inerente à 
intersubjetividade em Sartre. 
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Liberdade Existencial em A Náusea: Relação entre 
Literatura e Psicologia Existencial 
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Estudos sobre os romances sartreano destacam a presença de elementos da 
filosofia e da psicologia existencial. Os objetivos deste resumo pretendem 
indicar alguns destes elementos no romance A Náusea, tais como, angústia, 
liberdade e projeto existencial. A Náusea é um romance escrito como diário de 
memórias do protagonista Antoine Roquentin, e apresenta a mudança que este 
sente em relação ao mundo e à maneira como percebe as coisas e se percebe. O 
personagem compreende que o que viveu, vive ou vê, poderia ser de inúmeras 
outras maneiras e constata que nada tem a necessidade de ser, tudo pode ser, 
descobre que a náusea nada mais é do que a descoberta da contingência. 
Percebe-se no romance que as situações existenciais apresentadas pelo 
protagonista são semelhantes à de um sujeito em processo psicoterapêutico, as 
mudanças na maneira de ver o mundo, a ausência de sentidos para existência, a 
melancolia, o tédio, a angústia de viver e o processo de se projetar. No romance 
estudado, percebe-se elementos de uma psicologia existencial, a manifestação 
da consciência da existência como contingência e a responsabilidade sobre a 
vida; manifesta-se a liberdade existencial e o princípio existencialista de que o 
homem não é nada além daquilo que ele faz de si mesmo. As relações com a 
psicologia existencial aparecem também no fenômeno da crise existencial, no 
processo de passagem pela crise, no engajamento em projetos existenciais e 
assumir a responsabilidade pelo que fazer da sua existência. 
 
Palavras-chave: Existência; Crise Existencial; Projeto; Responsabilidade. 
 
*Artigo resultante do programa externo de bolsa de iniciação científica, da 
Universidade Paranaense financiado pelo CNPq. 



118 
 

       

Do Aconselhamento ao Plantão Psicológico: Estudo 
Historiográfico 

  

Paulo Coelho Castelo Branco*  
 

Este estudo reconstrói as condições histórico-científicas que possibilitaram a 
emergência do aconselhamento psicológico (AP) e do plantão psicológico (PP), 
com o objetivo de elencar possíveis comparações entre essas perspectivas. Para 
tanto, nos inspiramos na historiografia descritiva e analítica de Ludwig 
Pongratz, como recurso metodológico para a leitura dos textos relacionados ao 
tema. Destarte, a investigação procedeu da seguinte lógica: (1) descrição dos 
pressupostos e conteúdos teóricos da assunção do AP nos EUA, conforme as 
obras de Edmund Griffin Williamson e Carl Rogers; (2) em seguida, foi 
analisado como o AP se propagou no Brasil; (3) finalmente, verificou-se como o 
PP se desenvolveu a partir do AP, todavia com alguns resquícios dos seus 
elementos clínicos. Os resultados apontam para os seguintes pontos de 
discussão entre o AP e o PP: ambas as perspectivas se configuram como 
abordagens de clínica psicológica distintas das concepções tradicionais de 
psicoterapia; as duas vertentes trabalham em nível de reorganização da 
personalidade e não versam a sua reestruturação; a distinção básica entre essas 
modalidades está no modo de funcionamento do serviço em relação às 
dimensões da triagem, do acolhimento, do tempo de atendimento e da 
disposição do terapeuta para lidar com determinados tipos de demanda. 
Conclui-se que o AP e o PP estão imersos historicamente na mesma querela de 
elaboração de saberes e práticas da clínica psicológica. No entanto, cada 
perspectiva responde a essa discussão mediante as variações histórico-
científicas que influenciaram o pensamento dos seus fundadores nos EUA e no 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Aconselhamento; Plantão Psicológico; Historiografia; 
Psicologia Clínica. 
 
*Docente do Curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus 
Anísio Teixeira – Vitória da Conquista. Doutorando em Psicologia pelo Departamento 
de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Psicologia 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Contato: pauloccbranco@gmail.com. 
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Plantão Psicológico em Centro de Terapia Intensiva: 
Atenção Psicológica e Crise 

  
Tatiana Benevides Magalhães Braga 

Maria Julieta Gouveia*  
 

A presente pesquisa investigou a prática de plantão psicológico em centro de 
terapia intensiva em dois hospitais gerais no interior de Minas Gerais. No 
intuito de compreender os principais aspectos da prática de plantão psicológico 
neste contexto, foram utilizados relatos de casos clínicos descritos em diários de 
bordo elaborados pelos plantonistas participantes do serviço. Entre as 
principais questões encontradas, estão a necessidade de reorganização do 
cotidiano pela situação de adoecer, as carências práticas, financeiras e de acesso 
à saúde advindas com a internação e as dificuldades encontradas no contato 
com o sofrimento, a degeneração física e a morte, tanto por pacientes e 
familiares quanto pela equipe de saúde. O plantão psicológico se volta, desse 
modo, para a abertura de espaços de escuta e intervenção a todos os atores 
sociais envolvidos. Junto a pacientes e familiares, a ação psicológica se realiza 
tanto no resgate e designação da experiência de adoecer, culturalmente negada 
por processos de clandestinização do morrer, quanto na articulação do acesso a 
informações e serviços de saúde, permitindo que a perspectiva do usuário seja 
incluída no atendimento em saúde. Junto à equipe de saúde, o plantão 
psicológico busca intermediar a relação com pacientes por meio de 
interconsultas e criar espaços de discussão e elaboração das situações de 
sofrimento e morte, por meio de grupos, atendimentos individuais e 
intervenções emergenciais. Neste contexto, a situação de adoecimento emerge 
como rompimento da trama existencial sedimentada, necessitando de um 
espaço de ressignificação e elaboração da experiência que abranja amplamente 
o cotidiano institucional. 
 
Palavras-chave: Plantão Psicológico; Centro de Terapia Intensiva; Adoecer; 
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Relato de uma Experiência de Plantão Psicológico no 
Contexto Universitário 

  
Elza Maria do Socorro Dutra* 

Mariana da Nóbrega Galvão Duarte** 
Zara Cristina de Andrade Barbosa*** 

 

O presente trabalho relata a experiência de atendimento na modalidade de 
Plantão Psicológico disponibilizado aos alunos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) a partir da perspectiva fenomenológico-existencial. O 
Plantão funciona no Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA), a clínica-escola da 
UFRN e surgiu como um programa institucional tendo como objetivo promover 
a atenção à saúde mental do estudante universitário. A literatura mostra que o 
Plantão é uma modalidade de ação clínica caracterizada pelo atendimento no 
momento da crise, acolhendo a pessoa quando ela necessita e ajudando-a a 
esclarecer as demandas emocionais apresentadas. Neste trabalho, a perspectiva 
que fundamenta tal modalidade de ação considera a compreensão do ser 
humano enquanto ser-no-mundo que atribui sentidos e significados a sua 
existência. Em alguns momentos da existência, é possível haver uma limitação 
das possibilidades de ser e de se relacionar com o mundo, sendo de extrema 
importância um espaço no qual as pessoas possam refletir sobre si mesmas, 
resgatando sua singularidade e assim favorecer a sua abertura às possibilidades. 
A busca elevada pelo serviço, 164 estudantes atendidos durante o ano de 2012, 
demonstrou quão relevante é para os alunos poderem usufruir deste espaço, 
tendo em vista as diversas dificuldades emocionais que acabam comprometendo 
o desempenho acadêmico. A proposta do Plantão Psicológico é favorecer a 
procura do aluno pelo serviço, caso sinta necessidade. A atividade realizada 
mostrou a importância do acolhimento ao sofrimento psíquico do estudante 
universitário, além de contribuir para demonstrar a relevância dessa 
modalidade de acolhimento ao sofrimento humano. 
 
Palavras-chave: Plantão Psicológico; Estudantes da UFRN; Abordagem 
Fenomenológico-Existencial. 
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Fenomenologia, Saúde e Interdisciplinaridade 
  

Claudia Lins Cardoso*  
 

O trabalho pretende apresentar a experiência do Programa de Educação pelo 
Trabalho em Saúde, PET-Saúde, promovido pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Ministério da Educação, cujos objetivos principais são a 
consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo 
trabalho. As atividades são realizadas por professores das universidades que 
participam do programa, profissionais da rede municipal de saúde e graduandos 
da área da saúde, em instituições vinculadas ao Sistema Único de Saúde.  
Pretende-se apresentar algumas atividades desenvolvidas pelo grupo tutorial do 
Centro de Saúde 1º de Maio, da UFMG, no âmbito da atenção primária à Saúde 
do Idoso e à Saúde da Mulher, com ênfase no modo como o método 
fenomenológico vem sendo utilizado pela tutora.  A experiência de campo tem 
mostrado que o estímulo à adoção de uma postura fenomenológica por parte do 
grupo de trabalho, valorizando-se a diversidade de saberes, a reflexão crítica 
sobre as atividades e o diálogo entre os membros da própria equipe e entre estes 
e a população assistida, contribui para a qualidade do trabalho realizado. Isso 
ficou evidente nos índices referentes à saúde do idoso, quando comparados 
durante um período de dois anos, na adesão e no feedback das mulheres 
participantes do PET-Saúde nas atividades de promoção à sua saúde e nos 
relatos dos alunos quanto ao aprendizado para sua formação profissional. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Fenomenologia; 
Interdisciplinaridade. 
 
*Fundo Nacional de Saúde – MS. 
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A Fenomenologia na Pesquisa no Campo da 
Psicologia e Saúde 

  

Rodrigo Augusto Borges Pereira* 
Antônio Renan Maia Lima** 

Márcio Luis Costa*** 
 

Pretende-se discutir o problema de pesquisa do projeto: As formas de 
apropriação da Fenomenologia na pesquisa no campo da Psicologia e Saúde, 
publicada como artigo científico, vinculado ao PIBIC/UCDB. Na literatura e na 
leitura dos relatos da produção científica no campo da Psicologia e Saúde, é 
possível encontrar a Fenomenologia, seja como abordagem ou como método. O 
problema de pesquisa se enuncia com a pergunta que interroga pelas formas de 
apropriação da fenomenologia e como está operando na construção do 
conhecimento no campo da Psicologia e Saúde. Desde uma perspectiva 
heideggeriana, ao se tratar de uma pergunta, é necessário elucidar os seus 
termos e a sua estrutura, a saber: quem, sobre o que e a quem se pergunta. 
Quem faz a pergunta tem o modo-de-ser de pesquisador. A pergunta interroga 
pelos modos de apropriação e de operação. Quem é interrogado pela pergunta 
tem o modo-de-ser de pesquisador. Com esta estrutura ontológica de modos-de-
ser é possível fazer ver que se está interrogando desde dentro e não desde fora 
do processo de construção do conhecimento. Está perspectiva é genuinamente 
fenomenológica, pois compreende que o conhecimento é uma construção 
intencional, onde as relações são predominantemente correlativas e 
constitutivas de todos os seus termos. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia; Psicologia e Saúde; Problema de Pesquisa. 
 
*Graduando em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), aluno do 
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Atendimento Psicológico Fenomenológico-
Existencial na Área da Saúde - Formação Do 

Graduando 
  

Juliana Vendruscolo*  
 
Os cursos de graduação em Psicologia sempre priorizaram disciplinas e estágios 
associados à prática clínica. Gradativamente o trabalho do psicólogo passou a 
ocupar o espaço das instituições, principlamente as de saúde.  No Brasil, as 
primeiras disciplinas relacionadas à saúde para graduandos de Psicologia 
ocorreram em 1968, sendo que em 1988 o Conselho Nacional da Saúde incluiu a 
Psicologia como área do conhecimento pertencente à saúde. Em 1995 a área da 
saúde passou a ser o segundo maior setor de inserseção do psicólogo segundo a 
Associação Americana de Psicologia. A Psicologia da Saúde ocupa hoje uma 
grande importância na formação do estudante de psicologia.  A partir de minha 
vivência como docente tenho tido a oportunidade de refletir acerca da formação 
do aluno para atuação na área da saúde com base na abordagem 
fenomenológico-existencial. O objetivo desse estudo é descrever um estágio na 
área da saúde e na fenomenologia existencial, desde seu preparo teórico até a 
supervisão clínica dos casos atendidos. Devido à carência de publicações que 
integrassem esses dois aspectos de maneira diretamente voltada para a prática 
clínico-institucional, tornou-se necessário elaborar essa aproximação. Não 
houve a preocupação em apresentar técnicas a serem aplicadas, o que contradiz 
a proposta fenomenológica. O aluno pôde compreender como atender às 
necessidades inerentes às situações de adoecimento, considerar o setting 
terapêutico possível na instituição e, prioritariamente, manter-se no lugar do 
terapeuta fenomenológico-existencial, que é sempre o do não saber a priori, ou 
seja, em abertura para compreender o modo de ser de seu paciente. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia Existencial; Psicologia da Saúde; Formação 
em Psicologia. 
 
*Docente UNAERP, UNIP e UNISEB, Psicóloga clínica, jvendruscolo@yahoo.com.br. 
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Uso e Dependência de Drogas: Apontamentos para 
uma Compreensão Existencial 

  

André Henrique Scarafiz* 
Lúcia Cecília da Silva** 

 

Trata-se de um estudo sobre a problemática da drogadição bastante recorrente 
na sociedade brasileira atual a partir de uma compreensão existencial. A escolha 
dessa perspectiva teórica se deu pela forma com a qual o existencialismo 
debruçasse sobre o homem como sujeito de sua própria vida, conferindo ao 
mesmo, responsabilidade de suas escolhas. Alguns conceitos existenciais como 
essência/existência, Em-si/Para-si e liberdade foram abordados segundo a 
orientação do filósofo Jean-Paul Sartre. As reflexões tendem para a 
compreensão de que a droga pode aparecer ao homem como forma de existir no 
mundo enquanto ser diante da impossibilidade de essência, vinculado ao ser da 
falta que é, norteando, dessa forma, seu projeto de ser-no-mundo. Essa 
impossibilidade influencia sobremaneira a escolha da droga como forma do 
existir humano, acrescidos de todas as contingências que envolvem a droga. 
Mesmo nessas circunstâncias, para o existencialismo sartreano este homem 
continua a ser responsável pela sua própria liberdade. Este estudo demonstra 
que na drogadição há a tendência à desresponsabilização das escolhas do 
homem, quase sempre o levando a situações incompatíveis com seu projeto 
inicial de vida, todavia tal contradição poderia ser revista quando houver a 
aproximação ou reconhecimento de si mesmo mediante sua liberdade de ser-
no-mundo, consequentemente seu sentido de vida. 
 
Palavras-chave: Drogadição; Existencialismo; Escolha; Liberdade. 
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Mútua-Ajuda X Liberdade de Escolha 
  

Virgínia Lima Dos Santos Levy*  
 

Se “dependência química” é hoje assunto muito discutido, de reconhecida 
importância, igualmente conhecidos são os chamados grupos de mútua-ajuda, 
como os Alcóolicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Embora sua estrutura 
não permita uma pesquisa mais aprofundada, estima-se que o A.A. tenha cerca 
de “1.989.124 membros, em 150 países”, dos quais cerca de “121.000 membros” 
estariam no Brasil, seguindo e difundido a metodologia, chamada “Doze 
Passos”, segundo a qual sair de uma situação de perdas sociais, físicas, 
emocionais e econômicas provenientes do abuso da substância psicoativa viria 
apenas quando se admitisse “impotente perante o álcool” e que “só um Poder 
Superior” poderia “devolver a sanidade” (autonomia) que fora “roubada” pelo 
álcool.  O presente trabalho, elaborado para a disciplina “Sartre: Existência e 
Essência”, ministrado pela Professora Fernanda Alt no curso de Especialização 
em Psicologia Clínica do Instituto Fenomenológico-Existencial do Rio de 
Janeiro, busca repensar a prática clínica em CAPS AD da autora, através de 
revisão bibliográfica. Considerando conceitos de Sartre, como “liberdade”, 
“escolha” e “má fé”, discutiu-se a possibilidade de ação do homem ao se ver 
impossibilitado de agir, sem escolha, “impotente perante o álcool”, deixando de 
viver para ingerir o álcool para passar a viver para não ingerir, sem contemplar 
outras possibilidades como as de existir, como as sem referências com a adicção. 
  
Palavras-chave: Mútua-Ajuda; Adicção; Má-Fé; Sartre; Escolha. 
 
*Psicóloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2008), e atua no 
CAPS AD Centra-Rio desde 2009, tendo ingressado no curso de Especialização em 
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Dificuldades no Campo das Psicoterapias 
Fenomenológico-Existenciais: Um Retorno à Obra 

Existence de Rollo May 
  

Tanara Pinto Baptista 
Joanneliese de Lucas Freitas* 

 

Não é raro encontrarmos textos e artigos em Psicologia que articulam 
fenomenologia, existencialismo e humanismo, no entanto, percebe-se nas que 
no continente americano existe uma dificuldade em se delimitar as influências 
de cada um desses movimentos no campo das psicoterapias fenomenológico-
existenciais. Nas Américas, a primeira obra publicada sobre as perspectivas que 
sofreram influências do existencialismo e da fenomenologia foi o livro 
Existence: A new dimension in Psyquiatry and Psychology, organizado por 
Rollo May. Feijoo aponta que May pretendia apresentar ao público norte-
americano alguns escritos clássicos de fenomenólogos e daseinsanalistas, como 
Binswanger, Erwin Strauss, Minkowski, Gebsattel e Kuhn. Por entender que 
este livro representa um marco importante no campo da Psicologia 
Fenomenológica, Existencial e Humanista nas Américas e por ser a obra 
responsável por apresentar diversos novos conceitos a este continente, decidiu-
se realizar uma análise dos dois capítulos introdutórios do livro Existence, 
ambos de autoria de Rollo May. A análise destes capítulos teve como objetivo 
verificar se haveria em seu conteúdo elementos que pudessem clarificar a 
dificuldade mencionada anteriormente. Levantou-se então a hipótese de que 
esta obra introdutória poderia ter contribuído para o problema de delimitar o 
campo da psicologia fenomenológico-existencial, especialmente pelo caráter 
reconhecidamente humanista da obra de Rollo May. 
 
Palavras-chave: Psicologia Fenomenológico-Existencial; Existence; Rollo 
May. 
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Eu, Outro e Mundo Vivido: Corpo Próprio e 
Alteridade em Merleau-Ponty 

  

Stella Crivelenti Vilar* 
Reinaldo Furlan** 

 
Merleau-Ponty, fenomenólogo francês que dialogou intensamente com a 
psicologia, discute e aprofunda a noção de alteridade em sua obra. Seu 
pensamento visa a superar a concepção cartesiana, explorando a subjetividade 
no corpo, com a noção de “corpo próprio”, integrando o homem ao mundo. O 
entendimento do homem como ser no mundo, presente na Fenomenologia da 
Percepção (1945), conduz à reflexão sobre a relação com o outro. Para Bonan na 
obra de 1945, Merleau-Ponty afasta-se do cartesianismo no que tange à 
alteridade: a percepção do outro é anunciada enquanto fenômeno de “campo”, 
referente à presença de ambos a um mundo comum intersubjetivo, não havendo 
um sujeito hermético apreendido pela consciência de outro. Com efeito, o 
objetivo deste trabalho foi investigar a alteridade a partir do conceito de corpo 
próprio em Merleau-Ponty, contribuindo para uma discussão epistemológica da 
Psicologia. Foi utilizado o método qualitativo para exploração dos conceitos, 
através da leitura estrutural do filósofo e comentadores. Os resultados apontam 
para a importância da noção de corpo próprio, a partir da qual se tem a 
percepção do outro enquanto ser no mundo, como sujeito intencional e 
complexo. Levanta-se a hipótese de que essa percepção do outro compreende 
duas formas de intersubjetividade: uma apreendida na experiência direta, outra 
reflexiva, ambas formas dinâmicas e indissociáveis de compreensão do outro. 
Aponta-se, assim, que a vivência do corpo próprio amplia as possibilidades de 
significação da relação com o outro, pautada em um novo modelo de 
subjetividade. 
 
Palavras-chave: Alteridade; Corpo Próprio; Merleau-Ponty. 
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Temporalidade e Intencionalidade: A Questão do 
Membro Fantasma em Merleau-Ponty  

  
Pedro Henrique Santos Decanini Marangoni* 

Danilo Saretta Verissimo  
 

No presente estudo, atemo-nos à análise realizada por Merleau-Ponty, no livro 
“Fenomenologia da percepção”, acerca do fenômeno do membro fantasma. 
Nosso objetivo é discutir as posições do autor à luz da questão da 
temporalidade. O trabalho é de natureza teórico-conceitual. Nossas 
considerações baseiam-se na leitura, análise e interpretação da bibliografia 
primária, bem como em aportes devidos à literatura crítica. O membro fantasma 
é considerado uma patologia da motricidade, e se refere à permanência da 
percepção de um membro corporal mesmo após sua amputação. Segundo as 
filosofias empiristas e intelectualistas o fenômeno é compreendido ora como 
causa fisiológica, adequando o fenômeno à um prisma biologizante, ora como 
explicação psicológica, destacando-se unicamente o caráter subjetivo envolvido 
na perda do membro. Para além do dualismo mente/corpo, reatualizado por tais 
concepções, a motricidade em Merleau-Ponty é um elemento inextricável da 
nossa relação com o mundo, compondo com este um sistema. A análise do 
filósofo sobre o fenômeno em questão perpassa pela ótica do ser-no-mundo, que 
visa atrelar à existência fisiológica o agir do corpo enquanto potência 
intencional, dirigida incessantemente às coisas. A partir da ideia de 
intencionalidade, concebe-se a imbricação ontológica do corpo ao mundo, e 
ressalta-se a estrutura temporal dessa relação, que não manifesta os perfis 
temporais como dados lineares, mas evidencia o corpo como a possibilidade da 
coexistência entre passado, presente e futuro. O membro fantasma se dá em 
meio a uma cristalização no tempo, que reabre o passado no qual o sujeito 
mantinha seu campo prático de atuação corporal. 
  
Palavras-chave: Merleau-Ponty; Corporalidade; Temporalidade; Membro 
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Estudos mostram que 82,7% dos brasileiros tiveram, ao menos uma vez, alguma 
experiência anômala, dentre estas, a Experiência Fora do Corpo (EFC). 
Ademais, estudos internacionais estimam prevalência de 10% para EFC. Sendo 
o Brasil um país com diversas crenças que corroboram para tal tipo de 
experiência, como é o caso das crenças de influência espiritualista, este é um 
espaço fértil à investigação deste fenômeno. Assim, este projeto objetivou 
descrever e analisar as EFC a partir da experiência do vivido, elencando as 
diferentes experiências denominadas EFC, comparando-as entre si e com o 
conceito científico de EFC, e investigando os sentidos dados a estas, bem como 
seu papel na vida cotidiana daqueles que alegam praticá-las. Treze sujeitos 
foram acessados, por meio de Snow Ball, e entrevistados, por meio de entrevista 
semiestruturada, quanto a suas experiências, crenças e a consequência das EFC 
em suas vidas. Utilizou-se a análise temática categorial, adotando Merleau-
Ponty como principal referencial teórico. As EFC apresentaram grande 
heterogeneidade, sendo divididas em dois grupos: aqueles que têm convicção da 
natureza espiritual destas - e que, assim, relataram experiências mais 
elaboradas, com presença de seres espirituais que os auxiliaram - e aqueles 
ressabiados de suas percepções – que se mantiveram céticos e, quando em EFC, 
permaneceram nos cômodos onde estavam fisicamente. Contudo, em ambos os 
casos, a experiência possuía um papel importante na episteme e na forma de 
posicionar-se frente ao mundo. Sendo utilizada como coping para questões 
como doenças crônicas e de risco de morte, ao desinteresse pela vida. 
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A Disfunção Erétil na Coexistência com Feminino: 
Uma Perspectiva Fenomenológica 
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Como disfunção erétil (DE) entende-se a dificuldade de o homem conseguir 
uma ereção. O objetivo deste artigo é compreender como a DE está imbricada 
na coexistência com o feminino. Para isto, utilizaremos uma lente de múltiplos 
contornos em uma entrevista fenomenológica realizada com Claude, um dos 
entrevistados na pesquisa de dissertação “Os Múltiplos Contornos do Corpo 
vivido na Disfunção Erétil (DE): uma Perspectiva Fenomenológica”. O método 
utilizado para a compreensão da entrevista fenomenológica se deu por meio da 
análise dos contornos diacríticos. Como contornos diacríticos, compreende-se 
as enunciações produzidas pelo corpo vivido. Eles dão forma à experiência e 
servem como um código de acesso à compreensão do fenômeno. Claude é um 
homem casado, de 51 anos, que sofre com a DE e cujo tratamento 
medicamentoso não surte efeito. No transcorrer da análise da entrevista de 
Claude, foi possível observarmos quanto a DE está intimamente vinculada à 
coexistência da parceira e da construção da subjetividade masculina. Apesar de 
a DE de Claude acontecer apenas fora do casamento, o foco de seu depoimento 
manteve-se no desejo de vivenciar uma relação normal com sua esposa, no 
sentimento de culpa gerado pelas relações fora do casamento, e o quanto a falta 
de desejo de sua esposa repercute diretamente em seu desejo nas relações com 
ela. As relações fora do casamento, em que a DE acontece, são tratadas por ele 
como geradoras de insegurança. 
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Esta pesquisa aborda a configuração do significado de família para 
homossexuais, alicerçando-se, mormente, na teoria de campo de Kurt Lewin. 
Buscar-se-á verificar o vínculo mantido pelos homossexuais com as famílias de 
origem, além de elucidar que pessoas compõem sua família atual e, ainda se 
ocorreram modificações em sua família após assumir-se homossexual. Neste 
estudo, foi utilizado o método fenomenológico proposto por Giorgi (1985) para 
a compreensão deste fenômeno. Para tanto, propôs-se a questão que norteou a 
investigação fenomenológica: “como se configura o significado da família para 
um homossexual?”. As respostas a esses questionamentos foram buscadas de 
forma intensa na literatura, bem como no momento empírico. Desataca-se que 
após a realização do momento empírico, verificou-se que a teoria de campo de 
Kurt Lewin daria o suporte adequado para a leitura de como esses casais 
estavam significando o conceito de família, visto que permite uma leitura dos 
movimentos intrapessoais, bem como a leitura do contexto no qual os 
pesquisados se inserem, além de ser uma teoria de base da Gestalt-terapia. 
Encontrou-se as seguintes categorias temáticas: processo de autodenominação 
sexual, configuração do campo após a descoberta da homossexualidade, 
constituição familiar atual, e, significado de família. Analisou-se que, apesar das 
mudanças ocorridas na sociedade a família continua mantendo o papel de 
organizadora. 
 
Palavras-chave: Família; Homossexualidade; Teoria de Campo; Pesquisa 
Fenomenológica. 
 
*martacarmo@terra.com.br 
 
 
  



132 
 

       

A Vivência da Parentalidade em Famílias 
Homoeróticas Femininas: Uma Investigação 
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O objetivo deste estudo foi investigar a vivência da parentalidade em famílias 
homoeróticas constituídas por mulheres. Apesar da crescente visibilidade e das 
transformações no contexto familiar homoparental, este fenômeno traz à tona 
discussões complexas e requer necessárias revisões e novas considerações 
acerca das famílias compostas por pessoas do mesmo sexo. O aporte teórico-
metodológico desta pesquisa se constituiu a partir da fenomenologia de Jean-
Paul Sartre e de suas aproximações com o campo da psicologia. Optamos por 
utilizar o método progressivo-regressivo de Sartre e, para coletar as 
informações, foram realizadas entrevistas fenomenológicas individuais com 
quatro mulheres lésbicas e que têm filhos. Chegamos, sinteticamente, a alguns 
resultados mais significativos: aspectos sociais, culturais, jurídicos, religiosos e 
psicológicos intercedem e nos obrigam a considerar os múltiplos elementos que 
perpassam as famílias homoparentais; as concepções que as colaboradoras têm 
acerca das suas vivências familiares e parentais são plurais, assumem novos 
significados de acordo com as suas experiências singulares e historicamente 
situadas; além disso, a vida dessas mulheres lésbicas é marcada pelo 
preconceito, o que tem implicações no modo como subjetivam as suas relações 
familiares e parentais. Concluímos que a parentalidade homoerótica é uma 
realidade sociohistórica que está por se fazer, dialeticamente, na relação das 
mulheres com os seus filhos e com o mundo. É um projeto em construção, 
alicerçado pela disponibilidade afetiva de cuidar e amar. A orientação sexual é 
apenas mais um, dentre tantos modos de expressão das mulheres no mundo. 
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O envolvimento de jovens com a violência nos últimos anos, no Brasil, tem 
aumentado significativamente, bem como o número de adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas com restrição de liberdade. Entretanto, a literatura 
mostra a produção incipiente de estudos que abordam o jovem infrator a partir 
da própria experiência. Com base nessas ideias, esta pesquisa teve como 
objetivo compreender como adolescentes autores de atos infracionais 
experienciam a violência, sejam como agentes, espectadores ou vítimas, sob a 
ótica da Analítica Existencial, de Martin Heidegger. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, de inspiração fenomenológico-hermenêutica, tendo sido utilizada a 
narrativa como recurso metodológico. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, com dois adolescentes de 16 e 17 anos, egressos de medida 
socioeducativa de restrição de liberdade. A interpretação das narrativas foi feita 
a partir dos sentidos que emergiram na experiência narrada e do diálogo entre 
algumas noções heideggerianas como ser-no-mundo, cuidado e impessoalidade. 
Os relatos mostraram que a violência está presente desde a infância desses 
adolescentes, tendo sido presenciada na própria família. Para eles, o 
comportamento violento representa uma forma de impor respeito e admiração. 
As experiências podem ser interpretadas como uma expressão das relações 
entre o ser adolescente e o mundo que caracteriza o seu contexto de vida. Assim, 
as noções de cuidado, no modo de ocupação, e impessoalidade, podem ser 
pensadas como presentes nas experiências narradas. Espera-se que esta 
pesquisa possa acrescentar não só aos estudos sobre a violência de jovens, mas 
também ressaltar a importância de se compreender a violência pelo olhar 
daqueles que a vivenciam. 
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O suicídio de jovens é um fenômeno cada vez mais presente na sociedade 
brasileira. Esta pesquisa foi elaborada a partir do elevado índice de mortalidade 
por suicídio entre jovens no Rio Grande do Norte e os dados obtidos serão 
analisados e discutidos a partir da hermenêutica heideggeriana. O objetivo deste 
trabalho é investigar os dados epidemiológicos sobre o suicídio de jovens 
correspondentes a faixa etária entre 10 e 24 anos, no Rio Grande do Norte, no 
período de 2000 a 2010, destacando algumas características descritivas do 
evento que aparecem na documentação de óbito. Trata-se de um estudo 
descritivo, os dados foram obtidos a partir da análise das certidões de óbito dos 
arquivos do ITEP-RN das cidades de Natal, Mossoró e Caicó. As estatísticas 
descritivas foram padronizadas utilizando o software SPSS versão 20. Foram 
463 casos, destes 79% eram do sexo masculino, a maioria estudantes residindo 
no interior do estado e 59% teve como meio causador da morte o enforcamento. 
O suicídio pode ser compreendido como uma válvula de escape da angústia 
diante da incapacidade de ser de outro modo. Ou ainda por outro lado, como 
uma rota de fuga desesperada para que se recupere o controle sobre a própria 
vida - mesmo que na última saída, que é o morrer -, se apropriando assim de 
fato de seu destino de ser-para-a-morte, tomando nas mãos as rédeas da 
finitude de sua existência e fugindo enfim da inospitalidade de um mundo que o 
oprime. 
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Em meio às rápidas transformações dos parâmetros sociais, nos deparamos com 
comportamentos cada vez mais primitivos, como o fenômeno da violência, que 
nos leva, muitas vezes, adotá-lo como padrão de conduta. O período da vida que 
mais é influenciado pela dinâmica social é a adolescência, principal fase de 
busca de identidade e de grandes mudanças biopsicossociais, marcada pelas 
escolhas e novas responsabilidades. Diante dessa complexa transição, o 
adolescente vai procurando espaço em seu meio social e por falta de 
comunicação acaba refletindo em atos violentos. Esse fato tem se destacado 
entre adolescentes do sexo feminino. Portanto, este projeto visa contribuir para 
a prevenção da violência entre as adolescentes e sensibilizá-las a participarem 
de maneira ativa na busca da melhoria da qualidade de vida no meio a que 
pertencem. Tal intervenção foi desenvolvida a partir de uma leitura 
fenomenológico-existencial em um grupo de 11 meninas, entre 13 e 14 anos, que 
apresentaram comportamentos agressivos em um colégio estadual de um 
município do Paraná. Foram realizados 10 encontros semanais dentro do 
colégio, utilizando dinâmicas, vídeos, arte-terapia, escuta empática e elaboração 
de materiais de divulgação sobre a violência. Foi observado, durante as 
vivências que as meninas apresentavam falta de respeito umas com as outras e 
para com o espaço, sem confiança, baixa autoestima e agressividade. Através do 
projeto, as adolescentes encontraram novos ideais que não valorizavam, 
passando a se sensibilizar com o outro, percebendo as consequências e a 
responsabilidade de seus atos e reconhecendo a importância de seu papel na 
sociedade. 
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O filósofo Max Scheler (1874-1928), um dos principais representantes da escola 
fenomenológica, considerado como fundador da disciplina de Antropologia 
Filosófica, se inquietava fortemente com as questões filosóficas relativas ao ser 
do homem, e a posição deste no Cosmos. Em sua obra destacável A Posição do 
Homem no Cosmos (1928), Scheler investiga essas questões, buscando 
identificar o que há de essencial no ser humano, partindo inicialmente da 
comparação com os animais e plantas. Adotando a Fenomenologia de Husserl, 
com que tivera contato nos anos iniciais do século XX, Scheler vai de encontro 
"às coisas mesmas" na sua investigação do ser do homem, até então estudado de 
forma fragmentada, seja em seu aspecto teológico, psicológico, biológico ou 
racional. Com isso, o presente trabalho visa apresentar essa peculiar e decisiva 
investigação, bem como pontuar os encontros desta com a Fenomenologia. 
Além disso, visa explicitar a importância da Antropologia Filosófica como 
disciplina propedêutica de muitas ciências. Em suas reflexões, Scheler 
demonstra que o que há de essencial no homem está muito além daquilo que se 
denomina inteligência e capacidade de escolha. Também não poderia ser, 
simplesmente, um outro estágio das funções e capacidades das esferas psíquica 
e vital, algo como uma gradação quantitativa que destacasse o homem em seu 
desenvolvimento. Sua defesa se dá na esfera espiritual, na transcendência do 
homem em relação à própria vida, na capacidade do ato de ideação e na 
possibilidade de contrariar a si mesmo, podendo dizer "não" aos seus impulsos e 
não se conformando com toda mera realidade. 
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O presente trabalho visa destacar a importância das contribuições do filósofo 
Edmund Husserl que, enquanto preconizador do método fenomenológico, foi 
um grande colaborador na discussão a respeito do entendimento da psicologia 
fenomenológica e de sua importância entre as ciências de sua época. 
Destacamos aqui uma análise feita através da leitura de uma de suas últimas 
obras, Krisis, e a necessidade de que estudiosos da epistemologia científica em 
psicologia, possam retornar a esta obra para uma contínua reflexão a respeito da 
construção de um método próprio a ser aplicada à psicologia enquanto ciência. 
Evidenciamos, portanto, a necessidade de uma releitura crítica destas obras, a 
fim de que ampliemos nossos conhecimentos a respeito das contribuições 
possíveis do filósofo na resolução da fragmentação na qual se encontra as mais 
diversas teorias psicológicas. Para que pudéssemos buscar nossos objetivos, foi 
realizada uma revisão bibliográfica de obras que pudessem contribuir mais 
eficazmente para a compreensão tanto do momento histórico, quanto das 
discussões em âmbito filosófico e científico para uma melhor elucidação do 
conceito de psicologia fenomenológica. Após estes estudos, obteve-se, de 
maneira ainda parcial, uma clarificação da pretensão husserliana de utilizar sua 
metodologia fenomenológica na tentativa de erigir uma filosofia, e, 
consequentemente, uma ciência que fosse capaz de sanar algumas das 
principais “crises” encontradas em sua época. Em especial as crises próprias, na 
qual estava inserida a nascente ciência psicológica. Evidenciamos, por fim, os 
diferentes sentidos utilizados entre a aplicação do conceito “psicologia 
fenomenológica” atualmente utilizada na prática clínica, daquele significado 
adotado por Husserl e seus contemporâneos. 
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O presente trabalho tem como objetivo explicitar as contribuições da 
Fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938) no pensamento de Frederick J. 
H. Buytendijk (1887-1974), que foi um conceituado biólogo, médico de 
formação acadêmica, que não restringiu suas pesquisas às ciências naturais, 
mas buscou ir além, encaminhando-as para a área da Psicologia. Desde o início 
de seus estudos, manteve interesse pela psicologia animal, porém reconhecendo 
nessa um limite naturalista. Dessa crítica, Buytendijk buscou outra metodologia 
que ampliasse seu horizonte de pesquisa: a Fenomenologia de Husserl. Com ela 
Buytendijk passou a rejeitar a psicologia como ciência empírico-experimental e 
passou a conceber a Fenomenologia como um método mais eficaz e coerente, se 
não a única possível para compreensão da vida psíquica. A partir dessa outra ou 
“nova psicologia” de Husserl, Buytendijk passou a compor seus trabalhos com 
as seguintes características: a) intencionalidade; b) a intuição; c) o próprio 
conceito de psicologia como fenomenológica. Para a explicitação dessa 
influência da Fenomenologia e Psicologia Fenomenológica nas análises de 
Buytendijk serão consultadas as seguintes obras: La Motivation (1959); Uber 
den Schmerz (El Dolor, 1958); La Femme sés modos d’être, de paraitre, 
d’existir (1954) e Phénoménologie de la rencontre (1952). Por fim, pode-se dizer 
que a Fenomenologia foi o “solo e a atmosfera” para Buytendijk desenvolver 
todas as suas obras. 
 
Palavras-chave: Psicologia Fenomenológica; Escola Fenomenológica; 
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Cartografia da Psicologia: Ciência Humana, da 
Saúde, ou um Fenômeno de Fronteira? 

  

Cesar Rey Xavier*  
 

O intuito deste trabalho é refletir sobre o estatuto epistemológico da psicologia. 
Considera-se que a caracterização da psicologia frente às demais ciências e áreas 
do saber não é clara, situando-a equivocadamente em um locus organicista que 
não condiz com sua verdadeira natureza. Esta análise contará com os recursos 
conceituais e metodológicos dos enfoques fenomenológico, existencial e 
humanista. Não se privilegiará um ou outro autor em especial, pois o foco da 
análise não recairá nesta ou naquela teoria.  A reflexão que se propõe aqui 
contará com a inestimável contribuição de conceitos e pensamentos 
consagrados com certo escopo de pensadores que, de um modo ou de outro, 
contribuíram e reconheceram a veia humanista desta ciência, a qual vem sendo 
reiteradamente aviltada, negada e esquecida. Abordaremos as consequências 
desta negligência, bem como a urgente necessidade de um resgate, sob pena 
desta ciência terminar de sucumbir em diversas formas de reducionismo 
dissimuladas. A expressão “fenômeno de fronteira” será conceituada, em 
especial no que diz respeito à imprescindível presença dos fatores 
irremediavelmente humanos do objeto psicológico. Considera-se que as 
reflexões e discussões promovidas pelo movimento fenomenológico-existencial 
e pelo humanismo na psicologia conseguem problematizar e pôr em evidência 
os diversos aspectos que situam a psicologia como ciência humana, exatamente 
pelo fato de que ela também lida com um fenômeno de fronteira. 
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Escravos de Jó e o Zigue-Zigue-Zá na Saúde: A Difícil 
Conexão Corpo Mente 

 
Vera Lucia Pereira Alves 
Egberto Ribeiro Turato* 

 
A pesquisa sobre a vivência de pacientes portadoras de câncer de mama em 
Reconstrução Imediata da glândula conduz a uma reflexão fenomenológica 
acerca dos significados atribuídos a um corpo que, sentido como saudável, é 
diagnosticado como adoecido e letalmente em risco e indicado também a ser 
tratado com cirurgia mutiladora, reconstruído e medicado de forma que a 
pessoa se sentirá então adoecida pelos efeitos da terapêutica adjuvante, 
percurso inverso de doenças percebidas inicialmente pela sintomatologia. A 
medicina tratará, em qualquer das direções, do processo de adoecimento do 
corpo que se tem. Para a questão do corpo vivido (da pessoa em sua 
integralidade), duas respostas têm sido encontradas. Uma é aquela construída 
por concepções acadêmicas de psicossomática que, buscando conectar corpo e 
mente, tem se traduzido, por vezes, apenas como psicogênese, reproduzindo o 
modelo biomédico de busca por causas, no caso, emocionais, silenciando o 
corpo físico. A outra resposta é a que vem sendo oferecida por toda uma “cultura 
de saúde”, que mantém o corpo “falante” com vistas à prevenção. Esta se 
encontra traduzida em prescrições científicas e populares para boa alimentação, 
eliminação de estresse, prática de exercícios e manutenção de estilos de vida 
saudáveis preconizados pelo controle ou apagamento das emoções. Deste modo, 
os guerreiros da saúde, à moda daqueles da cantiga infantil, trocam de lugar os 
mesmos “objetos”: propõem silenciar ou o corpo ou as emoções e continuam a 
“guerrear” sem conseguir juntá-los. As pacientes que vivem seus corpos e 
emoções demandam uma atenção que conecte corpo e mente. 
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As Práticas Curativas das Benzedeiras em Alagoas 
 

Maria Jeane dos Santos Alves 
Marcus Tulio Caldas* 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa de Doutorado em 
Psicologia Clínica da Universidade Católica de Pernambuco e tem como objetivo 
geral: Compreender a procura de tratamento com benzedeiras enquanto modo 
de cuidado. Seus objetivos específicos são: Descrever as práticas curativas das 
benzedeiras; Compreender a prática da benzeção e a permanência desta prática 
nos dias de hoje. O oficio da benzedeira é popularmente conhecido e ainda hoje 
utilizado por uma parte da população. No Estado do Alagoas encontra-se 
presente em quase todas as cidades, da capital ao interior. Nossa pesquisa 
bibliográfica inicial demonstra que a existência da benzedeira e o oficio da 
benzedura remontam a Idade Média, onde era praticada principalmente por 
mulheres. A doença era então vista como algo sobrenatural, demonizada e 
pecaminosa. Desprovidas de recursos as mulheres recorriam umas às outras no 
combate às doenças, daí iniciou-se uma tradição de cuidados. O termo 
benzeção, vem de bênção, abençoar, neste sentido benzer significa proteger e 
cuidar. Compreender a benzeção enquanto modo de cuidado segundo Gadamer 
nos coloca dentro de um entendimento histórico que só é possível quando 
experienciamos seu lugar dentro de uma tradição viva, que se transforma em 
ciência histórica metodizada. Neste sentido, buscar a cura pela benzeção faz 
parte das preconcepções da tradição da prática da benzeção enquanto modo de 
cuidado. As preconcepções, e a tradição, não são inertes, mas parte de um 
diálogo constante entre o passado, presente e futuro. 
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O Luto na Viuvez: Um Estudo de Caso 
  

Ana Carolina Savazzi Rizzi*  
Joanneliese de Lucas Freitas** 

 

 

O luto é definido como uma vivência decorrente de uma perda significativa, ou 
de uma grande mudança na vida, às quais estamos constantemente sujeitos a 
vivenciar, e sobre as quais devemos aprender a lidar e conviver. O Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 4ª edição, DSM-IV-TR, 
apresenta o luto como uma condição clínica que pode demandar auxílio 
profissional para alívio de sintomas associados, considerados “normais” se 
apresentados por mais de dois meses. Ao que indica a próxima edição do DSM-
V, este será catalogado como vivência patológica, conforme o tempo dos 
sintomas relacionados. Esta compreensão interfere diretamente na forma como 
é vivenciado, tornando relevante um estudo mais aprofundado. A perda do 
cônjuge é o tema deste trabalho. Ruptura do vínculo do casal, a construção de 
uma vida conjunta da qual um torna-se único responsável. A ausência constante 
compreende grande sofrimento, e sentimento de perda da própria identidade. 
Através da exposição da experiência de uma colaboradora pretende-se se 
discute os aspectos cruciais no luto do cônjuge, bem como o auxílio psicológico. 
A metodologia de análise qualitativa baseia-se no método de redução 
fenomenológica em unidades significativas de Giorgi. Constatou-se a 
particularidade da vivência e a eficiência do apoio psicológico neste processo. 
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Fenomenologia da Depressão: Uma Análise da 
Produção Acadêmica Brasileira 

  
Anielli Santiago* 

Adriano Furtado Holanda**  
 

A incidência dos transtornos depressivos tem aumentado de maneira 
assustadora na população mundial, fato que vem sendo relatado em pesquisas e 
documentos oficiais (Organização Mundial de Saúde, 2011). Com efeito, 
evidencia-se a necessidade de se discutir e se estudar tal psicopatologia, visando 
pensar intervenções específicas na tentativa de amenizar o quadro. O objetivo 
deste trabalho é apresentar um panorama das publicações nacionais relativas à 
temática da depressão segundo a abordagem fenomenológica, buscando as 
contribuições de tal enfoque teórico para o entendimento da psicopatologia em 
questão. Método: Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados virtuais e 
abertas, especificamente SciELO, PePSIC e LILACS, no período de 1981 a 2013. 
Ao final da busca, foram selecionados e analisados vinte e um artigos, que foram 
submetidos a uma análise indutiva e qualitativa. Discussão: Verificou-se que o 
assunto é pouco explorado em relação à abordagem aqui considerada, embora a 
mesma tenha uma tradição no estudo dos fenômenos psicopatológicos. Além 
disso, os teóricos clássicos da fenomenologia são pouco citados nos estudos 
encontrados. Tanto as pesquisas teóricas quanto as empíricas trazem uma 
diversidade de temas em relação ao transtorno, com destaque para a depressão 
em idosos. Sugere-se a realização de novas pesquisas e reflexões teóricas que 
possam dar conta da alta incidência do quadro na população em geral. 
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Fenomenologia da Depressão: Tempo, Corpo, Espaço 
e o Outro 

  

Lucas Guimarães Bloc* 
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Este trabalho tem como objetivo discutir o fenômeno da depressão a partir das 
categorias fenomenológicas do tempo, do corpo, do espaço e da relação com o 
outro – condições de possibilidade do vivido depressivo. Utilizamos como 
principal referência o psiquiatra francês Arthur Tatossian e as discussões 
realizadas por Ludwig Binswanger e Hubertus Tellenbach.  Na relação com o 
tempo, o peso do passado e a pouca ou nenhuma perspectiva de futuro, em um 
presente vazio, são elementos que compõem esta experiência em uma 
estagnação do tempo vivido. No que diz respeito ao corpo vivido na depressão 
discutimos um desequilíbrio entre corpo-sujeito e corpo-objeto que possibilita 
um possível caráter patológico na experiência cotidiana de corpo. Já o espaço 
tende a ser vivido como desesperadamente vazio, plano, sem relevo e sem 
perspectiva, atingindo um nível vital. O contato com o outro é atravessado por 
um bloqueio da comunicação vital com o mundo. A relação fica alterada indo de 
uma dependência a uma total desconsideração do outro, variando com os tipos 
de depressão. Não se trata aqui de uma perspectiva estática, mas que se propõe 
a compreender o modo de ser global que envolve pré-reflexivamente este sujeito 
como um todo em uma experiência claramente marcada pelo sofrimento e que 
se constitui a partir das condições de possibilidade deste vivido. Uma 
perspectiva fenomenológica deve ser capaz de aliar esta teorização acerca do 
vivido da depressão com o contato efetivo com o paciente, permitindo e sempre 
considerando o fluxo experiencial que lhe é próprio. 
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Reflexão Sobre o Fenômeno Psicopatológico a Partir 
de Seminários de Zollikon 
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Joanneliese de Lucas Freitas** 

 

A partir da pergunta “quais são os elementos de discussão sobre a 
psicopatologia em Seminários de Zollikon e quais suas implicações na 
psicologia?”, a pesquisa teve por objetivos gerais traçar uma reflexão sobre o 
impacto da perspectiva heideggeriana na psicologia e sobre suas 
(im)possibilidades de diálogo com esta. Para tanto, objetivou-se 
especificamente a identificação e a discussão dos elementos de reflexão sobre a 
psicopatologia presentes na obra Seminários de Zollikon. A partir de leituras 
reflexivas desta, os elementos identificados foram compilados em: uma 
preparação inicial para a vinculação entre a filosofia e o fazer psiquiátrico 
esboçada pelo próprio Heidegger a partir das temáticas da Temporalidade; do 
Corporar e Ser-no-mundo; elementos da hermenêutica destacados pelo filósofo 
como importantes para compreender o fenômeno psicopatológico, a saber, a 
relação Médico/paciente, Ser-doente, Ser-são, Modo de Privação da Existência e 
o Modo de Interpretação e, por fim, os tópicos que permitiram um contato mais 
direto com o âmbito da psicopatologia propriamente dita, que são Alucinação/a 
Perda da Liberdade; Mania; Estresse. A pesquisa é introduzida por uma breve 
exposição dos princípios e fundamentos filosóficos, ontológicos e 
epistemológicos heideggerianos em crítica e em distanciamento da concepção 
substancializadora do homem, bem como das teorias fragmentadoras, 
biologizantes e dicotomizadoras deste, balizadoras de muitas das práticas 
psicológicas atuais e da abordagem do fenômeno psicopatológico. 
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Por um Entendimento do que se Chama 
Psicopatologia Fenomenológica 

 

Silverio Lucio Karwowski* 
 

A fenomenologia em sua interseção com a psicopatologia tem sido examinada 
por diferentes autores em psicologia e psiquiatria (Van den Berg 1966; 
Binswanger, 1973; Cardianalli, 2004; Holanda 2002, Tatossian, 2005). 
Estudiosos de psicopatologia têm buscado a fenomenologia na tentativa de 
evitar a nosologia psiquiátrica clássica em suas reduções e rotulações indevidas, 
bem como para adotar uma teoria humanista, na esperança que essa apresente 
sistematicamente etiologia, descrição, categorização, prognóstico e terapêutica 
das doenças mentais. Faz-se necessário o entendimento do que se compreende e 
se denomina psicopatologia fenomenológica, a fim de melhor se precisar seu 
alcance, limite, sua constituição e seus propósitos. Este trabalho objetiva fazer 
uma introdução ao estudo do tema, considerando seu contexto de inserção e sua 
herança. Para tal, fez-se um estudo exploratório através de exame bibliográfico, 
resgatando as atuais perspectivas de psicopatologia (Ionescu 1995; Moreira, 
2004; Berlink, 2000) mencionando-se as vigentes e hegemônicas e propondo-se 
uma classificação. Demonstrou-se a vinculação da atual noção de psicopatologia 
à noção de doença constatando-se a não naturalidade da concepção dessa 
última. Posteriormente discutiram-se as possibilidades de se intitular a área de 
estudo em tela como psicopatologia fenomenológica, considerando-se a 
pertinência e as consequências de sua adoção, fazendo-se também uma reflexão 
sobre possíveis objetivos para o campo de estudo examinado. Concluiu-se que o 
entendimento da psicopatologia fenomenológica é um campo em construção, 
necessitando de delimitações aprofundadas tanto a partir da prática dos 
profissionais de saúde como da pertinente reflexão sobre a fenomenologia e a 
possibilidade de sua adequação à psicopatologia. 
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Uma Reflexão Fenomenológica sobre Alucinação 
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Alucinar define-se como ‘perceber sem que haja estímulo’. Porém, assim como o 
delírio, o juízo da existência ou realidade de uma ideia (no delírio) ou percepção 
(na alucinação) é realizada de modo exterior à pessoa que os têm. Assim, a 
alucinação é uma atribuição externa ao sujeito para que seja apontada como 
sintoma. Entretanto, a alucinação pode ser relacionada com a imaginação, com 
a arte e com a religião, remetendo diretamente à questão da realidade (o que é 
real?) e a sua significação.  Assim, este trabalho é uma reflexão sobre a 
alucinação baseada no pensamento fenomenológico a partir de Heidegger, 
Jaspers e Merleau-Ponty procurando recuperar o sentido e a experiência do 
sujeito que alucina. Fundamentalmente, a alucinação é um fenômeno para o 
sujeito, mas distingue-se da realidade pela intersubjetividade, isto é, o sintoma 
alucinatório é real apenas para o sujeito que o possui. Ele não é referendado, 
partilhado ou significado por outros sujeitos.  Ao recolocar o sintoma 
alucinatório no seu enquadre dentro da existência da pessoa, buscando seus 
motivos (existenciais) e seus sentidos (conforme nos indica Heidegger) pode-se 
reavaliar sua presença enquanto base para uma relação (saudável) com os 
outros e com o mundo, e tornar-se uma alternativa ao modelo propenso a 
classificar e tornar patológica a alucinação. 
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O Estágio de Convivência em Casos de Adoção 
Tardia: Uma Compreensão Fenomenológico-

Existencial 
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Durante estágio curricular desenvolvido na 2ª Vara da Infância e da Juventude 
da Comarca de Natal/RN, em 2012, dentre as atribuições da psicologia, havia o 
acompanhamento dos estágios de convivência nos casos de adoção, tendo sido 
concretizadas 65 adoções neste ano. Pela Lei 12.010/2009, todos os casos de 
filiação adotiva devem ser precedidos de estágio de convivência, com duração 
mínima de um mês, sendo gerado parecer da equipe técnica sobre o período. O 
estágio propõe-se a verificar a inserção e vinculação da criança na família 
adotiva. A equipe de psicologia utilizava o estágio também como espaço de 
escuta das narrativas dos envolvidos no processo, permitindo que dúvidas, 
expectativas e receios pudessem ser expressos, possibilitando um momento de 
acolhimento. A escuta, de natureza clínica, pautava-se na Fenomenologia 
Existencial, buscando-se a compreensão dos sentidos da experiência de adoção 
para os envolvidos no processo. Percebia-se que os casos de adoção tardia (com 
crianças acima de 2 anos) envolviam maiores peculiaridades que tornavam a 
vinculação afetiva mais complexa. A tendência dos pais adotivos em agradar a 
criança recebida, o temor das repercussões da história pregressa e o medo de 
rejeição por parte da criança foram evidenciados nas entrevistas realizadas. 
Percebeu-se que o acolhimento e a escuta a esses pais foram imprescindíveis 
para auxiliar na desmistificação de algumas questões, permitindo que novas 
formas de compreender e abordar a adoção no ambiente familiar tenham sido 
desenvolvidas, influenciando diretamente a vinculação afetiva dos pais com as 
crianças e possibilitando maior segurança para concretização do processo de 
adoção. 
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Do Acolhimento à Adoção: Estudo de Caso em 
Ludoterapia sob Ótica Fenomenológica 
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Trata-se de Estudo de Caso que apresenta o acompanhamento ludoterápico de 
uma menina de oito anos, acolhida institucionalmente aos 5 anos, por 
negligência familiar. Morava com a mãe em um cômodo, cedido em troca de 
serviços domésticos, lugar suspeito da ocorrência de tráfico de drogas e da 
suposta exposição da criança a violência sexual. Após denúncia, foi acolhida 
como medida protetiva prevista em lei, gerando ruptura do vínculo materno e 
incerteza quanto ao futuro. A instituição de acolhimento buscou atendimento 
psicoterápico por queixas relativas à sexualidade, pelo modo como se envolvia 
em jogos sexuais com outras crianças e auto-estimulação constante. A 
ludoterapia foi fundamental para a apropriação reflexiva da experiência, 
permitindo o desenvolvimento de recursos de enfretamento frente ao vivido. Tal 
processo teve início logo após o acolhimento, terminando quando a criança, aos 
8 anos, teve o poder familiar destituído e foi adotada. Percebeu-se que a 
expressão sexual ocorria em momentos de maior instabilidade emocional e 
ansiedade, quando o prazer obtido possibilitava descarga de tensão. A 
ludoterapia possibilitou abertura para abordar os significados relativos à relação 
com a mãe, figura recorrente no brincar simbólico – em brincadeiras de cuidado 
e maternagem – e em expressões verbais – quando se referia à saudade sentida, 
sendo possibilitado espaço de clarificação de sentimentos relacionados à 
história pregressa. Ao desfecho do processo, compreendeu-se que a criança 
estava aberta a uma nova filiação, demonstrando maior estabilidade emocional 
e propriedade em relação aos sentimentos, sendo possível recomeçar, sem que 
sua história fosse esquecida, mas havendo a possibilidade de recontá-la. 
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Atenção Psicológica à Criança em Acolhimento 
Institucional: Compreensão Fenomenológica das 

Demandas Emergentes 
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Symone Fernandes de Melo*** 
 
A Ação Integrada “Atenção Psicológica à Criança em Acolhimento 
Institucional”, em seu quarto ano de execução, faz parte das atividades de 
pesquisa e extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). A Ação provê atendimento psicoterápico a 
crianças em acolhimento institucional, numa perspectiva Fenomenológico-
Existencial. A medida de acolhimento institucional, regida por lei, deve ter 
caráter provisório e excepcional. O projeto justifica-se a partir da compreensão 
da vivência da criança sob tal medida protetiva, sabendo-se que a interrupção 
do convívio familiar, somada às condições que levam ao acolhimento, podem 
gerar repercussões psicológicas significativas para as crianças, entendendo-se o 
atendimento psicoterápico como meio possível da expressão de sentimentos e 
elaboração de experiências. Alguns dos conteúdos expressos referem: medo da 
repetição do abandono, ambivalência de sentimentos, agressividade, 
necessidade de cuidado. Esses aspectos, bem como demais demandas trazidas 
para o setting, relacionam-se diretamente com suas histórias de vida, muitas 
vezes marcadas por violência (física, psicológica, sexual e negligência) e 
exposição a conteúdos adultos (referentes à sexualidade e drogas). A 
possibilidade de expressar sentimentos pode esclarecer emoções vivenciadas, e 
permite a emergência de modos de ser mais organizados e próprios frente ao 
vivido e aos sentidos que este assume. O projeto atua na consecução desses 
objetivos, tendo atendido, até o primeiro semestre de 2013, 35 crianças, com 
idades entre 03 e 11 anos. O acompanhamento dos casos revela o alcance dos 
aspectos mencionados, evidenciando a ressignificação de vivências e a 
elaboração de sentimentos trazidos pelas crianças para o setting. 
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Contribuições de Merleau-Ponty Para a 
Compreensão da Psicopatologia 
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O presente trabalho é uma tentativa breve de compreender a noção de 
psicopatologia sob a ótica fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty, bem 
como suas contribuições no processo psicoterapêutico. Busca-se, também, 
discorrer sobre o papel da linguagem na psicoterapia e na compreensão do 
Lebenswelt, bem como a importância da língua falante, da empatia e do silêncio 
na relação psicoterapeuta- paciente. Nossa metodologia consistiu na leitura e 
discussão de partes da obra de Merleau-Ponty. As discussões ocorrem 
semanalmente, por se tratar de um grupo de pesquisa, tento como orientador o 
professor Dr. Ronald Taveira. A psicopatologia sob o ponto de vista da 
perspectiva médica da psiquiatria ainda deixa lacunas em sua tentativa de 
compreender o fenômeno psicopatológico como uma doença que esconde uma 
causa ou um lugar específico, do qual emergem todos os sintomas. Em 
contrapartida, a fenomenologia de Merleau-Ponty não é uma tentativa de 
encontrar uma causa ou um lugar específico, mas a compreensão da 
psicopatologia compreendendo o homem como ser mundano. Apesar da 
proposta de Merleau-Ponty não estar atrelada ao modelo cartesiano e empirista 
dominante, suas contribuições para a psicoterapia e a compreensão do sujeito e 
do processo psicopatológico mostram-se significativas. O estudo mostra que o 
homem é “fruto” de sua vivência e as diversas possibilidades que assume lhe 
oferecem formas diferentes e particulares de viver no mundo enquanto suas 
limitações o impossibilitam de viver novas experiências, caracterizando uma 
conduta psicopatológica mundana. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia; Psicopatologia; Psicoterapia. 
 
*Estudante de psicologia do sétimo bloco na Universidade Federal do Piauí, atualmente 
é bolsista PIBIC na UFPI; 
**Estudante de psicologia do sétimo bloco na Universidade Federal do Piauí, 
atualmente é bolsista CNPQ de iniciação científica; 
***Doutor em Linguística sendo professor vinculado à universidade federal do Piauí 
atuando no curso de Psicologia. Todos participam do grupo de estudos de 
fenomenologia e linguagem. 
 

  



152 
 

       

Para Além da Intersubjetividade: A Noção de Pessoa 
na Ontologia de Merleau-Ponty 

  
Rodrigo Fernandes Meireles*  

 

Este estudo teve como objetivo identificar e aprofundar a noção de pessoa 
emergente na ontologia de Merleau-Ponty considerando o conceito de carne. 
Segundo Coelho Jr., ao longo da obra do filósofo francês verifica-se uma 
superação do conceito de intersubjetividade com a noção de intercorporeidade, 
que indica uma “quase” indiferenciação nos modos de apreensão entre o eu e o 
outro, uma alteridade radical. Não se trata, portanto, de compreender a 
constituição do outro através de uma analogia ou projeção do eu, nem tampouco 
de ignorar qualquer diferenciação entre eu e outro, numa fusão afetiva, mas de 
compreendê-los enquanto carne (chair), ou seja, em uma permanente 
reversibilidade entre um corpo e outro. Nesse ínterim, a carnalidade, ou 
experiência intercorpórea, é a experiência na qual o eu conhece o outro em uma 
co-presença, que nos permite antever um plano existencial comum, embora não 
totalmente descritível. Daí emerge a noção de pessoa mundana, que, segundo 
Moreira, está sempre em íntima e mútua constituição com o mundo. A pessoa 
passa a ser considerada na sua experiência enquanto carne com o que a cerca e 
constitui, distinguindo-se das demais de acordo com o modo de ser carne, com a 
sua experiência vivida. Como sugerem Alvim e Saint-Aubert, a noção de carne 
nos convida a conectar-se com o “Ser bruto” e a colher uma dimensão 
primordial que precisa ser melhor compreendida pela psicologia humanista-
fenomenológica, o que nos abre a novas perspectivas acerca da compreensão da 
pessoa. 
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A Noção de Linguagem na Fenomenologia de 
Merleau-Ponty: Contribuições para a Psicologia do 

Esporte e do Exercício 
 

Thabata Castelo Branco Telles* 
 

Este trabalho tem como objetivo discutir a contribuição da noção de linguagem 
na fenomenologia de Merleau-Ponty para a psicologia do esporte e do exercício. 
A partir de discussões realizadas em obras como A fenomenologia da 
percepção, O olho e o espírito e O visível e o invisível, Merleau-Ponty 
desenvolve a questão da linguagem, a partir da qual uma compreensão de 
alguns fenômenos desportivos pode ser pensada. Trata-se de um estudo teórico, 
contemplando as principais obras do filósofo, com foco na questão da 
linguagem. No tocante à psicologia do esporte e do exercício, que estuda as 
relações entre o homem e o desporto, encontramos na literatura discussões 
sobre a questão dos gestos e da comunicação, considerada relevante de ser 
trabalhada, na tentativa de evitar falhas, que podem ter como consequências 
queda no rendimento do atleta, diminuição da motivação do praticante de 
exercício, etc. Conforme encontrado nas obras de Merleau-Ponty, sua noção de 
linguagem contempla um caráter ambíguo, é sempre objetiva e subjetiva, sendo 
a comunicação impossível de ser realizada de modo pleno, havendo sempre uma 
falha, uma vez que a linguagem é atravessada pelas experiências vividas de 
quem fala e de quem escuta, que nunca são as mesmas. Uma compreensão da 
questão da comunicação no esporte e no exercício, baseada na noção de 
linguagem em Merleau-Ponty, pressupõe que a falha estará sempre presente e 
não poderá ser aplacada. À guisa de conclusão, pode ser apontada a 
possibilidade de, a partir desta noção de linguagem, se repensar a relação entre 
homem, esporte e exercício, evitando cair em uma postura ingênua, rumo a uma 
criticidade, reconhecendo as limitações existentes na linguagem, mas 
estabelecendo a comunicação mais eficaz possível diante de cada situação 
apresentada. 
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Este trabalho objetiva pontuar elementos, , fundamentados em Sartre, para se 
pensar nossa conivência com a produção e manutenção da violência. Na obra As 
Palavras, Sartre afirma ser homem feito de todos os homens valendo o 
equivalente a todos e igual a qualquer um. As especialidades  nos diferenciam e 
apartam-nos em nuanças que nutrem vaidades. O ser humano se caracteriza por 
ambiguidade, é ser e nada. Sua realidade objetiva e subjetiva é paradoxal, 
independente da consciência que se tenha da ambiguidade do ser humano. 
Contraditoriamente também se apresenta o homem ante a violência. . Se de um 
lado condenamos os que, individualmente, a cometem, cegamos para um 
coletivo que é solidário com sua produção. Cegamos especialmente para com 
nossa singularidade que, ao condenarmos o outro, acusamos nossa violência 
neste ato, solidarizando-nos por cumplicidade e engajamento com o que 
chamamos de sistema. Assim, no intento de ocultar as contradições no modo de 
produção, pelo ato de má-fé, produz-se bodes expiatórios.Por outro, quando nos 
solidarizamos com o julgamento e a condenação, inserimos, ontologicamente, a 
possibilidade virtual de ser o que não somos. Portanto, a partir desse 
comprometimento inarredável com todos os homens, é possível pensarmos em 
nova compreensão para a violência, tendo como base a solidariedade, enquanto 
atitude política e social, além de moral. Silenciar para as contradições inerentes 
ao sistema capitalista, é contribuir com os sulcos abismais da desigualdade 
social. Repelir criminosos requer questionar sobre o que fazer para que não haja 
a necessidade de ter a quem repelir.  
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 Vivência Comunitária e Enfrentamento da Violência 
na Periferia de Salvador 
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Este trabalho é o recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento cujo 
objetivo é investigar as vivências fundamentais de pessoas que habitam em uma 
região violenta da periferia de Salvador. Foram realizadas seis entrevistas 
abertas nas quais moradores antigos do bairro relataram suas histórias de vida 
relacionadas ao local. Dentre as vivências relatadas, foram selecionadas aquelas 
que se relacionavam com o enfrentamento da violência e analisadas com base 
nas investigações de Edith Stein a respeito dos agrupamentos humanos e da 
estrutura essencial da comunidade.  Utilizando o método fenomenológico, Stein 
parte da análise da intersubjetividade e esboça traços estruturantes da vida 
associativa que foram tomados como subsídio para a compreensão dos recursos 
da população do bairro estudado para lidar com a violência urbana. Alguns 
relatos demonstram que a proximidade entre as famílias e a vizinhança foram 
fatores determinantes para evitar, por exemplo, um assalto em que o agente foi 
identificado por uma das vítimas que conhecia sua mãe. Outros demonstram 
que o zelo pela comunidade e pelo espaço comunitário motivaram o 
enfrentamento pessoal direto de situações violentas, bem como, a busca de 
ajuda institucional e do poder público. Neste sentido, os resultados parciais 
apontam para as relações de tipo comunitárias como uma força que protege do 
perigo e que também motiva os moradores a enfrentá-lo nas situações 
cotidianas. 
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A violência assola o planeta. Não faz distinção de classe social, gênero, idade ou 
etnia. Muitos esforços são envidados com a intenção de punir a violência já 
cometida. E diversos estudos acadêmicos problematizam formas eficazes de 
preveni-la. Inúmeras associações, ONGs e grupos ocupam-se com os efeitos da 
violência em suas vítimas. Também é possível encontrar uma grande 
quantidade de trabalhos científicos que buscam categorizar, diagnosticar e 
classificar aqueles que a perpetram. Cada vez mais o mundo tem pressa e 
fórmulas mágicas para identificar O PSICOPATA QUE MORA AO LADO. Neste 
contexto, e no escopo de um projeto de doutorado, criamos o, multidisciplinar, 
Grupo Personna de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência, Perversão 
e “Psicopatia” que lança um olhar diferenciado, psicológico, jurídico e filosófico 
ao tentar compreender a “fenomenologia da agressão”. Utilizando o pensamento 
de Emmanuel Lévinas, apresentamos uma reflexão, baseada no conceito de 
ALTERIDADE, acerca deste fenômeno. Nossa pesquisa avalia, 
abrangentemente, 85 criminosos que cumprem Medida de Segurança no DF. 
Buscamos compreender como a agressão se inicia, se propaga, se mantém e se 
reproduz. O que nos comunica a violência e quem é esse ser comunicante? A 
quem comunica e que formas simbólicas utiliza para tal fim. Nosso trabalho 
problematiza facetas ocultas por trás das explicações fáceis, pré-fabricadas e 
convenientes à manutenção deste fenômeno como unilateral e questiona o 
interesse social em localizar no outro, externo a si, toda a violência social. 
Retrato que mostra as implicações fenomenológicas das agressões cometidas 
por alguns dos “maiores” agressores do DF. 
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No mundo, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos e há cerca de 20 
milhões de tentativas por ano. No Brasil, o suicídio entre adolescentes e jovens 
aumentou 30% nos últimos 25 anos. São dados assustadores, que configura um 
grave problema social e de saúde pública no Brasil e no mundo. Sob um ponto 
de vista fenomenológico, este trabalho se propõe a levantar elementos para uma 
compreensão da morte que se apresenta sob a perspectiva do ato suicida. Neste 
intento, buscamos referências no pensamento de Heidegger (1889-1976). Para o 
filósofo, enquanto ser-no-mundo, o homem também é ser de possibilidades, é 
abertura para o mundo e no mundo. Porém, nada o prende no mundo, 
efetivamente ele é livre para ser o que for possível, conforme ele se apropria do 
seu poder-ser que se abre na temporalidade. Dentre os possíveis, um se 
apresenta de maneira irrefutável e inarredável: o ser-para-a-morte, diante o 
qual o homem se angustia. A angústia convida-o a intencionar um sentido para 
sua existência. Porém, muitas vezes o homem sente-se destituído de sentidos, e 
o suicídio pode aparecer como possibilidade de suprimir sua existência, 
privando-o de ser-para-a-morte e pondo fim à angústia. Supomos que a 
sociedade contemporânea não suporta a angústia que fundamenta o ser-mortal 
e se antecipa a ele. Na ânsia por controlá-lo, por meio do pensamento técnico-
calculante, por exemplo, oferece meios para isso, um dos quais, o suicídio, e por 
isso, ele aparece como um fenômeno que se alastra. 
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O Fenômeno do Suicídio e o Tédio 
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Discutiremos neste texto o fenômeno do suicídio, mas desvinculado de toda 
ideologia político-religiosa. Nossa intenção segue, às frequentes comunicações 
da Organização Mundial de Saúde, pelas quais vem alertando para as crescentes 
taxas de ocorrências de suicídio em diversos países, de forma generalizada. 
Desenvolveremos este texto, de modo que procederemos à aproximação do 
suicídio, com base na fenomenologia de Heidegger. Esta análise se dará, 
acompanhando aspectos, presentes, no próprio aparecer do suicídio, em seu ato, 
isto é, em sua realização e, como uma realização de um poder-ser. Buscaremos 
compreender, a partir daí, como o tédio, que é descrito como uma tonalidade 
afetiva fundamental, por Heidegger, se faz presente, não como causa, mas como 
um modo de ver, de ser, pelo qual o Dasein, o homem, como um ser-no-mundo, 
que se encontre por ele tocado, passa a ser solicitado e disposto, a partir deste, 
frente aos entes que lhe vêm ao encontro. Para esta compreensão, adiantamos 
que na língua alemã, a palavra para designar tédio, é Langeweille, que tem o 
sentido de “tempo longo”. Com isso, já vai se mostrando que não podemos, para 
o desenvolvimento desta pesquisa, prescindir de analisarmos a questão do 
tempo, que de antemão, já se mostrou, presente, ao perpassar estas questões – 
suicídio e tédio –, tanto no que diz respeito a própria significação do termo 
tédio, quanto no próprio conceito de suicídio: dar a morte a si mesmo, que traz 
consigo, a antecipação de uma temporalidade do acontecer da morte, da 
finitude na existência do homem. 
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Sentido e Suicídio: Uma Questão para a Psicologia 
Fenomenológica 
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O suicídio é um grave problema de saúde pública na atualidade e em muitos 
países figura entre as dez maiores causas de morte; pesquisas mostram que as 
taxas de morte têm aumentado nos últimos anos fazendo com que políticas de 
prevenção ao suicídio e atenção na crise suicida sejam desenvolvidas. Contudo, 
considera-se que dados demográficos e epidemiológicos, apesar de relevantes 
para a compreensão do fenômeno do suicídio pouco esclarecem sobre o 
sofrimento do suicida. Diante disso, este trabalho realiza uma reflexão acerca do 
sentido existencial presente no suicídio a partir das obras O Mito de Sísifo de A. 
Camus, e O Caso Ellen West: Estudo Antropológico-Clínico de L. Binswanger. O 
estudo temático proposto por Van Manen foi utilizado como método na 
compreensão do suicídio em textos de referência no campo do Humanismo, do 
Existencialismo e da Fenomenologia. Desse estudo surgiram três Temas 
significativos: O Suicídio Como Doação de Sentido, O Suicídio Como Uma 
Tentativa de Controle, O Suicídio Como Exercício da Liberdade. Conclui-se que 
romper o silêncio sobre o suicídio e qualificá-lo como ato existencial, pode evitar 
ou pelo menos diminuir a subnotificação e o ocultamento das informações, e 
possibilitar uma melhor compreensão sobre seu impacto social e existencial na 
atualidade. 
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Investigando uma Clínica Originada no Diálogo entre 
Edith Stein e Donald Winnicott 

  
André Luiz de Oliveira* 

Andrés Eduardo Aguirre Antúnez* 
 

O intuito principal deste trabalho é instituir um diálogo teórico entre a 
Fenomenologia de Edith Stein e a Psicanálise de Donald Winnicott, visando por 
meio desta interlocução desbravar novas possibilidades em psicologia clínica. A 
Psicanálise de Winnicott desenvolvida em suas obras nos fornece a técnica e o 
cuidado necessários para que o clínico ofereça um atendimento fundamentado 
em termos de compreensão não apenas intelectualizada, mas pautada 
essencialmente na experiência relacional. O pensamento de Edith Stein com sua 
Antropologia filosófica nos oferece uma sensibilidade e uma possibilidade de 
pensar a constituição da vida humana, de um modo crítico e atento às 
peculiaridades e a complexidade que só a vida humana possui. A princípio, 
parece haver uma compreensão de abertura da subjetividade humana para o 
vir-a-ser confluente entre estes dois autores o que justifica uma investigação das 
diferenças e pontos em comum. Objetivos: Explorar os conceitos de “Devoção” 
proveniente da teoria psicanalítica de Winnicott, e o de “Empatia” presente na 
fenomenologia de Edith Stein instituindo com isso um diálogo crítico entre estes 
dois conceitos, além de discutir sobre a questão do posicionamento do terapeuta 
frente a seu cliente baseado no que há de essencial nessa interlocução. 
Metodologia: O método utilizado é o da pesquisa bibliográfica nas obras desses 
autores, além do método dialógico do linguista russo Michail Bakhtin para fazer 
a interlocução entre os conceitos citados. Resultado Parcial: Os primeiros 
resultados acenam para a possibilidade de compreender a noção de “Empatia” 
de Edith Stein como um possível fundamento da “Devoção” Winnicottiana. 
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A Psicologia Articulada por Kierkegaard em Algumas 
de suas Obras 

  

Myriam Moreira Protasio*  
 

A possibilidade de associar o pensamento de Kierkegaard com a psicologia 
merece esclarecimentos. Este trabalho pretende dar um passo neste sentido, ao 
considerar três de suas obras, que trazem em seu subtítulo palavras como: 
reflexão psicológico-demonstrativa; exposição cristã-psicológica; ensaio em 
psicologia experimental. Delas deve surgir que o que importa para Kierkegaard 
é a vida de cada um em sua tarefa de justificar-se, eternamente, como o 
existente que se é. Seu esforço se dirige para uma retomada da vida em seu 
acontecimento, enquanto a particularidade da vida de cada um, a minha vida, 
que sempre se relaciona com a universalidade que é o viver mesmo. O caráter 
particular da existência aparece na obra de Kierkegaard tanto no modo como ele 
se dirige ao “seu leitor”, ou seja, a um leitor particular, quanto na descrição de 
modos de existir, sempre singulares. O trabalho mostrará o modo como o 
projeto kierkegaardiano de psicologia associa-se a uma fenomenologia, ao 
apontar para a impossibilidade de compreensão de seus tipos existenciais a 
partir de categorias universais, sejam elas garantidas por um sistema dogmático 
ou metafísico, ou mesmo submetidas a categorias éticas ou nosológicas. Por fim, 
espera esclarecer que, partindo das considerações de Kierkegaard, a psicologia 
de que precisamos é aquela que simpatiza com os interesses do homem, que se 
inclina, como o médico no leito do doente, para ouvir a fala da angustia e do 
desespero, sabendo que é aí que descansa a possibilidade. E que é da 
possibilidade que pode advir uma transformação. 
 
Palavras-chave: Soren Kierkegaard; Psicologia; Existência; Transformação. 
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O Significado da Fenomenologia de Edmund Husserl 
em Edith Stein 

  

Mak Alisson Borges de Moraes  
Tommy Akira Goto* 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a concepção de 
Fenomenologia para Edith Stein (1891-1942) a partir de suas conferências sobre 
o que é Fenomenologia. Stein interessada pela filosofia e tocada profundamente 
pela leitura das Investigações Lógicas procurou Edmund Husserl (1859-1938) 
querendo aprofundar seus estudos na Filosofia. Na busca pela verdade tornou-
se uma das principais pensadoras da Filosofia Fenomenológica. Em termos 
gerais, pode-se dizer que para Stein, a Fenomenologia resgata a concepção de 
verdade absoluta e de conhecimento rigoroso, rompendo com as filosofias 
consideradas por ela relativistas. Além disso, a filósofa destaca uma outra 
característica fundamental da Fenomenologia: o método intuitivo. É importante 
destacar também que Stein, no esclarecimento da Fenomenologia, discorre a 
respeito do chamado “giro idealista” de Husserl, se posicionando de uma 
maneira diferente, mesmo com as inúmeras críticas ao chamado “idealismo 
transcendental”. Edith Stein tem uma visão diferente sobre esse “giro idealista”, 
mostrando que não há uma ruptura absoluta entre as obras Investigações 
Lógicas (1900-1901) e Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia 
Fenomenológica (1913), pois já se percebe nas Investigações questões que 
conduziriam ao tema do transcendental. Para o estudo proposto foram 
utilizados os seguintes textos: “O que é a Fenomenologia?” (Was ist 
Phänemenologie?, 1924); “O significado da Fenomenologia para a visão de 
mundo” (Die Weltanschauliche Bedeutung Der Phänemenologie, 1932); “A 
Fenomenologia” (Der Phänomenologie, 1932). Por fim, conclui-se que Edith 
Stein tinha uma concepção esclarecedora do que é a Fenomenologia, mesmo 
numa época em que essa estava seguindo diversos caminhos pelas críticas à 
Husserl. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia; Filosofia Contemporânea; Método 
Fenomenológico. 
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Por uma Fenomenologia da Deficiência 
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O objetivo deste trabalho é compreender, a partir de uma leitura filosófica e 
fenomenológica, ou seja, fundamentada pela vivência, o fenômeno deficiência. 
Nosso amparo metodológico e compreensivo é constituído a partir da 
fenomenologia de Edmund Husserl (1859-1938) e da hermenêutica de Paul 
Ricoeur (1913-2005), apoiado em Georges Canguilhem (1904-1995). 
Preliminarmente, a própria palavra deficiência implica uma limitação: o prefixo 
de- indica privação e negação. Para além do plano semântico e indo em direção 
à vivência, deparamo-nos com a condição de permanência da deficiência, o que 
aponta para o plano da temporalidade: o horizonte vivido da pessoa com 
deficiência é configurado por esta condição. Nesse sentido, na perspectiva 
positiva apresentada por Ricoeur, aquela que realça as potencialidades da 
pessoa, a deficiência é uma outra possibilidade de debate com o mundo, com 
um ajustamento existencial próprio. A noção de normalidade neste ponto deixa 
de servir como normatização social em primeiro plano utilizada pela pessoa 
para se orientar existencialmente no mundo. Tal norma, segundo Husserl, é 
uma unidade constituída em comunidade; é uma experiência de acordo social. A 
norma objetificada intersubjetivamente torna-se normalidade ou anormalidade 
a partir da recorrência, da identificação do comum e do diferente no mundo. 
Vive-se em um único mundo, mas a partir de várias possibilidades vivenciais, o 
que permite a inclusão da condição de deficiência. O risco negativo é reduzir a 
norma à sua objetividade, perdendo seu sentido originário comunitário. Tomar 
a deficiência como a condição potencial e vivida pela pessoa, portanto, 
fundamenta uma postura ética. 
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Corpo e Existência: Ser-No-Mundo como 
Consciência Perceptiva nas Práticas Educativas 

  

Rogerio Sousa Pires*  
 

A pesquisa na modalidade fenomenológica segue uma sequência: descrição, 
redução e compreensão, que permite uma aproximação do fenômeno em 
questão: a constituição da pessoa com deficiência visual nas práticas educativas 
na escola pública. A sua estruturação ocorre espaço temporalmente na dinâmica 
da dialogicidade intersubjetiva do corpo com a escola. O caráter hermenêutico 
da fenomenologia pretende interpretar a existência desse fenômeno situado e 
seus desdobramentos no mundo-da-vida escola.  Por meio de uma atitude 
antinatural, aproximando-se do campo fenomênico, envolvendo-se na busca do 
sentido, direcionamos nosso olhar para a consciência e os significados daquilo 
que é descrito. É indo ao plano das significações, ao vivido, através dos 
pensamentos e ações que podemos ler o mesmo, mediante o contato 
estabelecido àquilo que é dado. Portanto, nas interações com os objetos de seu 
meio ambiente e com outras pessoas, a criança percebe, interpreta e atribui 
significado às informações que recebe. Assim, quando propomos (re)pensar a 
educação das pessoas com deficiências sensoriais, em específico, a significação 
das práticas educativas no processo de percepção e constituição das crianças 
cegas no mundo-vida escola, temos o desafio de evidenciar a essência da 
natureza humana e a emergência do humano na constituição de sua condição 
humana. Por conseguinte, temos a possibilidade de conhecer os significados na 
busca daquilo que se manifesta à consciência e seu desdobrar-se no ato de 
educar o deficiente visual. 
 
Palavras-chave: Deficiência Visual; Fenomenologia; Práticas Educativas; 
Corporeidade; Aprendizagem Significativa. 
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Escutando os Sinais: Reflexões da Psicoterapia 
Fenomenológico-Existencial com Pessoas Surdas 
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Não são raras as discussões com relação à população surda, atualmente 
intensificadas com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que 
legitimou a língua natural das pessoas surdas do Brasil, uma população superior 
a mais de cinco milhões de habitantes. Uma pessoa surda é aquela que está 
privada do sentido da audição e que se comunica em sinais, comunicação essa 
que é expressa na modalidade espaço-visual, não mais oral-auditivamente. 
Sendo assim, a comunicação com pessoas surdas necessita de uma escuta 
diferenciada, uma escuta dos sinais. Nesse sentido, temos o interesse de discutir 
o atendimento de pessoas surdas na psicoterapia fenomenológico-existencial, 
que tem em sua base o pensamento filosófico de Martin Heidegger. Buscamos 
refletir acerca desse tipo específico de psicoterapia, discutindo seus limites e 
possibilidades, assim como tematizando as particularidades desse atendimento. 
Para isso, temos como participantes do estudo um cliente e o 
psicoterapeuta/pesquisador. A construção do material foi realizada por meio da 
gravação em vídeo das sessões e do registro das narrativas em diário clínico. Do 
material registrado, elegemos os principais temas que versam sobre a 
psicoterapia com pessoas surdas, analisando as narrativas à luz da 
hermenêutica heideggeriana. Percebemos que atender pessoas surdas exige a 
compreensão de uma nova língua, respeitando as necessidades dessa população, 
assim como o desenvolvimento de uma postura diferenciada por parte do 
psicólogo, que em atitude fenomenológica cuida se preocupando 
antepositivamente, escutando os sentidos do Dasein expressos em sinais, 
ampliando assim as possibilidades da escuta clínica no contexto da psicoterapia 
fenomenológico-existencial. 
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Quando a Experiência do Pesquisador Torna-Se o 
Elemento Essencial na Investigação de Um 

Fenômeno: Um Exemplo de Pesquisa Heurística 
  

Elizabeth Brown Vallim Brisola* 
Vera Engler Cury** 

 

Com o advento do método qualitativo de pesquisa em Psicologia, passou-se a 
questionar o papel do pesquisador, dando valor à escolha de questões que têm 
relevância pessoal para ele, incentivando uma participação ativa, levando em 
consideração sua história, cultura e valores. Nos estudos de inspiração 
fenomenológica é encorajado o envolvimento do pesquisador com o fenômeno 
estudado no esforço de estabelecer um “conhecimento de essências” 
(Wesrnserkenntnisse); no entanto não é usual focalizar a experiência e o 
processo de transformação do próprio pesquisador e nem considerar esta 
proximidade como instrumento principal da investigação. Quando devemos 
incluir a experiência do pesquisador na pesquisa? De que forma podemos faze-
lo? Que cuidados devemos tomar? Este estudo examina a alternativa da inclusão 
ativa e continuada da experiência do pesquisador no processo de sua pesquisa, 
conforme proposta por Clark Moustakas na investigação heurística. Após 
apresentar um breve histórico do papel do pesquisador na pesquisa 
fenomenológica em Psicologia, a proposta de Moustakas de focalizar na 
experiência e no processo de transformação do próprio pesquisador é 
examinada e comentada, apontando para algumas precauções. Acrescenta-se 
exemplos de um estudo heurístico da vivência de cantar realizado pela autora 
(Quem canta os males espanta? Um estudo heurístico da vivência de cantar) 
para ilustrar aspectos principais da pesquisa heurística. 
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Campos Conceptuales Periféricos: Hacia una 
Fenomenología del Pensamiento 

  

Marta Jorba*  
 

En este artículo abordo la experiencia del pensamiento desde un punto de vista 
fenomenológico. La experiencia del pensamiento es un tipo de experiencia 
relevante para la filosofía de la mente, estudios sobre conciencia o estudios 
psicológicos sobre cognición. Sin embargo, a menudo el foco de investigación 
filosófica y empírica se centra en la experiencia sensorial y perceptiva, dejando 
de lado las experiencias de pensamiento. Este trabajo pretende establecer las 
bases para una fenomenología del pensamiento y así contribuir a los estudios 
sobre conciencia y cognición. Para ello, primero presento el significado de los 
términos básicos del análisis y en segundo lugar examino las preguntas 
siguientes: ¿cómo se nos dan los objetos del pensamiento en la experiencia? 
¿Cuáles son los elementos constitutivos de dichas experiencias? A partir de 
ejemplos y herramientas fenomenológicas presento una visión de la experiencia 
del pensamiento que relaciona dos de sus elementos básicos, la intencionalidad 
(como señalaron Brentano, Husserl, Sartre o Merleau-Ponty) y el carácter 
fenoménico (como se entiende a partir de Nagel o Block). Presento lo que llamo 
una Red Conceptual Experiencial (RCE), un conjunto de conceptos que se 
distinguen entre los centrales, los de la proposición pensada, y los periféricos, 
que son experienciados de forma secundaria como trasfondo. Apoyándome en la 
sugerencia de que existe un campo experiencial periférico para el pensamiento, 
que Husserl menciona en Ideas I desarrollo la propuesta de la RCE, explorando 
similitudes y diferencias con la periferia de la experiencia visual, contribuyendo 
así a una caracterización fenomenológica de la experiencia del pensamiento. 
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Ação Corporal e as Reversões entre Consciência e 
Movimento: O Realismo Fenomenológico 
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Husserl descreveu a apreensão perceptiva como decorrência da ação imediata 
dos dispositivos corporais à situação circundante. A condição imediata enfatiza 
a pertinência do movimento corporal inteligente atento às escolhas disponíveis 
no entorno situacional, compondo a unidade fluida de consciência. Em Husserl, 
a cinestesia orienta a autoconsciência do sujeito na ação, sendo a vigília 
concomitante à constituição do ato e da consciência de desempenhar este ato. 
Tal condição pressupõe o realismo da presença carnal e concreta do agente em 
um mundo que o envolve permanentemente e sem o qual ele não existiria. O 
foco deste estudo é compreender como a relação entre movimento e ação se 
apresenta como condição primordial à consciência. Para isso, recorre a três 
caminhos teóricos. Primeiro, traça-se um paralelo entre psicólogos do início do 
século XX que recorreram à psicologia fenomenológica ou descritiva em 
experimentos sobre a consciência imediata dos sentidos. O interesse é destacar 
a psicologia fenomenológica como estratégia descritiva e ingênua para resgatar 
a perspectiva de primeira pessoa em situações experimentais. Segundo, ressalta-
se o corpo como referencial ao movimento e à ação na constituição da 
autoconsciência, indicando convergências com a fenomenologia existencial de 
Merleau-Ponty. Terceiro, toma-se o corpo situado interagindo com um mundo 
real para demonstrar que parte da apreensão fenomenal é concreta e situada, a 
partir dos trabalhos de Sheets-Johnstone e autores da fenomenologia 
naturalizada. A discussão será ilustrada por estudos recentes de cognição 
incorporada, ergonomia e proficiência que apresentam evidências sobre a 
função do movimento corporal e da cinestesia na constituição da consciência. 
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A Análise Fenomenológico-Existencial do Vivido: 
Relato de Experiências na Formação de Psicólogos de 

uma IFES 
  

Jean Marlos Pinheiro Borba*  
 

O objetivo é disseminar uma experiência metodológica e os “resultados” de 
análises fenomenológico-existenciais realizadas por discentes no curso de 
Psicologia de uma IFES de 2011-2013 na região NE. Após estudar os 
fundamentos da Fenomenologia, da Psicologia Fenomenológica e das Filosofias 
da Existência os discentes foram orientados a descrever, de forma livre, uma 
vivência significativa e torná-la “objeto” de análise teórico-metodológica tendo 
como base a atitude e o método fenomenológico. Após a descrição eles 
complementaram a análise fenomenológica do vivido tomando “emprestado” 
conceitos e reflexões de fenomenólogos e filósofos da existência como “recursos” 
teórico-metodológico para compreender e analisar as próprias vivências a título 
de exercício na disciplina. Seguiu-se critério ético na condução, análise e entrega 
da atividade tendo a leitura compreensiva, e depois a redação de um texto onde 
o docente aponta caminhos para aprofundar e ampliar a reflexão, assim como 
colocar o discente para reavaliar a atividade, caso seja necessário.  De 2011-2013 
foram analisados aproximadamente 50 (cinquenta) textos. O professor concluiu 
que: a) a análise foi momento singular do discente para se debruçar sobre o 
próprio vivido e analisá-lo teoricamente; b) ao docente cabe responsabilidade, 
ética, e oportunidade de compreender os modos de ser e estar no mundo dos 
discentes a fim de reorientar os estudos; c) foi unânime a percepção de que o 
exercício oportunizou a reflexão da própria vivência, apesar de que alguns 
alunos evitaram descrever e analisar com seriedade as suas vivências, 
limitando-se a descrevê-las superficialmente, o que talvez possa indicar um 
sentido para esta atitude. 
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O Espaço Existencial e o Desamparo na Clínica 
Psicológica 

  

Débora Gill*  
 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a relação do espaço e do atual 
desamparo para a clínica psicológica. O que se entende por espaço está 
relacionado à abertura aos possíveis, ao campo em que cada homem se realiza e 
se determina toda e a cada vez. Para compreender tal espaço me apoiarei nos 
pensadores Martin Heidegger e Soren Kierkegaard por meio de uma leitura 
crítica de suas obras Ser e tempo e O conceito de angústia respectivamente. 
Ainda que de modos distintos, esses autores, ao trabalharem a angústia, 
revelam nada menos do que o próprio espaço existencial que cada indivíduo é. 
Mas afinal, qual a importância deste espaço para a clínica? É somente a partir 
dele que uma transformação existencial se torna possível. Este estudo abordará 
ainda a relação desse espaço com o desamparo característico da técnica revelada 
por Martin Heidegger. Podemos compreender a era da técnica como a era do 
desamparo, pois o que vivemos hoje é uma existência sem fundamentos, sem 
valores e sem sentidos últimos. Dessa maneira, este trabalho buscará apresentar 
a relação do que compreendemos aqui como espaço com a falta de amparo 
característico dessa época, apontando as implicações dessa relação para a atual 
clínica psicológica.  
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Sobre o Silêncio do Paciente em Psicoterapia 
 

Monaliza Bernardo Almeida da Silva* 
Talita Saldanha da Silva** 

Silverio Lucio Karwowski*** 
 

A experiência clínica dos autores revelou o temor ao silêncio do paciente como 
um dos elementos presentes no quotidiano dos psicoterapeutas iniciantes, 
soando-lhes como temor ao inesperado.Com essa constatação, objetivou-se 
examinar a ocorrência do silêncio em psicoterapia, e realizar uma 
fenomenologia do silêncio do paciente, esclarecendo seu acontecimento, sua 
dimensão, e suas possíveis significações. Utilizou-se a prática clínica dos autores 
em interlocução com a bibliografia, referenciando-se em Heidegger e em obras 
que abordam o silêncio no acontecer terapêutico com alguma implicação para o 
silêncio do paciente. Além de se constatar a insuficiência das publicações sobre 
o tema, fez-se uma consideração das dimensões ôntica e ontológica do silêncio e 
das condições de possibilidade de seu temor em psicoterapia. Foram 
examinadas as implicações da sua emergência no processo psicoterápico e a 
frequente abordagem meramente operacional que o silêncio tem recebido, 
assim como da fala como movimento privilegiado do dizer. Articularam-se 
aspectos do silêncio com a prática clínica da Gestalt-terapia apresentando-se a 
noção de vazio fértil como uma configuração para o silêncio, e o sobreísmo 
(elaboração da Gestalt-terapia para denunciar a fala inautêntica) como análoga 
ao falatório (elaboração heideggeriana para apontar a fuga à angústia). 
Concluiu-se pela necessidade de familiaridade com o silêncio por parte do 
psicoterapeuta, no âmbito pessoal, como forma de seu dizer autêntico; e no 
âmbito profissional, como superação do entendimento de sua ocorrência como 
renúncia ao processo psicoterapêutico e ao dizer, abrindo então maiores 
possibilidades para sua integração e hermenêutica. 
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O Corpo em Expressão na Disfunção Erétil: as 
Contribuições de Merleau-Ponty e Tatossian 
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Este artigo se propõe a discutir o corpo que se expressa na disfunção erétil (DE), 
realizando um percurso desde a noção médica clássica de sintoma até a 
compreensão fenomenológica do corpo vivido a partir da fenomenologia de 
Maurice Merleau-Ponty e da psicopatologia fenomenológica de Arthur 
Tatossian. Em termos sintomatológicos, em uma referência puramente médica, 
a DE é compreendida como a dificuldade masculina de ter ou manter a ereção 
peniana. Conforme a fenomenologia, concebemos a vivência da DE como uma 
experiência de corpo vivido que ocorre sempre em relação. A partir de Arthur 
Tatossian, fazemos uma distinção entre sintoma somático, sintoma psiquiátrico 
e fenômeno, o que contribui significativamente à compreensão da DE pelo fato 
de contemplar aquilo que se apresenta como sintoma, a própria “falha”, e o 
vivido. Outra contribuição importante é a distinção entre o que Tatossian 
denomina de corpo-objeto e de corpo-sujeito. A DE passa, então, a ser 
compreendida como expressividade, com sua própria tonicidade, intensidade e 
intencionalidade, voltada sempre para o outro. Não se trata de um fenômeno 
intrínseco, interior, pois, se não existe o outro, não há manifestação do sintoma. 
A fenomenologia de Merleau-Ponty e a psicopatologia fenomenológica de 
Arthur Tatossian são importantes contribuições no sentido de romper com um 
movimento dicotômico de compreensão do corpo e constituem ferramentas 
importantes para compreender o conteúdo expressivo da disfunção erétil. O 
fenômeno da DE ocorre numa experiência dialética, constituída por múltiplos 
contornos. Trata-se de um corpo (dis)funcional que, ora se apresenta como 
abertura ao mundo, ora como esconderijo dele. 
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O Inconsciente e a Fala em Merleau-Ponty: 
Contribuições à Clínica Fenomenológica 
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Evidencia-se ao longo de toda a obra de Merleau-Ponty o aparecimento de 
questões referentes ao inconsciente de modo que em cada uma dessas aparições 
o filósofo sempre realizou o movimento tanto de retorno quanto de 
“atualização” do conceito a partir de suas leituras de Freud. Sendo assim, este 
trabalho busca investigar que consequências o inconsciente freudiano traz para 
a concepção de sujeito até então “moderno” na sua forma de existir, e quais são 
as confluências com o pensamento de Merleau-Ponty não deixando de 
conservar as reservas deste autor. A metodologia empregada foi a leitura 
sistemática e discussão de alguns dos principais livros do autor, a saber, A 
Estrutura do Comportamento, A Fenomenologia da Percepção e O visível e o 
invisível, bem como outros de seus livros além de leituras de outros autores de 
diferentes perspectivas sobre o inconsciente. Se inicialmente, por exemplo, em 
A Estrutura do Comportamento, Merleau-Ponty criticou aspectos da obra 
freudiana, posteriormente não deixou de suscitar os méritos da Psicanálise. A 
fala, por sua vez, aparece como sendo tanto a vocalização deste inconsciente 
como também sendo uma potência criadora de sentido, ou seja, um veículo 
existencial. Tal veículo, segundo Merleau-Ponty, é Ineinander de nós nos outros 
e deles em nós, existindo, portanto, reverberações da fala e do discurso do outro 
em nós. Em especial na clínica fenomenológica, compreendemos a importância 
da fala pela sua potencialidade em abrir horizontes de inovação e de 
possibilidade para este sujeito falante. 
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Afeto e Subjetividade nos Primeiros Trabalhos de 
Merleau-Ponty 
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O presente estudo visou investigar a compreensão de “subjetividade” presente 
no primeiro momento da obra de Maurice Merleau-Ponty: “A Estrutura do 
Comportamento” de 1942 e “Fenomenologia da Percepção” de 1945, com um 
enfoque especial na temática do afeto. Em sua primeira obra, o autor destaca o 
caráter de estrutura presente no fenômeno comportamental. Ao tratar da 
chamada “ordem humana”, o autor destaca a impossibilidade de a mesma 
constituir a mera justaposição de um suposto “campo mental” puro sobre o 
corpo da fisiologia clássica, fechado em si mesmo nas leis desta. Em 
contraposição às correntes associacionistas, o autor apresenta a compreensão 
do campo subjetivo enquanto forma (Gestalt). Já ao voltar-se para o estudo da 
percepção, em sua segunda obra, o autor descobre no corpo vivido uma 
consciência que não sintetiza o mundo em representação, mas se relaciona com 
o mundo de uma maneira original. A temática do afeto surge de início a partir 
da discussão a respeito da percepção infantil, descrita como primordialmente 
relacional, partindo para a descrição do corpo vivido, em especial no que tange 
ao tema da sexualidade. A esfera afetiva, no homem, não corresponde a um 
mosaico de reações “inferiores”, passível de se organizar segundo cadeias 
associativas ou representativas, não é uma zona separada da existência a qual 
atribui-se, por meio de supostas funções “superiores”, um valor simbólico 
determinado. Antes, para o autor, apresenta-se como uma forma original de 
consciência, uma maneira que o sujeito tem de se abrir para o mundo através de 
determinado estado afetivo. 
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Grupo de Cuidadores de Portadores de Alzheimer: 
Relato de Experiência 
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As pessoas que sofrem da doença de Alzheimer têm suas funções cognitivas e 
motoras comprometidas de forma gradual. Este declínio representa um impacto 
em suas atividades diárias, tornando-as dependentes dos cuidados de outra 
pessoa designada como o cuidador. Dessa forma, os cuidadores, função 
desempenhada em sua maioria por familiares da pessoa doente, podem 
expressar desgaste físico e emocional ocasionado pela sobrecarga de tarefas. 
Este resumo é um relato de experiência do trabalho desenvolvido num projeto 
de extensão de assistência multidisciplinar integradora aos cuidadores de 
portadores de Alzheimer, onde participam cuidadores, acadêmicos e docentes. 
Este projeto visa a troca e a obtenção de conhecimentos ao nível de experiência 
pessoal e de informações acadêmicas destinadas para manutenção da saúde do 
cuidador. Será apresentada a implicação da psicologia dentro grupo, 
referenciada na dinâmica dos grupos de encontro de Carl Rogers. Assim, 
trabalhar com os cuidadores, acadêmicos e docentes embasados na perspectiva 
do grupo de encontro possibilitou a interdisciplinaridade, facilitou a 
comunicação entre e equipe e os cuidadores, tornou melhor o entendimento 
sobre as necessidades dos cuidadores e estimulou a adesão dos participantes ao 
grupo. Logo, um ambiente onde antes era expositivo, agora existe uma troca de 
experiências e conhecimentos entre a comunidade acadêmica e cuidadores. 
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A Construção pelos Usuários do Programa Saúde da 
Família do Significado Social de Ser Hipertenso 
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Este projeto de iniciação cientifica teve como objetivo geral compreender a 
construção do significado social da hipertensão a partir da experiência de 
usuários do PSF, e como objetivos específicos: descrever a partir de sua situação 
biográfica, o perfil dos usuários do PSF portadores de hipertensão arterial e 
identificar como ocorre à construção do significado social da hipertensão. 
Foram entrevistados 12 participantes em acompanhamento para a hipertensão 
arterial no Programa de Saúde da Família (PSF). Na análise dos resultados foi 
considerada a Fenomenologia Social de Alfred Schutz, em suas concepções da 
construção social do conhecimento, situação biográfica e “motivos para e 
porque”. Nossos resultados apontam que a construção significado social da 
hipertensão é atravessada por várias camadas de sentido, dando a cada 
indivíduo a sua situação biográfica. Frequentemente foi compreendida como 
uma questão de ordem médica, que pode estar associada a fatores emocionais. 
Observamos que os hipertensos fazem uma boa leitura corporal, reconhecendo 
através de sinais físicos o aumento da pressão arterial. Igualmente, fatores 
emocionais serviram para prever o início de uma crise. Não houve 
incompatibilidade entre conhecimento médico e popular, sendo possível 
associar ao tratamento as duas esferas de cuidado. A hipertensão não trouxe 
prejuízos sociais de quaisquer ordens, sendo compreendida pelos diversos 
participantes como uma doença “natural”. Tal fato é provavelmente responsável 
pela facilidade em comentar sobre o transtorno assim como sobre seu 
tratamento. Igualmente está na raiz do assumir a responsabilidade pelos 
cuidados próprios, apesar da atenção médica e familiar. 
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Aproximações com a Análise Fenômeno-Estrutural 
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O acompanhamento terapêutico surgiu espontaneamente no Brasil e em outros 
países a partir de uma demanda específica de pacientes psiquiátricos. Se em seu 
surgimento desenvolveu-se como prática auxiliar do trabalho psiquiátrico e 
psicológico convencional, o acompanhamento terapêutico amadureceu como 
prática profissional deixando de ser um serviço secundário para tornar-se uma 
modalidade terapêutica diferenciada. O AT não se limita apenas ao serviço 
ambulante porque pode proporcionar benefícios distintos de outros serviços 
terapêuticos. Este estudo de doutorado busca explorar e identificar as 
características do AT em Grupo como serviço distinto do AT individual e suas 
potencialidades terapêuticas através da análise fenômeno-estrutural das 
relações inter-humanas que ocorrem em grupo ao longo de um ano. A 
psicopatologia fenômeno-estrutural fundamentará o estudo de caso de pelo 
menos três participantes distintos da atividade dentro de uma perspectiva 
interpessoal e as vicissitudes nascidas nas relações que se estabelecem. 
Interessa-nos o modo de ser e de se relacionar em grupo, os mecanismos que 
unem e os que rompem as relações, a vivacidade ou a desvitalização da 
percepção de si e do outro, as vivências temporais e espaciais. O registro que 
subsidiará estes estudos de caso será produzido pelo próprio pesquisador que 
participará da atividade registrando sua impressão pessoal sobre os eventos que 
testemunhar, bem como a impressão de terapeutas, pacientes e reflexões 
oriundas de supervisão clínica. 
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de uma Clínica Daseinsanalítica 
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Uma apropriação do que vem a ser os conceitos de logos e psique em suas raízes 
gregas traz como possibilidade uma fundamentação de uma clínica psicológica 
daseinsanalítica. Os séculos de obscurecimento destes dois termos 
possibilitaram o desenvolvimento de diversas teorias hipostasiantes que 
simplificam e enquadram aquele que procura a clínica, principalmente sob a 
influência do racionalismo e do empirismo. As modulações do termo logos 
possibilitaram que passasse de seu significado inicial de o ser dos entes na 
totalidade, assim como descrito por Heráclito, para a sua formulação a partir da 
metafísica como aquele que anuncia algo, na forma de razão. Já o termo psique 
provém do grego psyché, que em sua origem significa sopro de vida, aquilo que 
diferenciava os homens dos demais entes. Porém com Descartes este termo 
passou a designar subjetividade, devido à separação cartesiana entre res 
cogitans e res extensa. Psique aqui passa a ser entendida por mente, consciência 
e que a partir de Freud sofre uma radicalização para designar aparelho psíquico. 
A psicologia em seu surgimento e consequentemente sua práxis como clínica 
acabaram herdando as modulações destes termos fundamentais. A proposta 
deste estudo é uma revisão de literatura a fim de fundamentar e possibilitar 
uma prática clínica psicológica em Daseinsanalyse que saia do obscurecimento 
limitador metafísico e parta da semântica original de logos e psique. 
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Considerações Clínicas 
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O objetivo deste trabalho consiste na apresentação de algumas considerações 
sobre a importância da publicação, em português, do curso "Ontologia: 
hermenêutica da facticidade", de Martin Heidegger, realizado em Friburgo, no 
semestre de verão de 1923. Trata-se de um texto fundamental para 
compreender o posicionamento heideggeriano tanto em relação à ontologia 
quanto à hermenêutica. Neste curso, Heidegger propõe o enraizamento da 
hermenêutica no seio da facticidade cotidiana, abrindo o caminho para o que 
viria a ser desenvolvido em Ser e Tempo, de 1927, como o projeto de uma 
ontologia fundamental. Assim, Heidegger desconstrói tanto a ontologia quanto 
a hermenêutica, propondo ser no campo da existência concreta que a 
fenomenologia deve acontecer enquanto tarefa de estabelecimento de um 
horizonte crítico às objetualidades. A suspensão do juízo (epoché) que 
caracterizaria a "atitude fenomenológica" husserliana pode ser vista, no 
movimento proposto por Heidegger no curso em questão, a partir da 
consideração do ser-aí enquanto tal como essencialmente hermenêutico.  Uma 
vez que o Conselho Federal de Psicologia, a partir da publicação do livro "Ano 
da psicoterapia", propõe um novo patamar para as discussões relacionadas ao 
campo das psicoterapias, o texto em questão pode servir como uma contribuição 
fundamental. Entre possíveis contribuições, destaca-se uma: o enraizamento 
ontológico da hermenêutica como sustentáculo do primado da ação clínica 
entendida como ação política de ressignificação da vida para além das 
dispersões teóricas presentes no solo epistemológico característico das práticas 
clínicas. 
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de Compreensão das Psicoses 
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Na psicanálise, Freud buscou explicar, principalmente mediante a segunda 
tópica do parelho psíquico, o funcionamento das psicoses como fruto de um 
conflito entre o Eu e o mundo exterior. Contudo, o presente escrito busca 
refletir criticamente sobre tal concepção à luz do pensamento de M. Boss 
visando, também, indagar sobre as possibilidades de se trabalhar as psicoses 
num novo domínio não vislumbrado pela psicanálise. Sendo a concepção 
psicanalítica um modelo que pensa as psicoses e suas experiências mediante um 
aparelho psíquico encapsulado e marcado pelas suas dimensões topológica, 
dinâmica e econômica; a Daseinsanalyse se oferece à compreensão desta 
patologia concebendo a existência humana a partir de uma estrutura 
fundamental (descortinada pela Analítica do Dasein) de forma a trabalha-la, 
não por uma dualidade entre sujeito e objeto (eu interno e mundo externo), mas 
pelas possibilidades de se realizar os potenciais de sua abertura enquanto ser-
no-mundo. Assim, acreditamos que, como a psicanálise se desenvolveu com sua 
teoria voltada para o modelo cartesiano de sujeito e com a sua clínica pautada 
na estrutura do neurótico, o seu tratamento oferece dificuldades às psicoses. Já 
a Daseinsanalyse, por não fazer o seu modelo clínico partir de uma estrutura 
patológica específica, mas por inicia-la numa experiência do existir humano 
como um todo, ela se vê em melhores condições para refletir sobre os 
fenômenos das psicoses, encarando estas, não como conflitos de uma dinâmica 
pulsional entre mundo interno (eu) e externo (mundo); mas como uma privação 
de um modo próprio de existir do ser-no-mundo. 
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A Inserção do Pesquisador no Campo da Pesquisa: 
Uma Abordagem Fenomenológica 

 
Nadini Brandão de Sousa* 

Vera Engler Cury (PUC Campinas)** 
 

Na perspectiva fenomenológica, sujeito e objeto constituem uma relação, de 
modo que não podem ser compreendidos separadamente. A intencionalidade do 
pesquisador é de fundamental importância no ato de pesquisar. O método 
fenomenológico exige que o pesquisador adote uma postura de abertura, de 
superação da atitude natural, para que o fenômeno investigado possa emergir 
em sua consciência. No que se refere às pesquisas empíricas, o contexto surge 
como elemento fundamental para a constituição da pesquisa, devendo ser 
considerado pelo pesquisador ao delinear seu estudo. Este trabalho teve como 
objetivo analisar a questão da inserção do pesquisador no campo da pesquisa 
sob o ponto de vista de diferentes autores nacionais e internacionais que 
adotaram o método fenomenológico em suas pesquisas. Trata-se de um estudo 
teórico, cujo material de análise consistiu em pesquisas fenomenológicas 
empíricas publicadas sob a forma de artigo em periódicos nacionais e 
internacionais na área da Psicologia, entre os anos de 2006 a 2013; além de 
pesquisas publicadas no mesmo período pelo grupo de pesquisa institucional 
“Atenção psicológica clínica em instituições: prevenção e intervenção” da PUC 
Campinas. A maioria das pesquisas de autores externos ao grupo institucional 
não fez qualquer menção a como se deu a inserção do pesquisador nos 
respectivos campos de pesquisa. Considera-se que ignorar este elemento torna a 
pesquisa incoerente com a proposta fenomenológica. Defende-se que a inserção 
do pesquisador no contexto da pesquisa deve ser parte do processo de redução 
fenomenológica. 
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Diálogo entre Análise de Conteúdo e Método 

Fenomenológico Empírico: Apontamentos Histórico-

Metodológicos 
  

Paulo Coelho Castelo Branco*  
 

Apresenta-se um estudo comparativo entre duas perspectivas de métodos 

qualitativos: a análise de conteúdo (AC) e o método fenomenológico empírico 

(MFE). Argumenta-se que ambos surgiram historicamente no mesmo Zeitgeist 

de discussões metodológicas, oriundas da Escola de Chicago. Esquematizam-se 

os procedimentos da AC de Bardin e do MFE empírico de Giorgi. Discutem-se 

os seguintes pontos de interlocução. (1) A AC não se vincula explicitamente a 

nenhuma abordagem filosófica, ao contrário do MF que se inspira na 

fenomenologia. (2) Na AC, o pesquisador analisa o objeto de estudo como uma 

mensagem a ser explicitada. No MFE, tal objeto é abordado como um fenômeno 

manifesto de acordo com a vivência a ser compreendida. (3) A AC entende os 

segmentos de conteúdos no texto como unidades de registro (palavra, tema, 

personagem, acontecimento e documento) pertinentes aos objetivos da 

pesquisa. No MFE, tais unidades são concebidas como unidades de significação 

(US), analisadas somente por temas e não por palavras ou frases, pois estas são 

insuficientes para expressar a totalidade do que a consciência intenciona. (4) Os 

dois métodos se diferem em relação ao anteparo empírico que norteia o 

processo de categorização. Na AC, as unidades são medidas por suas frequências 

de aparição ou ausência. No MFE, delimitam-se as aparições das US para 

definir sua essência, conforme a técnica de variação livre e imaginária. Conclui-

se que psicologia é constituída por uma diversidade de perspectivas 

metodológicas que requer, constantemente, revisões e elucidações sobre os seus 

modos de fazer pesquisa. 
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Conceito de Privação em Heidegger e Implicações 
para a Compreensão da Doença 

 

Lúcia Cecília da Silva 
Maria Angélica Rossetto* 

 

Este trabalho tem por objetivo buscar elementos para compreender o fenômeno 
ontológico da privação elaborado pelo filósofo alemão Martin Heidegger e suas 
implicações para a existência concreta do homem, ou seja, a dialética entre o 
plano ontológico e o ôntico vivenciado pelo ser que adoece e consequentes 
repercussões existenciais. Para isso tomamos a obra Seminários de Zollikon, em 
que Medard Boss traz as discussões que o filósofo alemão desenvolveu com um 
grupo de psiquiatras, e analisamos como o conceito de privação foi trabalhado 
naqueles encontros. Partimos do princípio que o Dasein enquanto abertura é 
poder-ser, diferentemente dos outros entes que não vivenciam esta 
possibilidade. Heidegger, em suas discussões nos Seminários de Zollikon, 
refere-se à doença como um fenômeno de privação enfatizando que em toda 
privação está a copertinência essencial, aquilo a quem falta algo, de que algo foi 
suprimido, acrescentando ainda que o não-estar-são, o estar-doente é uma 
forma privativa do existir. Utilizou-se de uma perspectiva fenomenológica-
existencial a partir de uma compreensão heideggeriana de homem para a 
apreensão deste modo de ser-no-mundo. Os resultados possibilitaram 
compreender que uma pessoa doente se encontra privada de realizar seu poder-
ser, pois se encontra profundamente envolvida em seu modo de não-ser mais 
saudável não só fisicamente mas em toda a sua integralidade, pois todo seu ser 
se encontra afetado por esta condição. Uma patologia seja do tipo que for e 
qualquer que seja a sua origem, é uma interferência cuja natureza é sempre um 
ataque à existência na sua totalidade. 
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